
ZARZĄDZENIE  Nr 55 
 

MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY 
 

z dnia  1  września 2014 r. 
 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 
w Kuratorium Oświaty w Warszawie 

 
 
 
Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1, § 16 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty  
w Warszawie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty 
z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu 
Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie ze zmianami wprowadzonymi 
zarządzeniem Nr 41 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013 r. 
i przepisów art. 4 i 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) i szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240  
tekst jednolity z dnia 21 czerwca 2013 r. Dz. U. 2013, poz. 885 ze zm.) oraz przepisów 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 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 2013 r. poz. 289   
ze zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r.. w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 119) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg   

rachunkowych w Kuratorium Oświaty w Warszawie stanowiący część 4 załącznika  
Nr 1 do zarządzenia Nr 58 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 14 sierpnia 2012 
r.  
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Kuratorium Oświaty  
w Warszawie otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia. 

§ 2.  ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻET ZADANIOWY obowiązujący przy prowadzeniu 
ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty w Warszawie stanowiący część 5 
załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 58 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia  
14 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w 
Kuratorium Oświaty w Warszawie otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2  
do zarządzenia. 

§ 3.  Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium 
Oświaty  
w Warszawie. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu, dyrektorom wydziałów 
oraz pracownikom służb finansowo-księgowych, według właściwości. 

§ 5. Traci moc: 
1) zarządzenie Nr 17 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 1 lutego 2012 r.  

w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, obowiązującego przy 
prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty w Warszawie; 

2) zarządzenie Nr 1 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 2 stycznia 2013 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont, 
obowiązującego przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty 
w Warszawie. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
  



Mazowiecki Kurator Oświaty 

     / - / 

                 mgr inż. Karol Semik 
  
 

 


