
Uchwała Zarządu Nr1/2009 
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno 

z dnia 03.01.2009r. 
 

1 
 

w sprawie ustalenia: „Zasad (polityki) rachunkowości” Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 
Dębno. 

Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  
(tj.: Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz postanowień rozporządzenia Ministra 
Finansów z 18 sierpnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych 
jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 115, poz. 748)  Zarząd 
Stowarzyszenia  uchwala  „Zasady (politykę) rachunkowości w Stowarzyszeniu Rozwoju 
Wsi Dębno” : 
 

§ 1 
 

Ustala się postanowieniami niniejszej uchwały zakładowy plan kont dla Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Dębno, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zawierający: 

a) wykaz kont księgi głównej, 
b) zasady ewidencji księgowej operacji gospodarczych na kontach syntetycznych księgi 
głównej, 
c) zasady wyceny aktywów i pasywów, 
d) zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej), w powiązaniu z 

kontami syntetycznymi księgi głównej, 
e) zasady ustalania wyniku finansowego. 
 

§ 2 
 

Ustala się wykaz obowiązujących w Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Dębno ksiąg 

rachunkowych (zbiorów stanowiących księgi rachunkowe) wraz z ich charakterystyką. 

Księgi rachunkowe powinny być prowadzone zgodnie z ustaleniami zakładowego planu kont 

i obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 

września 1994 r. o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 18 sierpnia 1998 

r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie prowadzących 

działalności gospodarczej. 

§ 3 
 

Zobowiązuje się Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno do wprowadzenia w  formie 

zarządzenia w załączniku do niniejszej uchwały zmian w  dokumentacji przetwarzania danych 

przy użyciu komputera z jej charakterystyką, w przypadku zastosowania formy 

elektronicznej, obejmującej: 

a) wykaz programów komputerowych z pisemnym stwierdzeniem dopuszczenia każdego 
nowego lub zmienionego programu do stosowania, 
b) opis przeznaczenia każdego programu, sposobu jego działania (zasad obliczeń, ewidencji, 
kontroli i wydruku danych) oraz wykorzystania podczas przetwarzania danych 
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c) ustalenia zasad ochrony danych, 
d) ustalenia sposobów zapewnienia właściwego stosowania programów, 
e) określenia zasad ewidencji przebiegu przetwarzania danych. 
 

§ 4 
 

Ustalając dokumentację przyjętych zasad rachunkowości, przenosi się równocześnie – 
korzystając z upoważnienia art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości – obowiązki w zakresie jej 
stosowania (art. 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, 4, 5 i 6 ustawy o rachunkowości) na Skarbnika, w 
porozumieniu i za jego zgodą. 
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą do dnia 01.01.2009 r. 
 
 
 
 
 
 
          Sekretarz                                                                                             Prezes 
 
Regina  Krzaczkowska                                                                 Kazimierz  Krawiec
  
 
 


