
ZARZĄDZENIE NR 21

MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 25 maja  2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia, wprowadzenia i stosowania zasad 
(polityki) rachunkowości w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Na podstawie przepisów art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst 
jedn. Dz. U. z 2021 poz. 217  z późn. zm.) i szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 ust. 4 
pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. 
z 2021r. poz. 305) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie 
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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342) oraz § 16 ust 1 
pkt 1  Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie stanowiącego załącznik 
do zarządzenia Nr 27 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 18 maja 2018 r. 
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie 
zmienionego zarządzeniem Nr 31  z dnia 22 maja 2019 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W „Zasadach (polityce) rachunkowości w Kuratorium Oświaty w Warszawie” stanowiących 
załącznik do zarządzenie Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 3 marca 2021 r. 
w sprawie ustalenia, wprowadzenia i stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Kuratorium 
Oświaty w Warszawie w części (4) „Szczegółowy zakładowy plan kont”  w koncie 405 – 
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  po § 4710 A dodaje się dwa następujące 
paragrafy w brzmieniu: 
„§ 4710 B - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (umowy zlecenia),
 § 4710 D - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając (komisje dyscyplinarne)”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Kuratorium Oświaty 
w Warszawie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w  życie z mocą obowiązującą od dnia 10 maja 2021 r. 

Mazowiecki Kurator Oświaty
        /-/

    Aurelia Michałowska
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