
Zarządzenie nr 9/2011 
Dyrektora Biura Administracyjno –Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach 

z dnia 30.09.2011 r. 
 
 
w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych  
 

 
 
 
Na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.694) z późniejszymi zmianami  zarządzam co następuje: 
 

§ 1. 
 
 
Wprowadza się: 

1. Instrukcje inwentaryzacyjną – załącznik nr 1 
 
 

§ 2. 
 
 
Traci moc zarządzenie nr 2 /2006 Dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach z dnia 02.01.2006 r.  
w części dotyczącej instrukcji inwentaryzacyjnej załącznik nr 3. 

 
 
 

§ 3. 
 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 października 2011 roku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EwSmBiuro
Tekst maszynowy
   DYREKTORJoanna Paciorek

EwSmBiuro
Tekst maszynowy



Załącznik nr 1 
Do Zarządzenia Dyrektora BA-EO nr 9/2011 z dn. 30.09.2011r. 

 
INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA 

 
 

Rozdział I 
 

Zasady ogólne 
 
 

§ 1. 
 
 
 

1. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji określone w niniejszej instrukcji mają 
zastosowanie do Biura Administracyjno-Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach 
oraz jednostek oświatowych ( szkół i przedszkoli) Gminy Zdzieszowice. 

2. Zadaniem inwentaryzacji jest wiarygodne ustalenie stanu rzeczywistego majątku 
i zobowiązań na określony dzień, skonfrontowanie ze stanem księgowym, wyjaśnienie 
różnic i doprowadzenie danych ewidencji księgowej do zgodności z realiami.  

 Ustawa o rachunkowości ustanawia obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji w 
 celu zweryfikowania wykazanego w księgach rachunkowych stanu aktywów i 
 pasywów jednostki. Przeprowadzenie inwentaryzacji jest warunkiem uznania za 
 prawidłowe ksiąg rachunkowych, rachunkowych konsekwencji sporządzonego 
 rocznego sprawozdania bilansowego ( bilansu) 

 
 

 
§ 2. 

 
1. Celem inwentaryzacji jest ustalenie faktycznego stanu aktywów i pasywów i na jej 

podstawie : 
 

• doprowadzenie danych wynikających z ksiąg rachunkowych do zgodności ze 
stanem rzeczywistym, a tym samym zapewnienie realności wynikających z 
nich informacji ekonomicznych, 

• rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone im mienie, 
• dokonanie oceny gospodarczej przydatności składników majątku, 
• przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce majątkowej jednostki, 
• ocena prawidłowości zabezpieczenia mienia przed zniszczeniem, 

uszkodzeniem lub kradzieżą , 
• kontrola właściwego terminowego egzekwowania należności oraz 

terminowego regulowania zobowiązań 
 

2. Inwentaryzacją obejmuje się: 
• Aktywa i pasywa do, których jednostka posiada uprawnienia właścicielskie 
• Obce składniki majątkowe  

 
 



 
 
 

3. Inwentaryzacja może być przeprowadzona w formie inwentaryzacji okresowej, 
doraźnej lub zdawczo- odbiorczej 

• Inwentaryzację okresową przeprowadza się zgodnie z planem inwentaryzacji. 
Plan inwentaryzacji opracowuje główny księgowy jednostki, zatwierdza 
dyrektor jednostki. 

• Inwentaryzację doraźną przeprowadza się w przypadku zaistnienia 
okoliczności uzasadniającej jej przeprowadzenie tj.: zaistnienia zdarzenia 
losowego ( np. pożar, kradzież) . Polecenie przeprowadzenia inwentaryzacji 
doraźnej wydaje dyrektor jednostki. 

• Inwentaryzację zdawczo-odbiorczą przeprowadza się w przypadku zmiany 
osoby materialnie odpowiedzialnej. 

 
4. Inwentaryzację przeprowadza się w drodze: 

• Spisu z natury 
• Uzgodnienia sald 
• Weryfikacji sald 

 
 

 
§ 3. 

 
1. Spisem z natury obejmuje się:  

• Na ostatni dzień roku obrotowego : środki pieniężne – czeki , druki ścisłego 
zarachowania, materiały , opał ,art. spożywcze i przemysłowe, odpisane w 
koszty i objęte ewidencją ilościowo-wartościową  

• W ciągu ostatniego kwartału roku obrotowego i pierwszej połowy miesiąca 
następnego roku obrotowego: zapasy materiałów oraz maszyny i urządzenia  
objęte inwestycją rozpoczętą  znajdujące się na terenie nie strzeżonym  

• Raz w ciągu czterech lat środki trwałe i pozostałe środki trwałe, znajdujące się 
na terenie strzeżonym ( ogrodzonym lub posiadającym urządzenie alarmowe)   

• Raz w ciągu pięciu lat zbiory biblioteczne 
2. Uzgodnienie sald rozrachunków z kontrahentami dokonuje się w ostatnim kwartale 

roku obrotowego i pierwszej połowie pierwszego miesiąca następnego po roku 
obrotowym.  

 Metodą uzgodnienia sald inwentaryzuje się : środki pieniężne zgromadzone na 
 rachunkach bankowych, należności , pożyczki i kredyty . 
 Nie wymagają potwierdzenia salda zerowe, należności wątpliwe, sporne, od 
 pracowników oraz z tytułów publiczno - prawnych.   
3. Porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i 

weryfikacji realnej dokonuje się na ostatni dzień roku obrotowego. Metodą tą 
inwentaryzuje się: 

• Grunty i środki trwałe trudno dostępne  
• Wartości niematerialne i prawne 
• Należności sporne i wątpliwe 
• Należności i zobowiązania z pracownikami 
• Należności i zobowiązania publiczno-prawne 



• Fundusze jednostki 
• Inne aktywa i pasywa nie podlegające spisowi z natury i uzgodnieniu sald. 

 
 
 
 

Rozdział II 
Podział obowiązków odpowiedzialności 

 
§ 4. 

 
 
 

1. Za prawidłowy i terminowy przebieg procesu inwentaryzacji odpowiedzialny jest 
dyrektor jednostki. Do jego obowiązku należy : 

a) Wydanie stosownego zarządzenia w sprawie inwentaryzacji, 
b) Powołanie komisji inwentaryzacyjnej 
c) Ustalenie składu komisji zapewniającego sprawny i prawidłowy przebieg 

inwentaryzacji 
d) Wyznaczenie spośród składu komisji inwentaryzacyjnej przewodniczącego, nie może 

to być główny księgowy ani pracownik działu księgowości ,który prowadzi ewidencje 
inwentaryzowanych składników oraz który je księguje syntetycznie.  Zapewnienie 
właściwych warunków środków , a także należytej organizacji pracy w celu 
zagwarantowania prawidłowego przebiegu inwentaryzacji 

e) Podjęcie stosownych decyzji odnośnie rozliczenia wyników inwentaryzacji 
 

§ 5. 
 

1. Do obowiązków głównego księgowego należy: 
a) Sporządzenie na dzień inwentaryzacji zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych 

inwentaryzowanych grup składników i pasywów 
b) Przygotowanie i wysłanie do odbiorców potwierdzenia sald 
c) Przyjęcie i weryfikacja potwierdzeń sald otrzymanych od kontrahentów 
d) Ustalenie ewentualnych różnic w przypadku gdy salda nie są zgodne , wyjaśnienie 

przyczyn powstałych rozbieżności i ujęcie ich w księgach rachunkowych 
e) Przeprowadzenie weryfikacji tych składników aktywów i pasywów, które nie 

podlegają inwentaryzacji w drodze spisu z natury lub potwierdzeń sald 
f) Wydanie opinii do protokołu z rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych 

przygotowanego przez komisję 
g) Ujęcie w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych na podstawie 

zatwierdzonego przez Dyrektora protokołu. 
 

§ 6. 
 

1. Do uprawnień i obowiązków przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej  
należy : 

a) wyznaczanie spośród członków komisji zastępcy przewodniczącego i ustalenie   
zakresu czynności dla członków komisji, 

b) przeprowadzenie szkolenia członków komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów 
spisowych w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji  oraz obsługi kolektora danych 



–( dotyczy inwentaryzacji przeprowadzanej metoda elektroniczną), z czego opisuje się 
protokół przed każdą inwentaryzacją . Protokół  dołącza się do rozliczenia 
inwentaryzacji. 

c) pobranie i zdanie za pokwitowaniem kolektora danych z BAEO niezbędnego do 
przeprowadzenia spisu z natury metodą elektroniczną – ( załącznik nr 11) 

d) organizowanie prac przygotowawczych do inwentaryzacji rzeczowych  
i pieniężnych składników majątku oraz dopilnowanie ich wykonania we właściwym 
terminie . 

