
Zarządzenie Nr  10/2017 

Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 7 w Czeladzi 

z dnia 16 października 2017 roku 

 

w sprawie: wprowadzenia polityki rachunkowości w Przedszkolu Publicznym Nr 7 w 
Czeladzi 

Na podstawie art. art. 10  ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późniejszymi zmianami), na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, budŜetów 
jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budŜetowych, samorządowych zakładów 
budŜetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budŜetowych 
mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U. z 2015 r. poz.1954 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Wprowadzam politykę rachunkowości dla Przedszkola Publicznego Nr 7 w Czeladzi. 

§ 2 

      Rachunkowość prowadzona jest w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach 
obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, 
w tym odpisów amortyzacyjnych, ustalanie wyniku finansowego i sporządzania sprawozdania 
finansowego tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. 
Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów są 
ujmowane w tej samej wysokości, w otwartych na następny rok obrotowy w księgach 
rachunkowych. 

§ 3 

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów, 
zasady umarzania i amortyzowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 
oraz inne ustalenia w zakresie zasad prowadzenia ewidencji zawiera Załącznik nr 1 do 
niniejszego Zarządzenia. 

§ 4 

Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym: 

1) plan kont dla Przedszkola Publicznego nr 7  ustalający wykaz kont księgi głównej i 
przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń oraz zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i 



ich powiązania z kontami księgi głównej jednostki budŜetowej (analityka) – zawiera 
Załącznik nr 2 

2) wykaz ksiąg rachunkowych (zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych 
nośnikach danych – zawiera Załącznik nr 3 

3) opis systemu przetwarzania danych (systemu informatycznego) – zawiera Załącznik nr 4 

4) opis systemu ochrony danych – zawiera Załącznik nr 5 

5)   zasady ustalania odpisów aktualizujących wartość naleŜności zawiera Załącznik Nr 6 

6)   ogólne zasady ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT zawiera Załącznik nr 7 

7)   ogólne zasady rachunkowości projektów realizowanych z udziałem środków unijnych 
zawiera Załącznik Nr 8. 

§ 5 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu jednostki oraz pracownikom, 
którzy bezpośrednio wykonują obowiązki objęte procedurami i zasadami określonymi w 
polityce rachunkowości. 

§ 6 

Traci moc Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Nr 13/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. w 
sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości.  

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 


