
 
 

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 

DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 23 

z dnia 16 marca 2011 r. 

 

 

w sprawie : wprowadzenia zmian do zasad polityki rachunkowości                                              
w Przedszkolu nr 23 w Rybniku. 

 

Działając na podstawie :  
− art. 10 i art. 13 z uwzględnieniem art. 4 ust. 4, art. 5 i 8 ustawy o rachunkowości z dnia      29 września 1994 

roku (tekst jednolity w Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) oraz szczególnych ustaleń zawartych 
w: 
− art. 40 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2009 r.    Nr 157, poz. 

1240 z późn. zm.), 
− § 14, 15 i 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku 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 Rzeczpospolitej 
Polskiej”                    (Dz. U . z 2010 r. Nr 128 poz. 861), 

− Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie: ,,Sposobu prowadzenia 
gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych” (Dz. U z 2010 
r. Nr 241 poz. 1616). 

 

zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. 
W zasadach polityki rachunkowości dla jednostki organizacyjnej Przedszkola nr  23                          
w Rybniku, zatwierdzonej zarządzeniem Nr 1/2011 Dyrektora Przedszkola nr 23                               
z dnia  03 stycznia 2011 r. wprowadzam zmiany w  pkt. 9 lit. f   załącznika nr 6                                 
do niniejszego zarządzenia. 
 
Aktualna treść pkt. 9 lit. f   załącznika nr 6 zasad polityki rachunkowości otrzymuje 
brzmienie zgodnie:   
„program iBRE Banking dla BRE Bank S. A.”             
 

§ 2. 
W zasadach polityki rachunkowości dla jednostki organizacyjnej Przedszkola nr 23                        
w Rybniku, zatwierdzonej zarządzeniem Nr   1 /2011 Dyrektora Przedszkola nr 23                           
z dnia  03 stycznia  2011 r. wprowadzam zmiany w pkt. 7 załącznika  nr 7 do niniejszego 
zarządzenia. 
                                                                        
 
Aktualna treść  pkt.7 załącznika nr 7 zasad polityki rachunkowości otrzymuje brzmienie  
 

 
 



 
„7.  iBRE Banking 

Dane 
producenta 

Wersja 
programu 

 

Data 
wprowadzenia 

do użytku 

Opis oprogramowania Aktualizacja 
wersji 

iBRE 
Banking 
dla BRE 
Bank S. A 

Wersja 
stała 

16.03.2011 r. iBRE to internetowa platforma 
bankowości elektronicznej. 
iBRE Banking jest podstawowym 
modułem iBRE, łączącym w sobie cechy 
transakcyjne i komunikacyjne przy 
zachowaniu najwyższych standardów 
bezpieczeństwa. Współpraca z BRE 
Bankiem może odbywać się w oparciu                
o podpis elektroniczny. 
 
Program umożliwia:  
− zarządzanie dowolną strukturą 

rachunków klientów BRE Banku, 
− realizację zleceń płatniczych krajowych 

i zagranicznych, 
− polecenie wypłaty, 
− przekaz pocztowy, 
− przelew na rachunki organów 

podatkowych oraz ZUS, 
− dostęp on-line do bieżącej informacji         

o saldach i obrotach na rachunkach, 
− uzyskanie szczegółowej informacji                  

o transakcjach i operacjach będących                
w trakcie realizacji, 

− tworzenie raportów indywidualnych lub 
standardowych w trybie on-line 
względem odpowiednich parametrów, 
np. data i godzina księgowania, 
kontrahenci, numer referencyjny, 

− akceptację zleceń zgodnie                        
z wskazanymi schematami uprawnień, 
np. po zalogowaniu się do systemu                    
z dowolnego miejsca na świecie, 

prezentację limitów i kwot transakcji 
przysługujące użytkownikom w ramach 
których mogą realizować operacje w 
wybranej walucie i przeliczone według 
określonego kursu. 

Na bieżąco 
dokonuje 
główna 
księgowa bez 
odrębnego 
zarządzenia 

 
§ 3. 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będzie dyrektor. 
 

§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



 
 

 