Do prac tych należy sprawdzenie czy:  
a) środki trwałe w użytkowaniu są oznakowane a w pomieszczeniach , w 

których się znajdują zostały wywieszone aktualne ich spisy, 
b) materiały, środki trwałe – na składzie zostały poukładane według 

ustalonych grup materiałów zgodnie z indeksem materiałowym w 
sposób przejrzysty umożliwiający łatwy  dostęp oraz łatwe i szybkie 
ich przeliczenie , przy każdym artykule powinna znajdować się 
wywieszka zawierająca nazwę i indeks artykułu . 

c) paliwa stałe np. węgiel, koks – posegregowano według 
poszczególnych gatunków  i poukładano w pryzmy, które powinny 
być opryskane  wapnem, 

 
 
e) prowadzenie rozliczenia arkuszy spisu z natury, stanowiących druki ścisłego     

zarachowania , - (załącznik nr 12) 
f) stawianie w uzasadnionych przypadkach wniosków w sprawie: 

a) zmiany terminu inwentaryzacji 
b) inwentaryzacji niektórych składników majątku na podstawie obliczeń 

technicznych  i szacunku, 
c) przeprowadzenia spisów uzupełniających lub powtórnych, 

g) zarządzenie w uzasadnionych przypadkach przyjęcia lub wydania składników            
majątku  w czasie spisu,  

h) kontrolowanie przygotowań do spisów oraz przebiegu spisu z natury 
i) kontrolowanie  pod względem formalnym i rachunkowym wypełnionych przez               

zespoły spisowe arkuszy spisów z natury i innych dokumentów inwentaryzacji, 
j) dopilnowanie terminowego złożenia wyjaśnień ewentualnych różnic                              

inwentaryzacyjnych przez osoby odpowiedzialne za ich powstanie, 
k) ustalenia przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych i postawienia wniosków               

w sprawie ich rozliczenia, 
l) przygotowanie wniosków o wszczęcie dochodzenia w przypadku ujawnienia              

niedoborów i szkód zawinionych 
m) stawianie wniosków w sprawie sposobu zagospodarowania ujawnionych w czasie 

inwentaryzacji składników nieprzydatnych oraz w sprawie usprawnienia gospodarki 
rzeczowymi i pieniężnymi składnikami majątku, 

 
Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej może część  z w/w czynności zlecić do                
wykonania członkom komisji inwentaryzacyjnej oraz przewodniczącym zespołów                           
spisowych.   Nie zwalnia to go jednak z odpowiedzialności za ich prawidłowe  
i terminowe wykonanie. 

 
 
 



§ 7. 
 

1. Komisja inwentaryzacyjna powołana jest przez dyrektora w składzie trzy osobowym,  
przewodniczący i dwóch członków. Do zadań komisji należy: 

 
a) Powołanie dwuosobowych zespołów spisowych , w składzie zapewniającym 

rzetelne i prawidłowe przeprowadzenie spisu z natury 
b) Przeszkolenie zespołów  spisowych, w szczególności zapoznanie ich z niniejszą 

instrukcją 
c) Podział na pola spisowe i przydzielenie ich odpowiednim zespołom spisowym  
d) Wydanie za pokwitowaniem arkuszy inwentaryzacyjnych (spisu z natury 

przeprowadzonego metodą tradycyjną- ręczną) oraz kolektora danych ( spis  
z natury metodą elektroniczna )  zespołom spisowym  

e) Nadzór nad przebiegiem inwentaryzacji i wyrywkowa kontrola spisów z natury 
f) Odbiór od zespołów  spisowych arkuszy ( metoda tradycyjna- ręczna) oraz 

kolektora danych (metoda elektroniczna)  wraz ze sprawozdaniem z przebiegu 
spisu 

 
Pracami komisji inwentaryzacyjnej kieruje jej przewodniczący, który jest 
odpowiedzialny za prawidłową realizacje zadań określonych w   rozdziale II ,  § 6 
 i § 7 niniejszej instrukcji. 
 

§ 8. 
 
 

1. Do obowiązków zespołu spisowego należy: 
 

a) udział w szkoleniu dotyczącym spisu 
b) zapoznanie się z niniejsza instrukcją  
c) pobranie od osób materialnie odpowiedzialnych oświadczeń wstępnych 

 i końcowych 
d) pobranie  arkuszy i dokonanie spisu z natury składników majątkowych , zgodnie  

z przepisami oraz w ustalonych w zarządzeniu polach spisowych i terminach 
przeprowadzenie ( metoda tradycyjna- ręczna ) 

e) dokonanie spisu z natury za pomocą kolektora danych – sczytanie kodów 
kreskowych (metoda elektroniczna)   

f) takie zorganizowanie pracy aby  normalna działalność inwentaryzowanej komórki              
organizacyjnej nie doznała zakłóceń,  

g) terminowe przekazanie przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej arkuszy 
spisowych z inwentaryzacji lub kolektora danych oraz informacji o wszelkich 
stwierdzonych  w toku spisu  nieprawidłowości, zwłaszcza w zakresie gospodarki 
składnikami majątku i   zabezpieczenia ich przed zniszczeniem lub zaginięciem. 

 
 
W małych placówkach można nie powoływać  zespołów spisowych ich zadania przejmuje 
komisja inwentaryzacyjna a zadania komisji przejmuje przewodniczący komisji. 

 
 
 
 



§ 9. 
 

1. Osoby materialnie odpowiedzialne za spisywane mienie zobowiązane są do 
przeprowadzenia prac przygotowawczych niezbędnych do prawidłowej i sprawnej 
realizacji spisu z natury , a w szczególności ; 

 
a) Uporządkowanie zapasów 
b) Zapewnienie czytelności oznaczeń określonych składników majątkowych 
c) Wyraźne oznakowanie znajdujących się w jednostce składników majątkowych 
d) Wyodrębnienie składników niepełnowartościowych 

 
W przypadku zmiany osób materialnie odpowiedzialnych należy zgłosić ten fakt na piśmie do 
Głównego księgowego w terminie 30 dni przed w/w zmianą w celu przygotowania 
inwentaryzacji. 
Zgłoszenie takie składa dyrektor jednostki lub osoba materialnie odpowiedzialna . 
 

 
Rozdział III 

 
§ 10.  

 
Inwentaryzacja w drodze spisu z natury 

 
1. Spis z natury rzeczowych składników majątku polega na ustaleniu rzeczywistej ich 

ilości  . 
2. Spisu dokonuje się metoda elektroniczną  przy pomocy programu komputerowego – 

Wyposażenie , służącego do ewidencji środków trwałych , pozostałych środków 
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, z użyciem kolektora danych  lub 
metoda tradycyjną – ręczna na arkuszu spisu z natury uniwersalnym 

3. Metodą elektroniczną dokonujemy spisu z natury środków trwałych oraz pozostałych 
środków trwałych w placówkach gdzie środki te prowadzone są za pomocą programu 
komputerowego, spisu dokonuje się przy pomocy kolektora danych poprzez sczytanie 
kodu kreskowego , którym oznaczone są ww. składniki majątkowe . W pozostałych 
placówka spisu dokonujemy metodą tradycyjną tj. ręcznie . 

4. Metodą tradycyjną – ręczną  dokonujemy spis z natury:  materiałów , art. spożywczych 
i przemysłowych 

5. Spis z natury dokonuje się w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej za 
spisywany majątek , w przypadku gdy z przyczyn obiektywnych osoba ta nie może 
być obecna podczas spisu , wówczas wyznacza na piśmie swego przedstawiciela , 
który będzie ją reprezentował. W przypadku gdy nie ma możliwości na wyznaczenie 
przedstawiciela wówczas dyrektor jednostki wyznacza dwie osoby , które reprezentują 
podczas nieobecności osobę materialnie odpowiedzialną. Gdy osobą materialnie 
odpowiedzialna jest dyrektor wówczas osoby , które będą go reprezentowały wybiera 
Dyrektor Biura.  

6. Przed rozpoczęciem zespół spisowy przyjmuje oświadczenia od osoby materialnie 
odpowiedzialnej , stwierdzający że wszystkie dowody przychodu i rozchodu 
inwentaryzowanych składników zostały przekazane do księgowości.(załącznik nr 1) 

7. Arkusze spisu z natury  powinny być ponumerowane lub oznaczone w inny sposób            
uniemożliwiający ich zamianę.                                                                                                  
Arkusze spisu z natury oraz materiały pomocnicze używane przy ustaleniu ilości  



 (arkusze obliczeń technicznych, szacunkowych ) są dowodami księgowymi i muszą 
 być wypełnione w sposób przewidziany dla dowodów księgowych.                                                                
 Niedopuszczalne jest więc przerabianie cyfr lub treści , wymazywanie, wyskrobywanie 
 itp. niedozwolone poprawki, jak również wypełnianie zwykłym ołówkiem.                              
 Niewłaściwe i błędne zapisy popełnione przez członków komisji należy poprawić – 
 przez przekreślenie liczby lub treści nieprawidłowej, wpisanie powyżej lub obok liczby 
 lub treści prawidłowej tak aby pozostały one czytelne  i umieszczenie obok
 podpisu lub parafki osoby dokonującej zapisu na arkusz spisu z natury i osoby 
 materialnie odpowiedzialnej wraz  z  datą. 

Błędy powstałe np. przy wycenie, powinny być poprawione i podpisane przez osoby, 
którym powierzono wykonanie tych czynności. Dokonanie poprawek winno być 
opisane na arkuszu spisu.  Opis powinien zawierać nazwisko dokonującego poprawki, 
powołanie pozycji  poprawionej, datę i powód dokonania poprawki. 

8. Wpis do arkusza spisu  lub sczytanie kodu kreskowego  kolektorem danych powinno 
nastąpić bezpośrednio po ustaleniu rzeczywistego stanu składnika majątku w sposób 
umożliwiający osobie materialnie odpowiedzialnej sprawdzenie prawidłowości wpisu. 

9. Przed inwentaryzacją należy dokonać wszystkich odpisów składników majątkowych 
uszkodzonych i nie nadających się do użytkowania .Odpisy winny być dokonane 
najpóźniej 30 dni przed dniem , na który ma być przeprowadzony spis. 

10. Podlegające spisowi składniki majątku nie mogą być do czasu zakończenia spisu na 
polu spisowym wydawane lub przyjmowane . O ile nie można uniknąć ruchu 
składników, zespół spisowy zawiadamia przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej, 
który może zarządzić, aby przyjęcie lub wydanie uwzględnić w spisie na podstawie 
specjalnie oznaczonych dowodów przyjęcia lub wydania. 

11. Na okres inwentaryzacji wszystkie jednostki powinny zaopatrzyć się wcześniej   
w odpowiednie zapasy. 

12. Arkusze spisu z natury sporządza się w dwóch egzemplarzach, a przy inwentaryzacji 
zdawczo - odbiorczej w 3 egzemplarzach. Oryginał otrzymuje księgowość za 
pośrednictwem przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej, a kopię osoba materialnie 
odpowiedzialna. 

13. Na oddzielnych arkuszach dokonuje się spisu: 
- środków trwałych 
- pozostałych środków trwałych w magazynie  
- pozostałych środków trwałych  
- materiałów 
- składników niepełnowartościowych- uszkodzonych 
- obcych środków trwałych  

Nie wolno spisywać na jednym arkuszu składników majątku powierzonych różnym 
osobom odpowiedzialnym materialnie. 

14. Po zakończeniu spisu osoba materialnie odpowiedzialna składa oświadczenie 
/załącznik Nr 2/ 

15. Po zakończeniu spisu zespół spisowy składa przewodniczącemu komisji 
inwentaryzacyjnej sprawozdanie .   Wzór sprawozdania stanowi  zał. Nr 3 

16. W przypadku kiedy przewodniczący nie uczestniczy w inwentaryzacji spis z natury 
musi być poddany wyrywkowej kontroli przez przewodniczącego komisji 
inwentaryzacyjnej . Kontrola musi odbyć się w czasie trwania inwentaryzacji .             
Kontrola polega na sprawdzeniu : 

- czy pole spisowe zostało właściwie przygotowane do spisu, 
- czy zespoły spisowe  wykonywały swoje obowiązki zgodnie z obowiązującymi 

przepisami o przeprowadzeniu inwentaryzacji, 



- czy spis z natury jest kompletny, 
Z wyników kontroli sporządza się protokół w 1 egz. / załącznik Nr 5 /. Ponadto 
sprawdzający oznacza sprawdzone pozycje na arkuszu spisowym, podpisując w rubryce  
„uwagi” 
W razie stwierdzenia w toku kontroli, że spis z natury w całości lub w części 
przeprowadzony został nieprawidłowo – osoba , która stwierdziła nieprawidłowość 
zawiadamia na piśmie kierownika jednostki organizacyjnej, który następnie 
zobowiązany jest zarządzić ponowne przeprowadzenie całego lub odpowiedniej części 
spisu z natury. 
 
 

§ 11. 
 

1. Przeprowadzenie spisu z natury metodą tradycyjną – ręczną  
1) Pobranie arkuszy spisowych i dokonanie spisu z natury składników majątkowych 

zgodnie z przepisami oraz w ustalonych w zarządzeniu polach spisowych i 
terminach  

2) Wyniki spisu z natury majątku trwałego należy ująć na arkuszach spisu z natury, 
które             powinny  zawierać : 
a) nazwę jednostki organizacyjnej, 
b) określenia miejsca przechowania, 
c) numer kolejny arkusza ( oraz oznaczenie uniemożliwiające zmianę arkusza), 
d) datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia spisu  
e) rodzaj inwentaryzacji, 
f) numer kolejny pozycji, 
g) symbol identyfikacyjny składników np. numer inwentarzowy, 
h) szczegółowe określenie przedmiotu inwentaryzacyjnego, 
i) jednostkę miary, 
j) ilość stwierdzoną w czasie spisu, 
k) imiona i nazwiska oraz własnoręczny podpis osób dokonujących spisu, 
l) cenę jednostkową i wartość wynikającą z przemnożenia ilości składników 

majątku przez cenę jednostkową / pozycje wypełniane przez osobę dokonującą 
wyceny / , 

m) imię i nazwisko osoby majątkowo odpowiedzialnej za stan składników majątku 
oraz jej własnoręczny podpis złożony na dowód niezgłoszenia zastrzeżeń 

3) Rzeczywistą ilość z natury rzeczowych składników majątku ustala się przez 
przeliczenie, zważenie lub zmierzenie.                                                                                                       
Stan rzeczowych składników majątku przechowywanych w opakowaniu może być 
określony przez przeliczenie opakowań i uwzględnienie ich zawartości pod 
warunkiem, że opakowanie  znajduje się w stanie nienaruszonym. 

4) Ilościowy stan rzeczowych składników majątku magazynowanych w zwałach 
określa się  na podstawie obliczeń technicznych lub szacunkowych ( dotyczy węgla, 
koksu, drewna). 

5) Obliczenia szacunkowe powinny być uwidocznione na załączniku do arkuszy 
spisowych. 

6) Zespoły spisowe dokonujące liczenia, ważenia, pomiarów oraz obliczeń 
technicznych nie mogą być informowane o wielkościach zapasów wynikających z 
ewidencji. 

7) Liczenia, ważenia, pomiarów dokonuje członek zespołu spisowego w obecności 
osoby odpowiedzialnej za całość i stan składników majątku lub  osoby przez nią 



upoważnionej.   W spisie z natury przeprowadzonym w związku ze zmianą osoby 
materialnie odpowiedzialnej, liczenie, ważenie i pomiar składników majątku muszą 
być dokonane w obecności osoby przekazującej i osoby przyjmującej 
odpowiedzialność. 

8) Wynik spisu z natury rzeczowych składników majątku należy umieścić  na arkuszu 
spisu z natury. Zapisów należy dokonywać w kolejnych wierszach , niedozwolone 
jest pozostawienie między zapisami wierszy nie wypełnionych. 
Zespoły spisowe wypełniają wszystkie wiersze / za wyjątkiem rubryk „cena” i 
„Wartość”/ oraz podpisują arkusze i przekładają do podpisania we właściwych 
miejscach   osobom materialnie odpowiedzialnym.  

9) Bezpośrednio pod ostatnią pozycją naniesioną na arkusz spisowy należy umieścić 
klauzulę o treści następującej   „ Niniejszy arkusz zawiera pozycje od .. ….  
do ........”    Natomiast pozostałe wolne pozycje arkusza spisu z natury należy 
skasować. 

10) Wypełniające arkusze spisu z natury stosuje się nazwy, jednostki miary i inne 
szczegółowe określenia z indeksów materiałowych a w razie ich braku – oznaczeń 
używanych w księgowości. Dotyczy to także numerów inwentarzowych środków 
trwałych i pozostałych środków trwałych. 

11) Gotowe arkusze wraz z  wymaganymi załącznikami przewodniczący komisji 
inwentaryzacyjnej przekazuje do księgowości  w celu rozliczenia inwentaryzacji 

 
 

§ 12. 
 

