DZIENNIK URZĘDOWY
Ministra Infrastruktury
Warszawa, dnia 30 grudnia 2020 r.
Poz. 48

ZARZĄDZENIE NR 25
M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y 1)
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie czasowego utrzymania w mocy regulacji zniesionego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej oraz Ministerstwa Infrastruktury w zakresie zasad rachunkowości
obowiązujących przed dniem przekształcenia Ministerstwa Infrastruktury

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2019 r. poz. 351, z późn. zm. 2)) w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ewidencja finansowo-księgowa zdarzeń gospodarczych dotyczących roku 2020 w Ministerstwie
Infrastruktury jest realizowana w ramach trzech oddzielnych ksiąg rachunkowych.
§ 2. Obsługa finansowo-księgowa dysponenta części i dysponenta III stopnia w ramach części 26 i 39,
prowadzona jest w ramach oddzielnych ksiąg rachunkowych w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury przy ul.
Tytusa Chałubińskiego 4/6 w Warszawie.
§ 3. Obsługa finansowo-księgowa dysponenta części i dysponenta III stopnia w ramach części 21, 22,
62 i 69, prowadzona jest w ramach jednej księgi rachunkowej w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury przy ul.
Nowy Świat 6/12 w Warszawie.
§ 4. Do ewidencji finansowo-księgowej zdarzeń gospodarczych dotyczących roku 2020 realizowanych w
ramach części: 21, 22, 62 i 69 oraz 26 i 39 w roku 2020 mają zastosowanie odpowiednio:

1)

2)

3)

Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej – transport, żegluga śródlądowa, gospodarka morska
oraz gospodarka wodna, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257 oraz z 2020 r. poz. 1722, 1745, 1927 i
2006).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1495, 1571, 1655 i 1680
oraz z 2020 r. poz. 568, 2122 i 2123.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz.1622, 1649, 2020 i 2473 oraz
z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.
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zarządzenie nr 42 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 listopada 2018 r. w
sprawie polityki rachunkowości Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. Urz.
MGMiŻŚ poz. 43);

2)

zarządzenie nr 20 Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ustalenia zasad
rachunkowości dysponenta części 26 i 39, dysponenta Funduszu Dróg Samorządowych oraz dysponenta
Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w Ministerstwie
Infrastruktury (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 36);

3)

zarządzenie nr 18 Ministra Infrastruktury z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zasad organizacji
rachunkowości oraz zakładowego planu kont dysponenta środków budżetu państwa III stopnia w
Ministerstwie Infrastruktury (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 45);

4)

zarządzenie nr 21 Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie
zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont dysponenta środków budżetu państwa
III stopnia w Ministerstwie Infrastruktury (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 37).
§ 5. Pozostają w mocy zarządzenia regulujące obieg dokumentów księgowych odpowiednio:

1)

zarządzenie nr 6 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia
31 lipca 2018 r. w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Ministerstwie
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;

2)

zarządzenie nr 7 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie
instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Ministerstwie
Infrastruktury.
§ 6. Ewidencja finansowo-księgowa w zakresie części 21, 22, 39 i 69 jest realizowana z uwzględnieniem

specyfiki dysponenta części i dysponenta III stopnia, w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdań
budżetowych i finansowych oraz innych informacji za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020
r.
§ 7. Zarządzenie obowiązuje do dnia zakończenia spraw finansowo-księgowych dotyczących roku 2020,
nie dłużej niż do zatwierdzenia sprawozdań za rok 2020.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia:
1) w zakresie części 21, 26, 39, 62 i 69 z mocą od dnia 6 października 2020 r.;
2) w zakresie części 22 z mocą od dnia 13 listopada 2020 r.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk

