
ZARZĄDZENIE NR 150/2014 

STAROSTY POZNAŃSKIEGO  

z dnia 22 grudnia 2014 roku 

 

w sprawie: zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo - 

księgowych i zakładowego planu kont 

Na podstawie: art. 2 ust 1 pkt 4, art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. 

0 rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) oraz na postawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05 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) zarządza się co następuje: 

§1. 

Wprowadza się „Instrukcję obiegu dokumentów finansowo - księgowych", która stanowi załącznik nr 

1 do niniejszego zarządzenia. Zasady określone w instrukcji stosuje się również dla projektów finansowanych z 

funduszy strukturalnych UE, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego a także z innych źródeł. 

§ 2 .  

Wprowadza się „Plan kont dla budżetu Powiatu Poznańskiego", który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

zarządzenia. 

§ 3 .  

Wprowadza się „Plan kont dla jednostki budżetowej - Starostwa Powiatowego w Poznaniu", który stanowi załącznik nr 

3 do niniejszego zarządzenia. 

§4 

Uregulowania określone w załącznikach 1 ,2 i 3 stosuje się zarówno dla zadań własnych powiatu jak również

 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. 

W przypadku zadań własnych i zleconych realizowanych w ramach tego samego podziału klasyfikacji budżetowej, 

wprowadza się rozróżnienie w ewidencji finansowo-księgowej źródła finansowania na zadania własne i z zakresu 

administracji rządowej. 

§ 5 .  

Wykonanie postanowień niniejszego zarządzenia powierza się Skarbnikowi Powiatu Poznańskiego i Głównemu 

Księgowemu Starostwa Powiatowego. 

§ 6 .  

Traci moc zarządzenie: 

1. nr 86/10 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów 

księgowych i zakładowego planu kont ze zmianami. 

§7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 
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Uzasadnienie  

Do Zarządzenia Nr 150/2014  

Starosty Poznańskiego 

 Z dnia 22 grudnia 2014 roku 

 

 

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz 330 ze zm.) jednostka winna 

posiadać dokumentacją opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości. Ze względu na 

liczne zmiany w przepisach oraz zmiany w zakresie zasad rachunkowości stosowanych w Starostwie Powiatowym w 

Poznaniu konieczna jest stała aktualizacja przyjętej polityki rachunkowości. Poprzednie zarządzenie Starosty 

Poznańskiego w tym zakresie z dnia 26 października 2010 r. było wielokrotnie zmieniane, z tego względu istnieje 

konieczność opracowania i przyjęcia niniejszego zarządzenia zawierającego jednolity tekst w zakresie instrukcji obiegu 

dokumentów finansowo-księgowych, planu kont dla budżetu Powiatu Poznańskiego i planu kont dla jednostki 

budżetowej - Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

 
 