1. Przeprowadzenie spisu z natury metodą elektroniczną 
1) Pracownik księgowości rozpoczyna proces  inwentaryzacji w programie 

komputerowym- w systemie wyświetli się informacja trwa inwentaryzacja 
2) Dokonanie spisu z natury rzeczowych składników majątkowych za pomocą 

kolektora danych polega na sczytaniu kodów kreskowych , którymi oznaczone są 
inwentaryzowane składniki 

3) Po dokonaniu sczytania kodów, kolektor danych należy dostarczyć do działu 
księgowości w celu zimportowania danych do programu komputerowego i 
wygenerowania wydruków arkuszy spisu z natury. Czynność te można wykonać po 
dokonaniu całego spisu – tj. wszystkich pól  spisowych jak również częściowo po 
spisaniu jednego lub kliku pól spisowych. 

4) Pracownik księgowości dokonuje importu danych oraz uzupełnia arkusze o 
następujące informacje: 

a) Skład komisji inwentaryzacyjnej, rodzaj inwentaryzacji, sposób 
przeprowadzenia oraz o osoby materialnie odpowiedzialne informacje te 
uzupełnia na podstawie wydanego przez dyrektora zarządzenia w 
sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 

b) datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia spisu na podstawie 
przedłożonej informacji od przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej 
zgodnie z załącznikiem nr 13 

 
5) Jeżeli podczas spisu omyłkowo dwukrotnie sczytano kod przewodniczący komisji 

informuje na piśmie  o tym fakcie i na tej podstawie pracownik księgowości usuwa 
podwójnie zapisana pozycje na arkuszu. Ww. pismo winno być podpisane przez 
zespół spisowy i osobę materialnie odpowiedzialną. 



6) Po dokonaniu stosownych zapisów  pracownik księgowości dokonuje wydruku 
arkuszy spisu z natury następnie  rejestruje je w księdze druków ścisłego 
zarachowania i opieczętowuje pieczęcią o treści „druk ścisłego zarachowania” 

7) Pracownik księgowości przekazuje arkusze przewodniczącemu komisji 
inwentaryzacyjnej w celu sprawdzenia oraz opieczętowania i podpisania przez 
osoby dokonujące spisu i osoby materialnie odpowiedzialne. 

8) Podpisane arkusze wraz z wymaganymi załącznikami przewodniczący komisji 
inwentaryzacyjnej przekazuje do księgowości  w celu rozliczenia inwentaryzacji. 

 
§ 13. 

 
1. Wyceny rzeczowych składników majątkowych, ujętych na arkuszach spisu z natury 

dokonują na polecenie głównego księgowego pracownicy jemu podlegli. 
Wycena polega na przemnożeniu stwierdzonych w czasie spisu z natury faktycznych 
ilości przez stosowną w księgowości cenę ewidencyjną oraz na ustaleniu łącznej ich 
wartości według osób materialnie odpowiedzialnych  oraz kont analitycznych i 
syntetycznych. W przypadku gdy spis jest dokonywany ręcznie wyceny także dokonuje 
się ręcznie, gdy  spis jest przeprowadzony elektronicznie wycena następuje 
automatycznie tj. arkusze wydrukowane są już z cenami jednostkowymi oraz wartością 
ogółem.  

 
§ 14. 

 
 

1. Po dokonaniu wyceny należy ustalić różnice inwentaryzacyjne poprzez porównanie 
stanu faktycznego podanego na arkuszach spisu z natury ze stanem wynikającym  z 
ewidencji ilościowo – wartościowej. 
Różnice inwentaryzacyjne mogą wystąpić jako: 

- niedobory – gdy stan ewidencyjny jest wyższy od rzeczywistego,  
- nadwyżki – gdy stan ewidencyjny jest niższy od rzeczywistego, 
- szkoda – gdy nastąpiła całkowita lub częściowa utrata pierwotnej wartości 

inwentaryzacyjnego składnika majątku. 
        Niedobory kwalifikuje się na : 

a) ubytki naturalne 
b) niedobory nadzwyczajne 
c) niedobory zawinione i niezawinione 

1) ubytki naturalne  – są to niedobory, mieszczące się w granicach ustalonych norm 
ubytków naturalnych ( wysychanie, ulatnianie). Normy ubytków naturalnych oraz 
sposób ich obliczania regulują odrębne przepisy, 

2) niedobory nadzwyczajne – są to wszystkie niedobory pozostałe, które nie zostały 
oddzielone zakwalifikowane do ubytków naturalnych ( np. niedobory powstałe na 
skutek nieprawidłowego magazynowania) 

3) niedobory i szkody niezawinione i zawinione: 
a) do niezawinionych zalicza się ubytki naturalne oraz niedobory nadzwyczajne 

powstałe      z przyczyn niezależnych od osób materialnie odpowiedzialnych 
za stan składników majątku , 

b) do zawinionych zalicza się niedobory nadzwyczajne oraz ubytki naturalne 
powstałe z winy osób materialnie odpowiedzialnych za stan składników 
majątku lub innych osób, będące wynikiem działania lub zaniechania 
działania ze strony tych osób  szczególnie spowodowane brakiem troski o 



zabezpieczenie mienia lub naruszenie obowiązujących przepisów o 
przyjmowaniu, przechowywaniu i wydawaniu składników majątku. 

 
2. W przypadku stwierdzenia różnic inwentaryzacyjnych obowiązują następujące zasady 

postępowania: 
 

1) zakwalifikowanie różnic inwentaryzacyjnych ( niedobory i nadwyżki) 
składników majątku, przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, 
postawienie wniosków w zakresie ich odpisania z ksiąg rachunkowych 
należy do zadań komisji inwentaryzacyjnej, 

2) ustalenie przez komisję inwentaryzacyjną przyczyn powstania niedoborów 
lub nadwyżek. Komisja powinna rozważyć stopień winy lub jej brak ze 
strony osób materialnie odpowiedzialnych jak i innych osób, 

3) rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych, 
4) w przypadku wystąpienia różnic inwentaryzacyjnych ujawnione niedobory 

oraz nadwyżki mogą być kompensowane tylko wtedy, gdy odpowiadają 
równocześnie następującym warunkom: 

a) zostały stwierdzone w ramach jednego spisu z natury, 
b) dotyczą jednej osoby materialnie odpowiedzialnej lub jednego zespołu 

pracowników, 
c) zostały stwierdzone w podobnych składnikach majątku lub dotyczą 

składników  majątku  w odpowiednich opakowaniach, co może 
uzasadnić możliwość omyłek ze  strony osób materialnie 
odpowiedzialnych, 

5) ilość oraz wartość niedoborów i nadwyżek podlegających kompensacie 
ustala się   przyjmując za podstawę mniejszą ilość stwierdzonego niedoboru 
lub nadwyżki i niższą  cenę składników majątku wykazujących różnice 
inwentaryzacyjne, kompensaty nie mają zastosowania do środków trwałych. 

 
 

 
§ 15. 

 
1. Obieg dokumentów dotyczących inwentaryzacji i rozliczenia różnic 

inwentaryzacyjnych  następuje w ustalonym porządku: 
a) przekazywanie arkuszy spisów z natury i innych materiałów z inwentaryzacji          

przewodniczącemu  komisji  inwentaryzacyjnej, 
b) przekazanie osobie rozliczającej inwentaryzację przez przewodniczącego komisji 

inwentaryzacyjnej skontrolowanych pod względem formalnym , rachunkowym i 
kompletnych materiałów z inwentaryzacji , wraz z rozliczeniem wykorzystanych 
druków w terminie 3 dni roboczych po zakończeniu inwentaryzacji .  Wyjątkiem są 
inwentaryzacje przeprowadzane na koniec każdego roku kalendarzowego ,gdzie 
kompletne i  sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym materiały wraz 
z rozliczeniem druków przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej składa osobie 
rozliczającej w terminie do 3 stycznia . 

c) wycena spisów, ustalenie różnic inwentaryzacyjnych i przekazanie komisji 
inwentaryzacyjnej zestawień różnic inwentaryzacyjnych, 

d) powiadomienie o stwierdzonych różnicach Głównego Księgowego ujęcia  ich w 
urządzeniach księgowych oraz osób materialnie odpowiedzialnych i złożenie 
pisemnych wyjaśnień przez te osoby. 



e) opracowanie protokołu weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych przez komisję i 
przedłożenia kierownikowi jednostki organizacyjnej wniosków do akceptacji,  

     ( załącznik nr 4), 
f) przekazanie radcy prawnemu spraw spornych, 
g) skierowanie spraw wskazujących na nadużycia do organów śledczych ( w dniu 

następnym po wydaniu decyzji przez kierownika jednostki ), 
h) ujęcie w księgach wyników rozliczeń różnic inwentaryzacyjnych w następnym 

miesiącu po terminie inwentaryzacji ( nie później niż z datą ostatniego dnia roku), 
a) Wyniki sprawdzenia ewidencji szczegółowej środków trwałych i pozostałych 
środków  trwałych w magazynie oraz używaniu z ich stanem w naturze należy ująć 
w zestawieniu według załącznika Pu – Gm 143 wymieniając w nim stwierdzone 
różnice.   

b) Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przy udziale członków komisji 
opracowuje  na podstawie otrzymanych dokumentów protokół z weryfikacji różnic 
inwentaryzacyjnych /załącznik Nr 4 /    W protokole w szczególności należy : 

1) ująć propozycję rozliczenia zbiorczej kwoty, 
2) wskazać osoby, które powinny być obciążone równowartością 

stwierdzonego niedoboru, jako powstałego z jego winy, 
3) wskazać osoby w stosunku, do których należy wszcząć dochodzenie o zwrot 

należności, 
4) wskazać propozycją uznania jako niezawinione i spisania w ciężar kosztów 

tych niedoborów w stosunku , do których brak jest podstaw do obciążenia 
osoby materialnie odpowiedzialnej, 

5) podać propozycję skompensowania niedoboru z nadwyżki w ramach 
obowiązujących      w tym zakresie przepisów, 

6) ująć ocenę przyczyn, w wyniku których wartości składników uległa 
zmniejszeniu lub zwiększeniu, 

7) ocenić wynik inwentaryzacji w porównaniu z wynikiem poprzedniej 
inwentaryzacji, 

c) Do rozliczenia wyników inwentaryzacyjnych załącza się następujące dokumenty: 
1) zestawienie różnic inwentaryzacyjnych otrzymane od rozliczającego 

inwentaryzację   ( wg druku nr Pu-Gm 144) 
2) wyjaśnienia osób materialnie odpowiedzialnych dotyczące wyjaśnienia 

różnic inwentaryzacyjnych, 
3) protokół z posiedzenia komisji inwentaryzacyjnej (załącznik nr 4 ) 

 
d) Protokół z posiedzenia komisji inwentaryzacyjnej w sprawie różnic 

inwentaryzacyjnych przewodniczący przekłada : 
• Radcy Prawnemu 
• Głównemu Księgowemu, który na piśmie ustosunkowuje się do 

przedstawionych wniosków 
• Dyrektorowi jednostki , który wydaje ostateczną decyzję, co do sposobu 

rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych. Protokół  może być sporządzony w 4 
jednobrzmiących egzemplarzach , które przeznacza się: 

   -  1 egzemplarz dla głównego księgowego w celu dokonania nie   
      zbędnych   zaksięgowań, 
   -  1 egzemplarz dla przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej, 
   -  1 egzemplarz dla osoby materialnie odpowiedzialnej, 
   - 1 egzemplarz do dokumentacji inwentaryzacyjnej 

 Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4. 



 
 

e) Zakres odpowiedzialności w sprawie inwentaryzacji sporządzonej na podstawie 
spisu                 z natury określony jest w załączniku nr 6. 

 
 

Rozdział IV 
Inwentaryzacja stanów rachunków bankowych oraz należności. 

 
 

§ 16.  
 

1. Inwentaryzację w zakresie sald z kontrahentami, ujętych w ewidencji księgowej 
przeprowadzają pracownicy rachunkowości. 

2.  Uzgodnienie stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych  i kredytów 
bankowych przeprowadza się bieżąco, na podstawie sporządzanych i wysyłanych ( bieżąco 
i okresowo) wyciągów bankowych. 

3. Roczna inwentaryzacja stanów rachunków bankowych przeprowadzana jest na ostatni 
dzień roku. W tym celu bank przesyła zawiadomienie o stanie rachunku.       W przypadku 
nie zgłoszenia niezgodności ( w terminie 14 dniowym od daty wysłania) stan rachunku 
uznaje się za uzgodniony. 

4. Uzgodnienie stanu należności rachunków z dostawcami i odbiorcami z tytułu dostaw, 
usług i robót  polega na pisemnym potwierdzeniu salda.  

5. Postępowanie zmierzające do ustalenia sald rozrachunków publiczno – prawnych może 
polegać na : 
1) uzyskaniu potwierdzenia dokonanych i otrzymanych wpłat, przy czym za wygodną do 

uzgodnienia formą potwierdzeń można uznać specyfikację ( wykaz)  wpłat, 
2) zweryfikowanie na podstawie odpowiednich dokumentów sum wpłat, które powinny 

być przekazane lub uzyskane, 
3) ustalenie końcowych sald z poszczególnych tytułów rozrachunków przy 

uwzględnieniu: 
- sald początkowych, 
- potwierdzonych wpłat 
- zweryfikowania naliczeń wpłat. 

       Charakterystyczną cechą rozrachunków publiczo- prawnych jest fakt, że urzędy skarbowe            
       i  instytucje ubezpieczeń społecznych przyjmują deklaracje nie dokonując bieżąco ich    
       kontroli. 
 
6. Obowiązek uzgodnienia z kontrahentami stanu należności i zobowiązań nie dotyczy: 

- sald zerowych 
- należności skierowanych do dnia sporządzenia rocznej informacji 

sprawozdawczej na drogę postępowania sadowego ( należności te powinny być 
potwierdzone przez odpowiednie organy  - podając numer sprawy), 

- sald należności i zobowiązań z osobami fizycznymi oraz jednostkami nie 
prowadzącymi ksiąg rachunkowych, 

     Za stan faktyczny tych sald uważa się stan wynikający z ksiąg rachunkowych. 
 

 
 



Rozdział V 
Inwentaryzacja aktywów i pasywów w drodze ich weryfikacji. 

 
§ 17. 

 
1. Poprzez weryfikację stanu ewidencyjnego dokonuje się inwentaryzację aktywów, których 

stan nie podlega lub nie może być ustalony w drodze spisu z natury, albo w drodze 
uzgodnień z kontrahentami na ostatni dzień roku. 

2. Weryfikację stanów ewidencyjnych przeprowadzają pracownicy prowadzący ( zgodnie           
z zakresem czynności) podlegające  weryfikacji konta analityczne bądź syntetyczne. 

3. Bezpośredni przełożeni sprawują kontrolę prawidłowości przeprowadzonej weryfikacji 
przez pracowników dokonujących weryfikacji stanów ewidencyjnych. 

4. Inwentaryzacja aktywów i pasywów w drodze weryfikacji polega na ustaleniu ich realności 
przez porównanie z właściwymi dowodami , sprawdzeniu rozliczeń, czy wykazane salda 
nie zawierają sum nierealnych względnie takich, które powinny być odpisane w ciężar 
kosztów, strat lub na uznanie dochodów i zysków. 

5. W przypadkach uzasadnionych weryfikacja aktywów i pasywów może być zlecana  
właściwym branżowym komórkom jednostki organizacyjnej lub innym rzeczoznawcom. 

6. Weryfikacja prawidłowości stanu ewidencyjnego aktywów i pasywów, których wartość 
podlega sukcesywnemu zmniejszaniu na skutek zużycia lub zarachowania w koszty, 
obejmuje obok porównania, o którym mowa w pkt.4 również ustalenia czy: 
a) nie upłyną termin rozliczeń bądź dalsze rozliczenie znajduje gospodarcze uzasadnienie, 
b) rozliczenie przebiega w sposób prawidłowy, tzn. czy pierwotnie przyjęta wysokość 

odpisów jest dostosowana do wysokości sumy pozostającej do rozliczenia oraz do 
zamierzonego czasu rozliczenia bądź do przyjętej podstawy rozliczeniowej. 

7. Poszczególne aktywa i pasywa inwentaryzuje się w sposób następujący: 
a) składniki majątku trwałego przejściowo znajdujące się poza jednostką  
 ( wydzierżawione),- przez sprawdzenie prawidłowości ewidencji oraz potwierdzenia o  
 ich ilości u dzierżawcy. 
b) place, grunty i tereny chociaż występują  jako rzeczowe składniki majątku trwałego i 

należałoby objąć spisem z natury, to jednak  ich inwentaryzacja polega na sprawdzeniu 
stanu ewidencyjnego ( tytułu własności lub wieczystej dzierżawy, wartości) niż np. na 
obmiarze, 

c) wartości niematerialne i prawne – przez sprawdzenie wysokości i terminowości ich 
odpisów oraz ich zgodności  z obowiązującymi przepisami, 

d) udział i papiery wartościowe – czy nabyte udziały zostały wprowadzone do ewidencji 
pod datą nabycia oraz czy jest dokonana prawidłowa wycena ich wartości. Weryfikację 
tych aktywów należy przeprowadzić na ostatni dzień roku. Wyniki weryfikacji należy 
ująć w protokole. 

e) roszczenia z tytułów niedoborów i szkód oraz roszczenia sporne przez sprawdzenie 
zgodności ich wykazania, 

f) dostawy nie fakturowane przez szczegółowe sprawdzenie zasadności poszczególnych 
pozycji, 

g) fundusze jednostki – przez sprawdzenie prawidłowości ewidencji i wysokości salda, 
h) inne nie wymienione aktywa lub pasywa przez szczegółowe sprawdzenie 

prawidłowości ewidencji i wysokości salda na dzień inwentaryzacji, 
8. Wyniki weryfikacji ujmuje się w odpowiednich protokołach o treści zależnej od potrzeb . 
9. Osoba, dokonująca weryfikacji odnotowuje fakt przeprowadzenia inwentaryzacji w 

odpowiednim urządzeniu księgowym zamieszczającym klauzulę „ dokonano weryfikacji 
salda na dzień ...............” i umieszczając  swój podpis. 



 
 

Rozdział VI 
Inwentaryzacja księgozbioru 

 
§ 18. 

 
 
1. Inwentaryzację księgozbioru przeprowadza się raz na 5 lat. Głównym elementem 
inwentaryzacji jest skontrum. Polega na porównaniu zapisów w księgach inwentarzowych ze 
stanem rzeczywistym zbiorów oraz na stwierdzeniu i wyjaśnieniu różnic między zapisami 
ewidencyjnymi, a stanem rzeczywistym .  
Po zakończeniu prac związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji komisja sporządza 
protokół (w 2 egzemplarzach) oraz zestawienie arkuszy kontroli . 
Do protokołu powinny być dołączone wykazy braków względnych i bezwzględnych ( jeżeli 
były sporządzone) .  Decyzje w sprawie odpisania braków bezwzględnych podejmuje dyrektor 
jednostki, który również ustala osobę odpowiedzialną za braki  zawinione. 
 

Rozdział VII 
Postanowienia końcowe 

 
 

1. Wzory dokumentów inwentaryzacyjnych 
  
W procesie inwentaryzacji używa się następujących dokumentów: 

1) arkusze spisu z natury, arkusze kontroli – zakupione druki akcydensowe, które 
podlegają ostemplowaniu i ponumerowaniu – druki ścisłego zarachowania 
wydawane za pokwitowaniem, 

2) zarządzenie dyrektora jednostki w sprawie przeprowadzenia spisu z natury 
3) oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej przed inwentaryzacją – załącznik 

nr 1 
4) oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej po inwentaryzacji – załącznik nr 2 
5) sprawozdanie opisowe z przebiegu spisu z natury – załącznik nr 3 
6) protokół z posiedzenia komisji inwentaryzacyjnej w sprawie różnic 

inwentaryzacyjnych – załącznik nr 4 
7) protokół z przeprowadzenia kontroli spisu z natury – znacznik nr 5 
8) harmonogram prac związanych z przeprowadzeniem spisu natury – załącznik nr 6 
9) zestawienie zbiorcze spisów z natury ( Pu-Gm143) – załącznik nr 7 
10) zestawienie różnic inwentaryzacyjnych ( Pu-Gm144) – załącznik nr 8 
11) protokół kontroli zbiorów biblioteki – załącznik nr 9 
12) zestawienie arkuszy kontroli – załącznik nr 10 
13) pokwitowanie odbioru i zdania kolektora danych – załącznik nr 11 
14) dokumentacja techniczna – rozliczenie arkuszy spisowych – załącznik nr 12 
15) dokumentacja techniczna – wykaz pól spisowych oraz termin przeprowadzenia 

spisu – załącznik nr 13 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1 

Do instrukcji inwentaryzacyjnej 

 

OŚWIADCZENIE 
   Osoby materialnie odpowiedzialnej przed inwentaryzacją 
 
 

Ja niżej podpisany /na/ jako osoba materialnie odpowiedzialna za powierzone 
składniki majątkowe :  ………………………………………………………………………  
                        / określenie składników majątkowych / 

w …………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………. 
                         / nazwa i adres placówki , numer pokoju / 
 

Oświadczam co następuje :    

                                                                                                                                                        
1. wszystkie dowody rachunkowe przychodowe i  rozchodowe , dotyczące 
prowadzonej   placówki , zostały wystawione i przekazane do księgowości oraz ujęte 
w dokumentacji ewidencyjnej /     w księgach rachunkowych według stanu na dzień  
………………… ,     

                            

2. żadnych innych dowodów przychodowych i rozchodowych oraz innych mogących 
mieć wpływ na wyliczenia i wyniki inwentaryzacji nie posiadam . 
 
 
 
........................................... dnia ........................ 
      / miejscowość / 
 
                                                                 Podpis osoby materialnie odpowiedzialnej 
  
  

                                                      ....................................................................... 
       / imię i nazwisko /  
 
 
 
Wypełnić w 2 egz. 

1) oryginał – komórka księgowości, 
2) kopia – przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej 



Załącznik nr 2 
Do instrukcji inwentaryzacyjnej 

 

OŚWIADCZENIE 
    osoby materialnie odpowiedzialnej  
                po inwentaryzacji 
 

1. Oświadczam , że brałem / am / czynny udział w inwentaryzacji powierzonych 
mojej osobie składników majątkowych w ………… 
……………………………………………………………………… 

/ nazwa i adres placówki / 

     w dniu ……………………………………………  

i stwierdzam, że spisem z natury objęto wszystkie składniki majątkowe , 
zgodnie z zakresem przedmiotowym określonym w Zarządzeniu Dyrektora Nr 
………………………… z dnia …………………………  

 
2. Oświadczam,  że w arkuszach spisu z natury objęto wszystkie , znajdujące się w 

placówce , składniki rzeczowe będące na jej stanie . 
3. Nie roszczę żadnych pretensji i nie wnoszę uwag do komisji inwentaryzacyjnej w 

zakresie ilości i jakości  zinwentaryzowanych składników majątkowych . 
 

          
........................................... dnia ........................ 
 / miejscowość / 
 
           Podpis osoby materialnie odpowiedzialnej 
 

                                                         ........................................................................ 
                / imię i nazwisko / 
 
 
 
Wypełnić w 2 egz. 

3) oryginał – komórka księgowości, 
4) kopia – przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 3 
Do instrukcji inwentaryzacyjnej 

pieczęć jednostki inwentaryzowanej 
 

 
       SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PRZEBIEGU SPISU Z NATURY 
 
 Komisja inwentaryzacyjna (zespół spisowy) działający na podstawie zarządzenia 
wewnętrznego nr ..................................... 
z dnia ................................... w następującym składzie: 

1) przewodniczący ........................................................................... 
2) członek                ........................................................................... 
3) członek                ........................................................................... 

wykonał w dniu ..........................................opisane w niniejszym sprawozdaniu czynności 
przy sporządzaniu spisu z natury w: 
a) nazwa obiektu ____________________________________________________________ 
      ________________________________________________________________________ 
b)   rodzaj inwentaryzowanych składników majątkowych _____________________________              
      ________________________________________________________________________ 
c)   osoba materialnie odpowiedzialna __________________________________________ 
      ________________________________________________________________________ 
 
 
1. *Inwentaryzacyjne składniki majątkowe zostały spisane na arkuszach spisu z natury         
     nr …………………..pozycja od ………………….. do …………………………. 
     nr …………………..pozycja od ………………….. do …………………………. 
 
    ** Inwentaryzacyjne składniki majątkowe zostały spisane na arkuszach: 
    nr …….. – arkusz spisu z natury nr….. liczba pozycji – od … do ….     
    nr …….. – arkusz spisu z natury nr….. liczba pozycji – od … do …. 
 
 
2. Stwierdzone w czasie dokonywania spisu z natury następujące usterki i nieprawidłowości: 

1) ______________________________________________________________________ 
2) ______________________________________________________________________ 
3) ______________________________________________________________________ 
 

3. W celu pełnego zabezpieczenia przechowywanego mienia potrzebne są następujące środki 
zabezpieczające:  

1) ______________________________________________________________________ 
2) ______________________________________________________________________ 
3) ______________________________________________________________________ 
 

4. Zespół spisowy napotkał w czasie dokonywania spisu na n/w trudności: 
    ………………………………………………………………………………………………... 
    ………………………………………………………………………………………………... 
    ……………………………………………………………………………………………….. 

 
5. Inne uwagi uczestniczących przy czynnościach sporządzania spisu z natury: 
    ……………………………………………………………………………………………….. 



    ……………………………………………………………………………………………….. 
    ……………………………………………………………………………………………….. 

 
6. Rozliczenie pobranych arkuszy spisowych : 

-   pobrano w dniu .........................      .................arkuszy od numeru ................... do 
numeru .......................... 

-   wykorzystano arkuszy ..................................  o 
numerach..................................................... 

-   zwraca się arkusze anulowane        ....................................... o numerach ............... 
    ........................................................ 
-   zwraca się arkusze czyste ...........................o numerach .................................................... 
 
 
_______________________ dnia _________________ 
 
 
 
Podpis osoby materialnie odpowiedzialnej                                                     Podpisy członków zespołu  
          spisowego 
 
  
___________________________________                                          1. ____________________________ 
          /   imię i nazwisko /     

              2.   ____________________________ 
 
              3.   ____________________________ 
                                             
 
 
 
* dotyczy spisu z natury metoda tradycyjną 
** dotyczy spisu z natury metodą komputerową 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 4 
Do instrukcji inwentaryzacyjnej 

 
           
           

PROTOKÓŁ 

 z posiedzenia komisji inwentaryzacyjnej w sprawie różnic 
inwentaryzacyjnych,   

 
stwierdzonych w ………………………………………………………………… 
   / nazwa inwentaryzowanej jednostki / 
posiedzenie komisji odbyło się w dniu ..................200.. r. 
 
obecni: 
1. _____________________________          
               przewodniczący 
2. __________________________________             
3. __________________________________             
4. __________________________________            
          
 
Tematem obrad była sprawa wyszczególnionych poniżej różnic inwentaryzacyjnych 
stwierdzonych podczas spisu dokonanego w dniach ______________ 200...... r. oraz wnioski. 
 

Lp. 

    
symbol 
cecha       

nr 
indeksu   

nr 
zlecenia  

    

ilość cena 

stwierdzony 

nr dokumentu 
spisu z natury nazwa materiału, 

towaru, środka 
trwałego 

jedn. 
miary 

niedobór nadwyżka 

arkusz pozycja   wartość wartość 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    
 
Po zapoznaniu się z objaśnieniami osoby materialnie odpowiedzialnej - Pana/Pani 
_________________________________________________ 
 
złożonymi na piśmie (patrz załącznik) – osobiście biorąc pod uwagę 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 



Komisja postanowiła zgłosić następujące wnioski: 
nadwyżki  o wartości  __________ zł ___________________________________ 
niedobory – ubytki wartości _________________ zł. należy uznać za niezawinione. 
Niedobory – ubytki należy uznać za zawinione i wartością ich w sumie ................. zł obciążyć 
konto Pana/Panią  ____________________________________________________________ 
który jest winien zdaniem Komisji ich powstania. 
 
1. _____________________________________         
       podpis przewodniczącego komisji 
2. _____________________________________          
3._____________________________________         
4. _____________________________________      
 
Opinia Radcy Prawnego Zakładu : 
___________________ ______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Zdzieszowice dnia ...................................                                        Podpis 
 
Opinia Głównego Księgowego : 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Zdzieszowice dnia .................................                                         Podpis 
 
 
Decyzja Dyrektora: 
  
1. Niedobory nadzwyczajne / straty/ wskazane w niniejszym protokole powstały / nie           
    powstały / skutkiem czynu/ noszące znamiona przestępstwa . 
    Zawiadomiono organy powołane do ścigania przestępstw ........................................ 
   ....................................................................................................................................... 
2. Stwierdzone w wyniku inwentaryzacji superaty przyjęte zostały na stan i  
     zaewidencjonowane w trybie przewidzianym w branżowym planie kont . 
3.  Należy uznać stwierdzone w wyniku inwentaryzacji niedobory nadzwyczajne za  
     zawinione , obciążyć ich wartością w kwocie ................................zł  Ob ................. 
    ............................................... i dochodzić roszczeń z tego tytułu , zgodnie  z  
    obowiązującymi przepisami prawnymi . 
4. Należy uznać stwierdzone w wyniku inwentaryzacji niedobory nadzwyczajne za 

niezawinione i spisać ich wartość w kwocie ...............................zł w ciężar strat zakładu
    

 
................................................ dnia ...................200....... r.                     Podpis 
 
 
 
Księgowano: Dziennik  - str.  .............................................  
dnia ........................................Nr dowodu .................................. 
 
 podpis ................................      



 
Załącznik Nr 5 

         Do instrukcji inwentaryzacyjnej 
      

      
 

Protokół 
   z przeprowadzonej kontroli spisu z natury 
 
 
W dniu ……………………………………….. o godzinie …………………………….. 
przeprowadzono kontrolę spisu z natury przeprowadzonego w ………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
rozpoczętego dnia   …………………………………………… 
 
 
Osoba materialnie odpowiedzialna: 
 
……………………………………                                           …………………………….   
     Imię i nazwisko                                                                                                                   funkcja 
 

Kontrolę przeprowadził: 
 
……………………………….                                                   ……………………………… 
         Imię i nazwisko                                                                       funkcja 
 
 
 

Kontrol ą objęto  niżej wymienione pozycje na arkuszu spisu z natury Nr : 
………………………………………………………………………………….. 
 
Lp. Data 

spisu 
Nr pozycji  
spisu 

Nazwa składnika 
majątku 

          ilość  
 
Różnica 
 

wg. danych 
spisu 

Ustalona 
w wyniku 
kontroli 

       
       
       
       
       
 
 
Ocena pracy zespołu spisowego : 
1.   Czy pole spisowe / magazyn / zostało właściwie przygotowane : 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
2.  Czy  zespół spisowy wykonuje nałożone obowiązki zgodnie z przepisami o    

przeprowadzeniu inwentaryzacji :                                                                                                   
……………………………………………………………………………………………… 

      ................................................................................................................................................ 



3. Czy spis z natury jest kompletny: 
       …………………………………………………………………………………………….                           
      …………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
Wnioski : 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
         Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej 
 
         

           …………………………………… 
        / imię i nazwisko /  
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 6 

do instrukcji inwentaryzacyjnej 
 

HARMONOGRAM PRAC  ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM 
 SPISU Z NATURY 

 
 Lp. 

 
                              Rodzaj czynności 

Etap 
inwentaryzacji 

 
Osoby 
odpowiedzialne 
za wykonanie 
czynności 

  1.  
 

Przygotowanie składników majątkowych do 
spisu i pola spisowego 

przygotowawczy Osoba materialnie 
odpowiedzialna 

 
   2. 

 
Powołanie komisji inwentaryzacyjnej  

przygotowawczy Dyrektor jednostki 

    
   3. 
    

Powołanie i przeszkolenie zespołów spisowych, 
przygotowanie i doręczenie zarządzeń, 
formularzy, materiałów koniecznych do spisu 

Przygotowawczy  
Przewodniczący komisji 
inwentaryzacyjnej 

   5. Przeprowadzenie spisu z natury Właściwy 
 

Komisja 
inwentaryzacyjna/ 
Zespół spisowy 

 
   6. 

  
Kontrola prawidłowości spisów 

Właściwy  Przewodniczący komisji 
inwentaryzacyjnej 

   7. Wycena i ustalenie wartości spisywanych 
składników majątku oraz ustalenie różnic 
inwentaryzacyjnych 

Opracowanie 
wyników 

Pracownik ksiegowości 

   8. Wycena różnic inwentaryzacyjnych Opracowanie 
wyników 

Przewodniczący komisji 
inwentaryzacyjnej 

   9. Wyjaśnienie przyczyn powstania różnic oraz 
postawienie   wniosków co do sposoby ich 
rozliczenia 

Opracowanie 
wyników 

Przewodniczący komisji 
inwentaryzacyjnej 

 10. Protokół rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych 
 

Sformułowanie 
wniosków 

Przewodniczący komisji 
inwentaryzacyjnej 

 
  11. 

Zaopiniowanie wniosków komisji 
inwentaryzacyjnej w przypadku uznania 
niedoborów za nie mieszczące się w granicach 
norm 

Sformułowanie 
wniosków 

 
Radca prawny 

     
12. 

Zaopiniowanie wniosków komisji 
inwentaryzacyjnej w sprawie rozliczenia różnic 
pod względem formalnym i rachunkowym 

Sformułowanie 
wniosków 

 
Główny księgowy 

13. Podjęcie decyzji w sprawie rozliczenia różnic 
inwentaryzacyjnych  

Sformułowanie 
wniosków 

Dyrektor Jednostki  

 
 14. 

