
ZARZ,TDZENIE Nr l0/2012
WOJEWoDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ROSLTN I NASIENNICTWA

W GORZOWIE WLKP.
z dnia 4 wrzeSnia 2012r.

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowoSci
w Wojew6dzkim Inspektoracie Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. l0 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1994 r. o rachunkowo6ci (tj. Dz.
IJ.22009 r. Nr 152, poz. 1223,Nr 157,po2. 1241 iNr 1.65, poz. 1316,22010 r. Nr 47, poz.

278 oruz z 2011 r. Nr 102, poz. 585) i art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157. poz. 1240 ze zmianami) oraz w:
l) rozporz4dzeniu Ministra Finans6w z dnia 5 tipca 2010r. u' sprawie szczeg6lnych zasad

rachunkowoSci oraz plan6w kont dla budzetu paristwa, bud2et6w jednostek samorz4du

tery.torialnego, jednostek budzetowych, samorz4dowych zakiad6w budZetowych,
paristwowych funduszy celowych oraz paristwowych jednostek budzetowych maj4cych
siedzibg poza granicami Rzeczpospolitej Potskiej (Dz. U. Nr I 12, poz. 761),

2) rozporz4dzeniu Ministra Finans6w z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczeg6lowej
klasyfikacji dochod6w, wydatk6w, przychod6w i rozchod6w oraz Srodk6w pochodzqcych
ze 2r6del zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.).

3) rozporzEdzeniu Ministra Finans6w z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie sprawozdawczoSci

budzetowej (Dz. U. Nr 20 poz. 103).
4) rozporzqdzeniu Ministra Finans6w z dnia 30 marca 2010r w sprawie szczeg6lowego

sposobu ustalania wartoSci zobowiqzah zaliczanych do pafistwowego dlugu publicznego.
dlugu Skarbu Paristwa, wartoSci zobowiqzah z tytulu porgczeri i gwarancj i (Dz. U. Nr 57.
poz.366),
rozporzqdzeniu Rady Ministr6w z dnia 2l maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu
gospodarowania skladnikami rzeczowymi majEtku ruchomego, w kt6ry wyposazone sq
jednostki budzetowe (Dz. U. Nr l14.poz.76l).
rozporuqdzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 pa2dziemika 2008
r. w sprawie ewidencji material6w bibliotecznych (Dz. U. Nr 205, poz. 1283) wprowadza
siq:

$ 1. Zasady (polityke) rachunkowoSci, na kt6r4 skladaj4 siq:

og6lne zasady prowadzenia ksi4g rachunkowych ( zal4cznik nr I ),
metody wyceny aktyw6w i pasyw6w oraz ustalanie wyniku finansowego ( zalqcznlk nr 2),
instrukcja obiegu dowod6w finansowo - ksiggowych oraz zasad rachunkowo5ci
(zai4cznik nr 3)

4) procedury kontroli finansowej zwi4zane z gromadzeniem i rozdysponowaniem Srodk6w
budZetowych (publicznych) oraz gospodarowanie mieniem (zal4cznik nr 4),

5) standardy kontroli finansowej oraz przestrzegania zasad prawidlowej gospodarki
finansowej, racjonalizacji wydatk6w budzetowych (zalqcznik nr 5)

6) spos6b prowadzenia ksiqg rachunkowych (zalqcznik nr 6 ) w tym:
a) zakladowy plan kont i wykaz kont ksi4g pomocniczych (zal4cznik nr 6 a),

b) wykaz zbior6w danych tworz4cych ksiEgi rachunkowe na informatycznych noSnikach
danych (zal4cznik nr 6 b),

s)

6)

1)
2)
J,,



7) system sluZ4cy ochronie danych, w tym: dowod6w ksiggowych. ksi4g rachunkovrych i
innych dokument6w stanowi4cych podstawQ dokonanych w nich zapis6w ( zalqcznik
m 7),

8) zakladowa instrukcja inwentaryzacyjna (zal4cznik nr 8).

$2. Traci moc Zarzqdzenie nr 1/2011 z dnia l0 stycznia 201lr. w sprawie wprowadzenia
zasad, (polityki) rachunkoworici w Wojew6dzkim Inspektoracie Ochrony RoSlin
i Nasiennictwa u' Gorzowie Wlkp.

$ 3. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania z moc4 obowiqzuj4c4 od I stycznia
2012r.


