
ZARZ.t\DZENIE Nr .20g4 NIII/19 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia .2 g L~ btofa.oh. 2019 r. 

w sprawie ustalenia Wzorcowego planu kont dla kas zapomogowo-poZyczkowych 
w Urz~dzie Miasta Lodzi, miejskich jednostkach organizacyjnych oraz samorz~dowym 

zakladzie budzetowym. 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. 0 zwi'}Zkach zawodowych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 263), art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz£!dzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506,1309,1571,1696 i 1815), art. 40 i art. 247 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2019 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z2019 r. poz. 869,1622,1649 i 2020), 
art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 
1495, 1571, 1655 i 1680) oraz rozporz£!dzenia Rady Ministr6w z dnia 19 grudnia 
1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pozyczkowych oraz sp61dzielczych kas 
oszczydnosciowo-kredytowych w zakladach pracy (Dz. U. poz. 502) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Ustalam Wzorcowy plan kont dla kas zapomogowo-pozyczkowych w Urzydzie 
Miasta Lodzi, miejskich jednostkach organizacyjnych, samorz£!dowym zakladzie 
budzetowym w brzmieniu okreslonym w zal£!czniku do niniejszego zarz£!dzenia. 

§ 2. Zobowi£!zujy Dyrektora Wydzialu Ksiygowosci w Departamencie Finans6w 
Publicznych Urzydu Miasta Lodzi, kierownik6w miejskich jednostek organizacyjnych, 
kierownika samorz£!dowego zakladu budzetowego, do dostosowania plan6w kont kas 
zapomogowo-pozyczkowych do postanowien nlnleJszego zarz£!dzenia w terminie 
uruchomienia systemu Zarzadzanie Finansami Miasta w ramach etapu III Planu Startu 
Produkcyjnego, nie p6zniej niz do dnia 30 kwietnia 2020 r. 

§ 3. N adz6r nad wykonaniem zarz£!dzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Lodzi. 

§ 4. Zarz£!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

~ \ 

.' ;~';r;g;;o;;~ 
): /, Hanna ZDANOWSZ~ 



Zal,!cznik 

do zarz,!dzenia N r 2 ~ S4 NIH/19 

Prezydenta Miasta Lodzi 

z dnia .L 8 L: ~torJQ 2019 r. 

WZORCOWY PLAN KONT 

DLA KAS ZAPOMOGOWO-POZYCZKOWYCH 

W URZI;DZIE MIAST A LODZI, MIEJSKICH JEDNOSTKACH 
ORGANIZACY JNYCH, SAMORZ1\DOWYM ZAKLADZIE 

BUDZETOWYM 



DZIAL I 
ZASADY PROW ADZENIA KSI1\G RACHUNKOWYCH 

§ 1. Kasa Zapomogowo - Pozyczkowa, zwana dalej KZP prowadzi ksiygi rachunkowe 
w siedzibie przy ul. (ulica, nr) ........................................................ , (kod, 
miasto) ....................... wedlug systemu komputerowego autorstwa .................... . 

Naz wa programu( modulu) Data przyj~cia do uzytkowania 

wersja 
-~-~.-

-----

-----

-----------

§ 2. Celem KZP jest udzielanie pomocy materialnej w formie pozyczek dlugo
i kr6tkoterminowych oraz zapom6g - w miary posiadanych srodk6w, na zasadach okreslonych 
w Statuach KZP ~ uchwalanych przez wlane zebranie czlonkow lub delegatow. 

§ 3. Rachunkowose KZP prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy 
o rachunkowosci. 

§ 4. Rachunkowose KZP powinna bye prowadzona w odrybnych ksiygach 
rachunkowych, obejmujqcych operacje zwiqzane wylqcznie z jej dzialalnosciq statutowq. 

§ 5. Rokiem obrachunkowym dla KZP jest rok kalendarzowy. 

§ 6. Ksiygi rachunkowe zamyka siy na koniec kazdego roku obrachunkowego 
i sporzqdza sprawozdanie finansowe. 

§ 7. Sprawozdanie finansowe KZP ogranicza siy do bilansu sporzqdzanego 
w uproszczonej formie wedlug zasad okreslonych przepisami ustawy 0 rachunkowosci. 

§ § 8. Bilans podpisuje zarzqd oraz komisja rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli 
dzialalnosci KZP. 

§ 9. Protok61 kontroli dolqcza siy do rocznego sprawozdania finansowego. 

§ 10.Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez walne zebranie 
czlonk6w. 

§ 11. 1. Ksiygi rachunkowe KZP obejmujq zbiory zapis6w ksiygowych, obrotow i saId, 
kt6re tworzq: 
1) dziennik; 
2) ksiygy g16wnq; 
3) ksiygi pomocnicze (kartoteki imienne pracownikow); 



4) zastawienia: obrot6w i saId ksiygi g16wnej oraz saId kont ksi,!g pomocniczych. 
2. Ewidencja ksiygowa powinna bye prowadzona na kontach syntetycznych 

i analitycznych. Kontom syntetycznym odpowiadaj,! 3 pierwsze cyfry kazdego symbolu konta. 
Konta analityczne tworz'! konta syntetyczne rozbudowane 0 daIsze symbole cyfrowe Iub inne 
wymiary (np. obiekt). Zapisy operacji ksiygowych dokonywane na kontach analitycznych 
w r6znych modulach Iub systemach s,! przenoszone automatycznie (w wyj,!tkowych sytuacjach 
przeksiygowywane rycznie) na konta syntetyczne. Sumy obrot6w na kontach analitycznych 
prowadzonych do odpowiedniego konta syntetycznego po winny bye zgodne z obrotami konta 
syntetycznego, do kt6rego S,! prowadzone. 

DZIAL II 
WYKAZKONT 

ZESPOL 1 - "SRODKI PIENIF;ZNE I RACHUNKI BANKOWE" 

101 
130 
130-01 
130-02 
141 

Kasa 
Rachunek bankowy 
Rachunek podstawowy 
Lokaty 
Srodki pieniyzne w drodze 

ZESPOL 2 - "ROZRACHUNKI I ROZLICZENIA" 

240 
240-01 
240-02 
240-03 
240-04 
249 

Rozrachunki 
Rozrachunki z tytulu p0Zyczek 
Rozrachunki z bylymi czlonkami (naIeznosci) 
Rozrachunki z bylymi czlonkami (wklady) 
inne rozrachunki, odsetki, myine wplaty 
Pozostale rozrachunki 

ZESPOL 8 - "FUNDUSZE PODST A WOWE" 

850 
850-01 
850-02 
850-03 
850-04 

Fundusz 
Fundusz oszczydnosciowo-pozyczkowy (wklady czlonkowskie) 
Fundusz rezerwowy (wpisowe, odsetki od Iokat, subwencje, darowizny) 
Fundusz zapomogowy 
Fundusz pogrzebowy 

DZIAL III 
ZASADY FUNKCJONOW ANIA KONT DLA KASY ZAPOMOGOWO

POZYCZKOWEJ 

Konta zespolu 1 - "Srodki pieniyzne i rachunki bankowe" sluz,! do ewidencji: 
- srodk6w pieniyznych, lokowanych na rachunkach bankowych, 
- srodk6w pieniyznych przechowywanych w kasach, 
- srodk6w pieniyznych w drodze. 



Konta zespolu 1 maj,! odzwierciedlae operacje pieniyzne oraz obroty stany srodk6w 
pieniyznych. 

Konto 101 - KASA 

N a koncie 101 wplaty i wyplaty got6wki w kasie KZP. 
Operacje kasowe dokumentuje siy raportem kasowym wraz z zal,!czonymi do niego dowodami 
potwierdzaj,!cymi podjycie got6wki z rachunk6w bankowych. 

Na stronie Wn ujmuje siy wplywy got6wki oraz nadwyzki kasowe, ana stronie 
Ma wyplaty got6wki oraz niedobory kasowe. 

Do konta 101 na1ezy prowadzie ewidencjy szczeg6low'! w postaci raportu kasowego 
sporz,!dzanego w okresach miesiycznych. 

Ewidencja szczeg6lowa powinna zapewnie ustalenie: 
- stanu got6wki w zlotych polskich z podzialem na rachunki bankowe, z ktorych got6wka 
zostala pobrana lub bydzie odprowadzona, 
- stanu got6wki w walutach obcych z podzialem na poszczegolne waluty obce 
z jednoznacznym przeliczeniem na zlote polskie wg obowi,!zuj,!cych kurs6w, 
- wartosci got6wki powierzonej kasjerom za ni,! odpowiedzialnym. 

Ewentualne niedobory lub nadwyzki kasowe nalezy wprowadzie do raportu kasowego 
i zaksiygowae pod dat,! inwentaryzacji w korespondencji z kontem 249*. 

Konto 101 moze wykazywae jedynie saldo Wn, kt6re oznacza stan got6wki w kasie. 

Typowe zapisy na stronie Wn konta 101: 

Lp. Trese operacji Konta przeciwstawne 

1. W plata naleznosci tytulu udzielonej pozyczki 240 

2. Ujawnione nadwyzki srodk6w pieniyznych podczas 249 
inwentaryzacj i 

3. W plata gotowkowa wpisowego przez nowego czlonka 850 
KZP 

Typowe zapisy na stronie Ma konta 101: 

Lp. Trese operacji Konta przeciwstawne 

1. Przekazanie got6wki na rachunek bankowy 130,141 

2. Wyplata got6wkowa zapomogi czlonkowi KZP 850 

3. Wyplata got6wkowa zasilku pogrzebowego 850 

4. Wyplata got6wkowa wkladu czlonkowskiego bylemu 240 
czlonkowi KZP 



5. Wyplata got6wkowa pozyczki czlonkowi KZP 240 

Konto 130 - RACHUNEK BANKOWY 

Konto 130-01- rachunek podstawowy - sluzy do ewidencji stanu srodk6w pieniyznych KZP 
oraz 0 brot6w na rachunku bankowym. 

Na stronie Wn konta 130-01 ujmuje siy: 

- wplaty czlonk6w z tytulu splat pozyczek, wklad6w oraz wpisowego 
- wplywy subwencji, dotacji, 
- odsetki naliczone od rachunku bankowego, 
- wplywy ze zlikwidowanej lokaty. 
Na stronie Ma konta 130-01 ujmuje siy: 
- wyplaty wklad6w, pozyczek dla czlonk6w KZP 
- przelewy srodk6w na lokaty. 

Konto 130-01 moze wykazywac sa1do Wn, kt6re oznacza stan srodk6w na rachunku biez'!cym. 

Na koncie ksiyguje siy operacje na podstawie wyci,!gu bankowego. 

Konto 130-02 - lokaty - sluzy do ewidencji srodk6w pieniyznych lokowanych bez limitu 
srodk6w do wysokosci salda na rachunku biez'!cym w celu uzyskania codziennych odsetek oraz 
ewidencji srodk6w pieniyznych zadeklarowanych do przechowywania na rachunku bankowym, 
w celu uzyskania odsetek 

Na stronie Wn konta ujmuje siy wplyw z rachunku bankowego, na stronie Ma ujmuje siy 
'A')'platy lokaty wraz z odsetkami na rachunek bankowy. 

Konto 130-02 posiada sa1do Wn, kt6re oznacza stan srodk6w na lokacie. 

Typowe zapisy na stronie Wn konta 130: 

Lp. Trese operacj i Konta przeciwstawne 

1. Przelew potr,!conych wklad6w czlonk6w KZP poprzez 850 
listy plac 

2. Splata rat pozyczek czlonk6w KZP 240 

3. Odsetki od lokat 850 

4. Wplata darowizny 850 

Typowe zapisy na stronie Ma konta 130: 

Lp. Trese operacji Konta przeciwstawne 

1. Wyplata pozyczki czlonkowi KZP 240 

2. Wyplata wklad6w bylemu czlonkowi KZP 240 



3. Wyplata zasilku pogrzebowego, zapomogi 850 

Konto 141 - SRODKI PIENlF;ZNE W DRODZE 

Konto 141 sluzy do ewidencji srodk6w pieniyznych w drodze miydzy kas,! i bankiem oraz 
miydzy kontami w r6znych bankach. 

Na stronie Wn konta 141 ujmuje siy zwiykszenia stanu srodk6w pieniyznych w drodze. 

Na stronie Ma konta 141 ujmuje siy zmniejszenia stanu srodk6w pieniyznych w drodze. 

Ewidencja szczeg610wa do konta 141 powinna umozliwie ustalenie sum pieniyznych w drodze 
pomiydzy kas,! i bankiem oraz pomiydzy poszczeg61nymi rachunkami bankowymi. 

Konto 141 moze wykazywae saldo Wn, kt6re oznacza stan srodk6w pieniyznych w drodze. 

Typowe zapisy na stronie Wn konta 141: 

Lp. Trese operacji Konta przeciwstawne 

1. Podjycie got6wki z rachunku bankowego do kasy 130 

2. Przelew srodk6w na lokaty - brak utworzonej lokaty 130 

Typowe zapisy na stronie Ma konta 141: 

Lp. Trese operacji Konta przeciwstawne 

1. Wplata srodk6w pieniyznych z kasy na rachunek bankowy 130 
jednostki 

2. Przyjycie got6wki do kasy 101 

3. Utworzenie lokaty (dot. przelew srodk6w na lokaty - brak 130 
utworzonej lokaty) 

ZESPOL 2 - "ROZRACHUNKI I ROZLICZENIA" 

Konta zespolu 2 sluz,! do ewidencji wszelkich naleznosci oraz zobowi,!zan wobec czlonk6w. 
Ewidencja szczeg610wa prowadzona do kont zespolu 2 powinna umozliwie: 
- wyodrybnienie poszczeg61nych grup rozrachunk6w, 
- ustalenie rozliczen i stanu naleznosci, 
- ustalenie stanu przebiegu rozliczen naleznosci i zobowi,!zan z podzialem na czlonk6w 

KZP. 

Konto 240 - ROZRACHUNKI 

Konto 240-01 - rozrachunki z tytulu pOZyczek - sluzy do ewidencji naleznosci oraz 
zobowi,!zan wobec czlonk6w KZP. 



Na stronie Wn konta 240-01 ujmuje siy wyplaty pozyczek. 
Na stronie Ma konta 240-01 ujmuje siy splaty poZyczek. 

Konto 240-01 moze wykazywac sa1do Wn, ktore oznacza stan na1eznosci (wysokosc pozyczek 
pozostajqcych do splaty), a saldo Ma oznacza nadplaty przy splacie pozyczki. 

Do konta tego prowadzone Sq konta analityczne w postaci kartotek dla kazdego czlonka KZP 0 

wysokosci udzielonej pozyczki i jej splacie. 

Na koncie ksiyguje siy operacje na podstawie wyciqgu bankowego. 

Konto 240-02 - Rozrachunki z bylymi czlonkami - sluzy do ewidencji naleznosci wobec 
bylych czlonkow KZP. 

Na stronie Wn konta 240-02 ujmuje siy naleznosci od bylych czlonkow KZP. 
Na stronie Ma konta 240-02 ujmuje siy splaty pozyczek. 

Konto 240-02 moze wykazywac saldo Wn, ktore oznacza stan naleznosci (wysokosc pozyczek 
pozostajqcych do splaty), a saldo Ma oznacza nadplaty przy splacie pozyczki. 

Do konta tego prowadzone Sq konta analityczne w postaci kartotek dla kazdego czlonka KZP 0 

wysokosci udzielonej pozyczki. 

Na koncie ksiyguje siy operacje na podstawie wyciqgu bankowego. 

Konto 240-03 - Rozrachunki z bylymi czlonkami (wklady) - sluzy do ewidencjonowania 
zobowiqzan wobec bylych czlonkow (niepodjyte wklady). 

Na stronie Wn konta 240-03 ujmuje siy wyplaty wkladow dla bylych czlonkow. 
Na stronie Ma konta 240-03 ujmuje siy srodki (wklady) bylych czlonkow. 
Konto 240-03 moze wykazywac saldo Ma, ktore oznacza stan niepodjytych wkladow. 

Do konta tego prowadzone Sq konta analityczne w postaci kartotek dla kazdego czlonka KZP 0 

wysokosci wkladow. 

Na koncie ksiyguje siy operacje na podstawie wyciqgu bankowego. 

Konto 240-04 - lone rozrachunki, odsetki, mylne wplaty - sluzy do ewidencjonowania 
odsetek od lokat, mylnych wplat, ktore wplynyly na konto KZP. 

Na stronie Wn konta 240-04 ujmuje siy przeksiygowanie odsetek od lokat oraz mylnych wplat 
na fundusz specjalnego przeznaczenia 
Na stronie Ma konta 240-04 ewidencjonuje siy odsetki od lokat i mylne wplaty. 
Konto 240-04 moze wykazywac saldo Ma, ktore oznacza stan nie podjytych mylnych wplat 
oraz nieprzeksiygowanych odsetek od lokat. 
Na koncie ksiyguje siy operacje na podstawie wyciqgu bankowego. 



Typowe zapisy na stronie Wn konta 240: 

Lp. Trese operacji Konta przeciwstawne 

l. Wyplata pozyczki czlonkowi KZP (240-01) 130, 101 

2. Wklady bylych czlonk6w (240-03) 850-01 

3. N aleznosci od bylych czlonk6w z tyt. niesplaconych 240-01 
pozyczek (240-02) 

Typowe zapisy na stronie Ma konta 240: 

Lp. Trese operacji Konta przeciwstawne 

l. Splata pozyczki przez czlonka KZP 130, 101 

2. Wyplata wklad6w bylym czlonkom (240-01) 130, 101 

3. Splata naleznosci przez bylego czlonka (240-02) 130, 101 

Konto 249 - POZOSTALE ROZRACHUNKI 

Konto 249 funkcjonuje na zasadach konta 240 i dotyczy innych niz wyzej wymienione 
rozrachunk6w z KZP. 

Typowe zapisy na stronie Wn konta 249: 

Lp. Trese operacji Konta przeci wstawne 

l. Niedob6r srodk6w pieniyznych kasie, 
. .. 

101 w uJawnlenle 
nadwyzki srodk6w pieniyznych 

Typowe zapisy na stronie Ma konta 249: 

Lp. Trese operacji Konta przeciwstawne 

l. Wplata niedoboru got6wki w kasie 101 

Konto 850 - FUNDUSZ 

Konto 850-01 - Fundusz oszcz~dnosciowo-poZyczkowy (wldady czlonkowskie) - sluzy 
do ewidencj i wklad6w czlonkowskich stanowiqcych wlasnose czlonk6w KZP. 

Wplacone wklady ujmuje siy po stronie Ma tego konta, zas po stronie Wn konta ujmuje siy 
wyplaty oraz przeksiygowania wklad6w. 

Konto wykazuje saldo Ma, kt6re oznacza stan wklad6w czlonk6w KZP. Do konta prowadzone 
Sq imienne karty analityczne (kartoteki), na kt6rych ewidencjonuje siy wysokose wplacanych 
wklad6w przez poszczeg61nych czlonk6w. 
Na koncie ksiyguje siy operacje na podstawie wyciqgu bankowego. 



Konto 850-02 - Fundusz rezerwowy (wpisowe, odsetki od lokat, subwencje, darowizny) -
sluzy do ewidencji wplyw6w okreslonych w Statucie to jest miydzy innymi: z wpisowego 
noszonego przez czlonk6w wstypuj,!cych do KZP, z niedoryczonych wklad6w czlonkowskich 
oraz odsetek zas,!dzonych przez s,!d za niesplacone pozyczki. 

Na stronie Ma konta ujmuje siy wszystkie wplaty, zas na stronie Wn umorzenie naleznosci 
z tytulu pozyczek. 

Konto wykazuje saldo Ma, kt6re oznacza stan funduszu rezerwowego. 

Konto 850-03 - Fundusz zapomogowy - Powstaje z odpis6w funduszu rezerwowego, 
dobrowolnych wplat czlonk6w oraz innych wplyw6w okreslonych w statucie. Przeznaczony 
jest na udzielanie zapom6g czlonkom KZP w razie szczeg61nych wypadk6w losowych. 

Na stronie Ma konta 850-03 ewidencjonowane s,! wplywy z oprocentowania srodk6w KZP na 
r-ku bankowym~ ze skladek czlonkowskich w wysokosci okreslonej Statutem KZP oraz 
z subwencji i darowizn. 

Konto wykazuje saldo Ma, kt6re oznacza stan funduszu zapomogowego. 

Konto 850-04 - Fundusz pogrzebowy - Powstaje z odpis6w funduszu rezerwowego, 
dobrowolnych wplat czlonk6w oraz innych wplyw6w okreslonych w statucie. Przeznaczony 
jest na udzielanie zasilk6w pogrzebowych czlonkom KZP. 

Na stronie Ma konta 850-04 ewidencjonowane s,! wplywy z oprocentowania srodk6w KZP 
na r-ku bankowym, ze skladek czlonkowskich w wysokosci okreslonej Statutem KZP oraz 
z subwencji i darowizn. 

Konto wykazuje saldo Ma, kt6re oznacza stan funduszu pogrzebowego. 

Typowe zapisy na stronie Wn konta 850: 

Lp. Trese operacji Konta przeciwstawne 

1. Nalezne wklady bylym czlonkom (850-01) 240-03 

2. Odpis funduszu rezerwowego na fundusz zapomogowy 850-03 
(850-02) 

3. Wyplata zapomogi 101, 130 

4. Odpis funduszu rezerwowego na fundusz pogrzebowy 850-04 
(850-02) 

5. Wyplata zasilku pogrzebowego (850-04) 101, 130 

Typowe zapisy na stronie Ma konta 850: 

Lp. Trese operacji Konta przeciwstawne 

1. Odpis funduszu rezerwowego na fundusz zapomogowy 850-02 
(850-03) 



2. Odpis funduszu rezerwowego na fundusz pogrzebowy 850-02 
(850-04) 

3. Wplata wklad6w czlonkowskich (850-01) 101,130 

4. Wplata wpisowego 101, 130 

5. Odsetki od lokat 130 

6. W plata darowizny, subwencj i 101,130 

7. Dobrowolne wplaty czlonk6w 101,130 