Uzyskanie zatwierdzenia wniosków przez 
kierownika jednostki 

Sformułowanie 
wniosków 

Przewodniczący komisji 
inwentaryzacyjnej 

 15. Ujęcie w księgach rachunkowych różnic 
inwentaryzacyjnych i ich rozliczenia 

Realizacja 
wniosków 

 
Pracownik księgowości 

  
 16. 

Ocena przydatności gospodarczej składników 
majątkowych objętych spisami oraz innych 
nieprawidłowości w gospodarce składnikami 
majątku stwierdzonych w czasie spisu 

Realizacja 
wniosków  

 
Przewodniczący komisji 
inwentaryzacyjnej 
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Załącznik nr 9 
Do instrukcji inwentaryzacyjnej 

 
 

 

PROTOKÓŁ 
 
 

Kontroli zbiorów biblioteki w …………………………………………………………. 
 
My niżej podpisani : 

1. …………………………. 
2. …………………………. 
3. …………………………. 

 
Działając na podstawie Zarządzenia Dyrektora nr …….. z dnia ………..spisaliśmy niniejszy 
protokół, stwierdzający , iż w okresie od dnia …………… do dn. ……………… przeprowa-
dziliśmy kontrolę zbiorów bibliotecznych za pomocą ……….. arkuszy kontrolnych oraz ksiąg 
inwentarzowych. 
 
W wyniku inwentaryzacji ustalono: 
 
I Ewidencja księgozbioru 
 
1. Stan ewidencji księgozbioru: 
 

a) zapisano w księdze inwentarzowej księgozbioru głównego do nr …………… wolu-
minów………… wartość …………zł 

b) zapisano w księdze inwentarzowej broszur do nr ………… woluminów ………… 
wartość ……………. zł 

c) zapisano w rejestrze ubytków księgozbioru do nr …………. woluminów ………. war-
tość …………… 

d) zapisano w rejestrze ubytków broszur do nr …………. woluminów ………. wartość 
…………… 

e) stan księgozbioru w dniu inwentaryzacji woluminów …………  na ogólną war-
tość……….. 

 
Sprawdzono zgodność zapisów w księgach inwentarzowych z dowodami wpływu i ubytku 
oraz stanem faktycznym 
 
2. Stan faktyczny księgozbioru : 
 

a) u czytelników ( ustalony na podstawie kart książek) woluminów …………….. 
b) w kompletach ( ustalony na podstawie dowodów odbioru kompletów i sprawdzaniu 

stanu książek w punktach ich użytkowania ) woluminów …………….. 
c) u introligatora ( ustalony na podstawie wykazu pozycji oddanych do naprawy) wolu-

minów …………. 
d) na półkach ( ustalone droga bezpośredniego sprawdzenia książek z księgami inwenta-

rzowymi i arkuszami kontrolnymi) woluminów …………. 
e) ogółem woluminów …………… na wartość ……………… 
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3. Stwierdzono braki wg arkuszy skontrowych : 
 

a) braki ogółem woluminów …………… na sumę ……………… 
b) braki względne woluminów ………………… na sumę ……………… 
c) braki bezwzględne woluminów ………………… na sumę ……………… 
 
W załączeniu wykaz braków względnych i bezwzględnych. 

 
 
II Ewidencja kaset VHS 
 
1. Stan ewidencji kaset VHS: 
 

a) zapisano w księdze inwentarzowej kaset VHS do nr ………….. szt. …………..  na 
wartość ……….. zł 

b) zapisano w rejestrze ubytków kaset VHS do nr …………. szt.  na wartość ……….. zł 
c) stan wideoteki w dniu kontroli kaset VHS ………..  szt.  na wartość ……….  zł. 

 
Sprawdzono zgodność zapisów w księgach inwentarzowych z dowodami wpływu i ubytku 
oraz stanem faktycznym 
 
 
2. Stan faktyczny zbioru kaset VHS : 
 

a) na półkach ………… szt. 
b) U czytelników …………….. szt. 
c) W kompletach …………….. szt. 
d) Ogółem kaset VHS ……….. szt. na sumę ………… zł 

 
3. Stwierdzono braki wg arkuszy skontrowych : 
 

a) braki ogółem …………… szt. na sumę …………… zł 
b) braki względne ……………. szt. na sumę …………… zł 
c) braki bezwzględne ………….. szt. na sumę ………….. zł 

 
W załączeniu wykaz braków względnych i bezwzględnych. 

 
 
III Ewidencja płyt CD : 
 
1. Stan ewidencji płyt CD: 
 

a) zapisano w księdze inwentarzowej płyt CD do nr ………….. szt. …………..  na war-
tość ……….. zł 

b) zapisano w rejestrze ubytków płyt CD do nr ………….  szt. na wartość ……….. zł 
c) stan zbioru płyt CD w dniu kontroli zbioru  ……..  szt. na wartość ……….  zł 

 
 
Sprawdzono zgodność zapisów w księgach inwentarzowych z dowodami wpływu i ubytku 
oraz stanem faktycznym 
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2. Stan faktyczny zbioru płyt CD : 
 

a) na półkach ………… szt. 
b) U czytelników …………….. szt. 
c) W kompletach …………….. szt. 
d) Ogółem płyt CD ……….. szt. na sumę ………… zł 

 
 
 
 3. Stwierdzono braki wg arkuszy skontrowych : 
 

d) braki ogółem …………… szt. na sumę …………… zł 
e) braki względne ……………. szt. na sumę …………… zł 
f) braki bezwzględne ………….. szt. na sumę ………….. zł 

 
W załączeniu wykaz braków względnych i bezwzględnych. 

 
 
 
 
Osoba materialnie odpowiedzialna     Komisja inwentaryzacyjna: 
 
……………………………………..    1……………………………….. 

Podpis        
        2……………………………….. 
 
        3 ………………………………. 

 
 
 
 
Zdzieszowice ………………………. 
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Załącznik nr 10 
Do instrukcji inwentaryzacyjnej 

 
 
 
 
 
 
 

ZESTAWIENIE ARKUSZY KONTROLI 
 

Dotyczy: rozliczenia ilości woluminów zbiorów bibliotecznych w …………………………… 
 
 
 
Lp. Arkusz 

kontroli nr 
Od nr do nr Wykreślono 

z inwenta-
rza 

U czytel-
nik 

Na pól-
kach 

Brak razem 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        
        

ogółem      

 
 
 
 
Osoba materialnie odpowiedzialna     Komisja inwentaryzacyjna: 
 
……………………………………..    1……………………………….. 

Podpis        podpis 
        2……………………………….. 
         podpis 
        3 ………………………………. 

         podpis 
 
 
 
Zdzieszowice ………………………. 
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Załącznik nr 11 
Do instrukcji inwentaryzacyjnej 

 
 
 
 

POTWIERDZENIE POBRANIA I ZDANIA KOLEKTORA DANYCH 
 
 
 
 

 
W dniu ............ pobrano kolektor  danych w celu przeprowadzenia spisu z natury składników 
majątkowych w …………….. 
 
 
 
 
         ………………………… 
         Podpis osoby odbierającej 
 
 
 
 
 
W dniu …………………… zdano kolektor danych do działu księgowości BAEO  
w Zdzieszowicach w celu rozliczenia spisu z natury składników majątkowych. 
 
 
 
 
 
 
         ……………………….. 
         Podpis osoby odbierającej 
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Załącznik nr 12 
Do instrukcji inwentaryzacyjnej 

 
 

DOKUMENTACJA TECHNICZNEGO PRZYGOTOWANIA INWENTARYZA CJI 
 
 
 
 

EWIDENCJA ARKUSZY SPISÓW Z NATURY 
Data 

pobrania 
Zespół spiso-

wy 
(nazwisko i 

imię odbiera-
jącego) 

 

Wydano 
pobrano 

Pokwitowanie 
odbioru 

Zwrot arkuszy Przekazanie do wyceny i rozliczenia 
 

  Liczba 
 sztuk 

Numery  Data Wyko- 
rzys- 

tanych  
szt. (nr) 

Anulo- 
wanie 

 szt. (nr) 

Niewy- 
korzys- 
tanych 

 szt. (nr) 

Data Liczba  
szt. 

Numery Pokwito-
wanie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

 
 
 
 
 
 
Data……………………..    Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej …………………………………… 
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Załącznik nr 13 
Do instrukcji inwentaryzacyjnej 

 
 
 
 
 
 Dokumentacja techniczna – wykaz pól spisowych oraz termin przeprowadzenia spisu 
 
 
 
Lp. Nr pomieszcze-

nia 
Nazwa pomiesz-
czenia 

Spis na dzień Termin spisu Godz. Roz-
poczęcia i 
zakończenia 
spisu  

1.      
2.      
 
 

 
 
Sporządził: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




