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MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU
Warszawa, dnia 18 czerwca 2018 r.
Poz. 22
ZARZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie zasad (polityki) rachunkowości wraz z planem kont w Ministerstwie Inwestycji i
Rozwoju
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r.
poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) oraz w celu realizacji przepisów:
1) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650);
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z
2018 r. poz. 1000);
3) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek
samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się do stosowania w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, zwanym dalej
„Ministerstwem”:
1)

zasady organizacji rachunkowości części budżetowych 18 i 34, określone w załączniku nr 1 do
zarządzenia;

2)

zakładowy plan kont części budżetowych 18 i 34, określony w załączniku nr 2 do zarządzenia;

3)

system przetwarzania danych części budżetowych 18 i 34, określony w załączniku nr 3 do
zarządzenia.
§ 2. Zapisy niniejszego zarządzenia na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem

Inwestycji i Rozwoju a Ministrem Przedsiębiorczości i Technologii mają zastosowanie do ewidencji
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księgowej dysponenta trzeciego stopnia w zakresie części budżetowej 20 - Gospodarka w okresie od
1 stycznia do 31 marca 2018 roku.
§ 3. 1. Ewidencja księgowa w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2018 roku w zakresie części
budżetowej 18 prowadzona jest w Ministerstwie Infrastruktury na podstawie porozumienia zawartego
pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Ministrem Infrastruktury.
2. Do ewidencji księgowej w zakresie części budżetowej 18 - Budownictwo, planowanie i
zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo za rok 2017 oraz w okresie od 1 stycznia do
28 lutego 2018 roku stosuje się

zasady obowiązujące w Ministerstwie Infrastruktury.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w
sprawie zasad (polityki) rachunkowości wraz z planem kont (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 150).
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1
stycznia 2018 r.
Minister Inwestycji i Rozwoju

