
Nowogard, dnia ……..20……..r.

Zasady rachunkowości KZP
działającej przy

 Zakładzie Karnym w Nowogardzie

W  celu  unormowania  zasad  sporządzania,  opracowywania  oraz  przekazywania  dowodów

i dokumentów stwierdzających fakt dokonywania operacji gospodarczych, na podstawie art. 10 ust. 2

ustawy z dnia 9 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. 1994, nr 121, poz. 591 z późn. zm.)

zarząd KZP wprowadza  zasady rachunkowości oraz obiegu dowodów finansowo-księgowych KZP. 

Rozdział I

I. Ogólne zasady prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej.     

1. Określenia użyte w niniejszych zasadach oznaczają:

a) „księgi rachunkowe” – wszystkie służące do ewidencji działalności jednostki konta syntetyczne

i analityczne, a także zestawienia sald kont sporządzone w sposób zapewniający ich trwałość,

b) „sprawozdania finansowe” – bilans i inne sprawozdania finansowe sporządzone na podstawie

ksiąg rachunkowych,

c)  „rachunkowość jednostki” – księgi rachunkowe, inwentaryzacja weryfikująca stan aktywów i

pasywów, wycenę aktywów i pasywów oraz sprawozdanie finansowe,

d) „okres sprawozdawczy” – rok, miesiąc roku obrotowego,

e) „środki pieniężne” – gotówka, pieniądze na rachunkach bankowych,

f) „księgowy” – osoba prowadząca księgowość KZP,

g) „kasjer” – osoba prowadząca kasę KZP.

2. Rachunkowość prowadzona ma być zgodnie z przepisami o rachunkowości,  a także innymi

przepisami prawa, dająca rzetelny i jasny obraz ich stanu i sytuacji finansowej.

3. Zadaniem rachunkowość jest bieżąca rejestracja operacji gospodarczych w sposób prawidłowy,

kompletny i systematyczny przy zachowaniu następujących zasad:

a) zapewniona  ma  być  kompletność  ujęcia  wszystkich  operacji  gospodarczych  w  porządku

chronologicznym i systematycznym,

b) operacje należy ujmować wg okresów sprawozdawczych, których dotyczą,

4. Przyjęte  zasady  księgowania  operacji  i  przedstawienie  ich  rezultatów  w  sprawozdaniu

finansowym,  zwłaszcza  zaś  sposób  ustalenia  wartości  aktywów  i  pasywów,  a  także  wyniku

finansowego nie mogą być zmienione w ciągu kolejnych lat chyba, że jest to uzasadnione ważnymi

dla jednostki przyczynami.
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5. W sprawach nie  uregulowanych w niniejszych  zasadach stosować należy  zasady określone

przez naukę rachunkowości oraz zasady utrwalone przez praktykę i zwyczaje.

6. Księgi rachunkowe są prowadzone w siedzibie Zakładu Karnego w Nowogardzie przy ulicy

Zamkowej 7.

7. Zapisy  w księgach  rachunkowych  prowadzi  się  w języku  i  walucie  polskiej  na  podstawie

prawidłowych i rzetelnych dowodów.

8. Ewidencję  operacji  gospodarczych  prowadzi  się  w  porządku  chronologicznym

i systematycznym, a mianowicie:

a) operacje gospodarcze ujmuje się na bieżąco w księgach rachunkowych w kolejności dat ich

powstania.

b) przychody i rozchody gotówki ujmuje się bieżąco w raporcie kasowym za poszczególne dni lub

części okresu sprawozdawczego,

9. Podstawą zapisu w księgach rachunkowych jest dowód księgowy stwierdzający fakt dokonania

operacji  zgodnie  z  jej  rzeczywistym  przebiegiem  w  formie  podwójnego  zapisu  Wn  i  Ma  na

odpowiednich kontach i zawierający co najmniej:

a) datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji,

b) treść operacji i jej wartość.

c) własnoręczne  podpisy  osób  odpowiedzialnych  za  prawidłowe  dokonanie  operacji  i  jej

prawidłowe udokumentowanie.

Dowód powinien być oznaczony numerem lub w inny sposób powiązany z zapisami księgowymi

dokonywanymi na jego podstawie.

10. Dokonywany w księgach rachunkowych zapis księgowy powinien być staranny, czytelny,

trwały i zawierać co najmniej:

a) datę dokonania operacji,

b) określenie rodzaju i numeru dowodu księgowego na podstawie, którego dokonano zapisu,

c) treść zapisu,

d) sumę zapisu wynikającą z dowodu księgowego.

11. Błędy w dowodach księgowych poprawiać można przez skreślenie niewłaściwie napisanego

tekstu  w  sposób  pozwalający  odczytać  tekst  lub  liczbę  pierwotną  i  wpisanie  tekstu  lub  liczby

właściwej  lub  zapisu  mylnej  kwoty  ze  znakiem  minus.  Poprawki  tekstu  i  liczby  powinny  być

zaopatrzone w podpis lub skrót podpisu osoby dokonującej poprawki i datę.

12. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych stanowią oryginały dowodów księgowych.

13. Przepisy  pkt.  11  i  12  stosuje  się  także  do  dowodów wykorzystywanych  przy  ewidencji

operacji przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera.

II. Dowody księgowe i sposób postępowania z nimi.
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1. Dowody obce:

a) faktury i rachunki za wykonane usługi i zakupy,

b) polecenie przelewu,

c) wyciąg bankowy.

Ad.  a  –  faktury  i  rachunki  za  wykonane usługi  i  zakupy są dokumentami  sporządzanymi  przez

kontrahentów zewnętrznych i są podstawą zapłaty za sprzedaż lub wykonaną przez nich usługę. W/w

dokumenty pod względem gospodarczym opisuje skarbnik KZP, lub osoba go zastępująca, natomiast

do zapłaty podpisuje przewodniczący, skarbnik i sekretarz lub ich zastępcy. 

Ad.  b  –  podstawą wykonania  polecenia  przelewu przez  kasjera  KZP są wnioski  członków KZP

podpisane przez uprawnionych członków zarządu do ich realizacji. Ich realizacja następuje w postaci

elektronicznej w aplikacji banku z którym jest podpisana umowa o świadczenie w/w usługi. Wnioski

o których mowa powyżej zarząd wraz z protokołem posiedzenia zarządu przekazuje kasjerowi za

pokwitowaniem.

Ad. c - wyciąg bankowy jest dokumentem stanowiącym zbiorcze zestawienie operacji, które zostały

dokonane  na  poszczególnych  kontach  bankowych.  Wyciągi  bankowe  w  formie  elektronicznej

pobiera  księgowy  KZP,  kasjer  KZP  oraz  skarbnik  KZP,  dla  księgowego  KZP  są  podstawą

zaksięgowania  zdarzeń  gospodarczych,  natomiast  dla  kasjera  i  skarbnika  są  dokumentem

stanowiącym weryfikację zleceń płatniczych.

2. Dowody własne:

a) polecenie księgowania,

b) deklaracja przystąpienia,

c) wniosek o pożyczkę,

d) wniosek o wycofanie wkładów,

e) wniosek o skreślenie,

f) zestawienie potrąconych składek członkowskich, rat pożyczek i wpisowego,

g) protokół z posiedzenia zarządu.

Ad.  a  -  polecenie  księgowania  jest  dowodem  księgowym  wewnętrznym,  sporządzonym  przez

księgowego w 1 egzemplarzu  w celu ujęcia  zdarzenia  gospodarczego w księgach rachunkowych

KZP, wystawianym w szczególności dla:

a) udokumentowania  tych  zapisów  księgowych,  które  nie  odzwierciedlają  zdarzenia

gospodarczego  i  dlatego  nie  mogą  być  uzasadnione  ani  dokumentem  zewnętrznym  ani

wewnętrznym, a także dla zachowania czystości zapisów oraz poprawiania błędów w księgowaniu,

b) udokumentowania  księgowego  uproszczenia,  w  szczególności  zbiorczego  księgowania

potrąceń wpisowego, składek członkowskich oraz rat z listy płac.
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Ad. b - deklaracja przystąpienia do KZP jest dokumentem upoważniającym do potrącenia wpisowego

i wkładów członkowskich określonych statutem KZP. Sporządza go i podpisuje osoba wstępująca do

KZP oraz osoba uprawniona. Deklarację przekazuje się sekretarzowi KZP, dokument do realizacji w

drodze uchwały zatwierdza zarząd KZP.

Ad.  c  -  wniosek o udzielenie  pożyczki  jest  dokumentem,  na  podstawie  którego jest  księgowana

pożyczka. Sporządza go i podpisuje pożyczkobiorca oraz poręczyciele.  Własnoręczność podpisów

poręczycieli stwierdza członek zarządu. Fakt członkostwa w/w w KZP stwierdza sekretarz KZP lub

zastępujący go członek zarządu, skarbnik KZP lub osoba go zastępująca z zarządu opiniuje wniosek

pod względem wysokości posiadanych wkładów i ewentualnego zadłużenia. Decyzję o przyznanej

pożyczce  podpisuje  przynajmniej  połowa  obecnych  na  posiedzeniu  członków  zarządu,  w  tym

przewodniczący lub osoba go zastępująca. 

Ad. d – wniosek o wycofanie wkładów jest  dokumentem na podstawie którego dokonywane jest

przeksięgowanie wkładów na poczet zaciągniętej pożyczki lub częściowy zwrot wkładów. Sporządza

go i podpisuje wnioskodawca, po czym przekazuje sekretarzowi KZP. Skarbnik KZP lub osoba go

zastępująca  z  zarządu  opiniuje  wniosek  pod  względem  wysokości  posiadanych  wkładów  i

ewentualnego zadłużenia. Decyzje w sprawie wkładów podpisuje przynajmniej połowa obecnych na

posiedzeniu członków zarządu, w tym przewodniczący lub osoba go zastępująca. 

Ad.  e  -  wniosek  o  skreślenie  z  listy  członków  KZP  i  przekazanie  lub  zwrot  wkładów  jest

dokumentem, na podstawie którego dokonuje się zwrotu lub przeksięgowania wkładów. Sporządza

go i podpisuje wnioskodawca, po czym przekazuje sekretarzowi KZP. Skarbnik KZP lub osoba go

zastępująca  z  zarządu  opiniuje  wniosek  pod  względem  wysokości  posiadanych  wkładów  i

ewentualnego zadłużenia. Decyzję o skreśleniu z listy członków KZP oraz sposobem postępowania z

wkładami podejmuje zarząd w drodze uchwały. Wniosek podpisuje przynajmniej połowa obecnych

na posiedzeniu członków zarządu, w tym przewodniczący lub osoba go zastępująca. 

Ad. f - zestawienie potrąconych składek członkowskich, rat pożyczek i wpisowego jest dokumentem

sporządzanym przez skarbnika w 2-ch egzemplarzach do 20-go każdego miesiąca, 1 egz. przekazuje

do działu finansowego osobie sporządzającej  listy  płac celem dokonania potrąceń,  2 egz.  wraz z

przelewem dla księgowego KZP jest podstawą do dokonania odpowiednich operacji na kontach KZP

- zarówno syntetycznych jak i analitycznych.

Ad.  e  –  protokół  z  posiedzenia  zarządu  jest  dokumentem  który  sporządza  zarząd  na  swoim

posiedzeniu. Stanowi on między innymi podstawę realizacji podjętych decyzji przez księgowego i

kasjera  KZP.  Sporządza  się  go  w  4  egzemplarzach,  z  czego  po  jednym  egzemplarzu  za

pokwitowaniem przekazuje się:

1. księgowemu KZP,

2. kasjerowi KZP,
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3. komisji rewizyjnej,

4. pozostaje w dokumentacji zarządu.

Protokół z posiedzenia zarządu podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie zarządu.

3. Wzory podpisów  osób zatwierdzających dowody księgowe przez Zarząd stanowi Załącznik

nr 1 do w/w zasad.

III. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych.

1. Inwentaryzację składników aktywów i pasywów dotyczących KZP przeprowadza się zgodnie z

zasadami inwentaryzacji składników aktywów i pasywów określonymi w art. 26 i art. 27 ustawy z

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2021 r. poz. 217).

2. Wyróżnia się następujące formy inwentaryzacji:

a) uzgodnienia  z  bankiem  należności  aktywów  drogą  potwierdzenia  zgodności  ich  stanu

wykazywanego w księgach jednostki oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic 

b) porównanie  danych  zapisanych  w  księgach  jednostki  z  odpowiednimi  dokumentami  i

weryfikacja realnej wartości tych składników.

3. Fundusz KZP inwentaryzuje się, weryfikując zmiany ich stanu (zwiększenia albo zmniejszenia)

w minionym roku w świetle obowiązujących przepisów.

4. Ustala  się terminy inwentaryzacji  na dzień bilansowy każdego roku: aktywów finansowych

zgromadzonych na rachunku bankowym – drogą otrzymania od banków potwierdzenia stanu konta

bankowego. 

5. Aktywa i pasywa KZP wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz

w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej

wymienionych zasad. Środki pieniężne na rachunku bankowym ujmowane są w wartości nominalnej

i wycenia się je w wartości nominalnej.

6. Należności krótkoterminowe o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego

wycenia się w wartości nominalnej.

7. Należności długoterminowe to należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym

niż rok od dnia bilansowego. Wycenia się je w kwocie wymaganej zapłaty.

IV. Sprawozdanie finansowe.

1. Roczne  sprawozdanie  finansowe  sporządza  się  na  podstawie  art.  45  ust.  1  ustawy  o

rachunkowości  ,  zgodnie  z  art.  51  ustawy  z  dnia  11  sierpnia  2021  r.  o  kasach  zapomogowo-

pożyczkowych.

2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

a) bilansu,

b) informacji  dodatkowej,  obejmującej  wprowadzenie  do  sprawozdania  finansowego  oraz

dodatkowe informacje i objaśnienia.
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3. Nie  sporządza  się  rachunku  zysku  i  strat,  ponieważ  w  księgach  rachunkowych  KZP  nie

występują operacje generujące koszty i przychody oraz zyski i straty kształtujące wynik finansowy.

V. Wykaz programów komputerowych.

1. System finansowo –księgowy –aplikacja stworzona przez informatyków z ZK Wołów, 

2. Kkop – aplikacja stworzona przez informatyków z ZK Wołów.

Rozdział II

PLAN KONT KZP 

Księgi rachunkowe KZP prowadzone są w oparciu o plan kont KZP. Plan ten zawiera wykaz  kont

księgi głównej oraz opis przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń.

Ewidencja  księgowa KZP przy  Zakładzie  Karnym w Nowogardzie  prowadzona  jest  w trzech

zespołach:.

I. Wykaz kont księgi głównej. 

1. zespół 1 „Środki pieniężne i rachunki bankowe”,

2. zespół 2 „Rozrachunki i roszczenia”,

3. zespół 8 „Fundusze podstawowe”.

W ramach poszczególnych zespołów występują następujące konta syntetyczne: 

Zespól 1 – Środki pieniężne i rachunki bankowe

10 – Kasa,

13 – Rachunek bankowy,

14 - Środki pieniężne w drodze.

Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia

23– Rozrachunki KZP, 

24 – Rozrachunki z zakładem pracy, 

26 – Rozrachunki z tytułu pożyczek.

Zespół 8 – Fundusze

80 – Fundusz własny KZP ,

81 – Fundusz rezerwowy KZP.

II. Zasady funkcjonowania kont księgi głównej.

Zespół 1 – „Środki pieniężne i rachunki bankowe” – służą do ewidencji środków pieniężnych

w kasie i banku. Na stronie „Wn” tych kont księguje się przychody (wpływy) środków pieniężnych, a

po stronie „Ma” rozchody (wypłaty) środków. Saldo „Wn” oznacza stan środków pieniężnych w

kasie lub banku.
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Konto  10  „Kasa”  służy  do  ewidencji  obrotów  środkami  gotówkowymi,  czekami

rozrachunkowymi i innymi papierami wartościowymi.

Po stronie Wn tego konta ewidencjonuje się:

1. pobranie gotówki z banku do kasy,

2. przyjęcie gotówki od emerytów, rencistów i innych członków, a także od innych zakładów,

3. przyjęcie do kasy czeków rozrachunkowych i innych papierów wartościowych.

Po stronie Ma tego konta ewidencjonuje się:

1. wypłatę pożyczek, zwrot wkładów członkom i byłym członkom,

2. wpłaty gotówki do banku.

Konto „Kasa” posiada saldo po stronie Wn i oznacza ono stan gotówki i papierów wartościowych w

kasie.

Konto 13 „Rachunek bieżący” służy do ewidencji gotówki przechowywanej w banku.

Po stronie Wn tego konta księguje się:

1. wpływy środków z kasy,

2. wpłaty członków, byłych członków, zakładów pracy,

3. wpływ subwencji i darowizn,

4. odsetki dopisane przez bank,

5. wpływ zlikwidowanej lokaty,

Po stronie Ma ewidencjonuje się:

1. pobranie gotówki do kasy,

2. przelew wkładów, pożyczek dla członków i byłych członków,

3. przelew środków na lokatę.

Konto posiada saldo Wn, które oznacza stan gotówki na rachunku bankowym.

Konto 14 „Środki pieniężne w drodze” służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze.

Po stronie Wn tego konta ujmuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych w drodze:

1. wpłata gotówki z kasy na rachunek bankowy, 

Po stronie Ma zmniejszenia stanu środków pieniężnych w drodze:

1. pobranie gotówki z rachunku bankowego do kasy.

Konto może wykazać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych w drodze. 

Zespół 2 – „ Rozrachunki i roszczenia” – służą do księgowania rozrachunku z członkami kasy,

zakładem pracy. Na stronie „Wn” zapisuje się należności z tytułu sum do rozliczenia oraz spłatę i

zmniejszenia zobowiązań, na stronie „Ma” zapisuje się powstanie zobowiązań, spłatę i zmniejszenie

należności. Konta zespołu 2 mogą wykazywać dwa salda: saldo „Wn” oznaczające stan należności

lub stan niezakończonych rozliczeń, saldo „Ma” oznaczające stan zobowiązań. 
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Konto  23  „Rozrachunki  z  członkami  KZP”  służą  do  ewidencji  należności  i  zobowiązań

bezpornych.

Po  stronie  Wn tego  konta  księguje  się  należności  wypłacone  z  tytułu  pożyczek,  a  także  spłaty

i zmniejszenia ewentualnych zobowiązań.

Po stronie Ma ujmuje się spłaty pożyczek, zmniejszenie należności, przeksięgowanie należności jako

sporne.

Konto może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, saldo Ma stan zobowiązań

wobec członków i innych.

Do konta 23 „Rozrachunki i roszczenia” prowadzi się konta analityczne:

1. 23/1 Rozrachunki z członkami KZP z tytułu pożyczek długoterminowych,

2. 23/2 Rozrachunki z członkami KZP z tytułu pożyczek krótkoterminowych 

z  dalszym  podziałem  wg  nazwisk  poszczególnych  dłużników  i  wierzycieli,  czyli  imienne  karty

analityczne  poszczególnych  członków  i  byłych  członków  na  których  ewidencjuje  się  pobrane

i spłacone przez członków pożyczki długoterminowe i krótkoterminowe, a także ich wkłady.

Konto  24  „Pozostałe  rozrachunki”  służy  do  ewidencji  należności  i  zobowiązań  bezpornych

z byłymi członkami KZP i zakładami pracy.

Po stronie Wn księguje się powstałe należności oraz spłatę i zmniejszenia zobowiązań.

Po stronie Ma tego konta ujmuje się powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności.

Konto może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności od byłych członków zakładu

pracy, zaś saldo Ma stan zobowiązań.

Do konta 24 „Pozostałe rozrachunki: prowadzi się konta analityczne:

1. 24/1 Rozrachunki z byłymi członkami KZP,

2. 24/2 Rozrachunki z zakładami pracy

z dalszym podziałem na imiennych dłużników i wierzycieli.

Konto  26  –  „Rozliczenia  i  roszczenia”  służy  do  ewidencji  zaskarżonych  do  sądu  pożyczek

pobranych przez członków lub byłych członków, a także zakłady pracy, jak również niedobory i

szkody powstałe w mieniu KZP. 

Na  koncie  tym  księguje  się  również  sumy  należne  KZP  potwierdzone  wyrokiem  sądowym,

a także rozliczenia z tych sum.

Po stronie Wn tego konta zapisuje się wszelkie zaskarżone do sądu, a także zasądzone pożyczki jak

również niedobory i szkody w mieniu Kasy.

Po  stronie  Ma  księguje  się  spłatę  zasądzonych  pożyczek,  a  także  rozliczenia  niedoborów

i szkód oraz powstałych nadwyżek.

Konto to może wykazywać dwa salda, saldo Wn i Ma oznaczające stany niezakończonych rozliczeń

oraz roszczeń spornych i zasądzonych.
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Zespół 8 – „ Fundusze podstawowe” – służą do ewidencjowania funduszy, przy czym na stronie

„Wn” księguje się zmniejszenia tych funduszy, natomiast na stronie „Ma” ich zwiększenie.

Konto  80  „Fundusz  oszczędnościowo  –  pożyczkowy”  służy  do  księgowania  wkładów

członkowskich stanowiących własność członków.

Po stronie Wn tego konta ujmuje się wypłacone wkłady, przeksięgowane wkłady,

Po stronie Ma wpłacone wkłady.

Konto wykazuje saldo Ma oznaczające stan wkładów członkowskich.

Konto  81 „Fundusz  rezerwowy”  –  służy  do  ewidencji  wpływów  określonych  w  statucie,

a  między  innymi  wpisowego,  nie  podjętych  wkładów,  darowizn,  subwencji,  odsetek  od  lokat

i zasądzonych przez sąd, odsetek wpłaconych przez członków, subwencji i dotacji.

Fundusz ten przeznaczony jest na pokrycie szkód, strat, nieściągalnych zadłużeń oraz na odpis na

fundusz zapomogowy i fundusz obsługi programu informatycznego KZP. .

Po stronie Wn księguje się umorzenia należności z tytułu pożyczek, a także przelewy na fundusz

zapomogowy i fundusz obsługi programu informatycznego KZP.

Po stronie Ma tego konta księguje się wszystkie wpłaty.

Konto wykazuje saldo Ma oznaczające stan funduszu rezerwowego.
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