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DECYZJA Nr 17 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 29 maja 2003 r.
w sprawie wprowadzenia w urzêdach górniczych Instrukcji Inwentaryzacyjnej
Na podstawie art. 4, art. 26 i art. 27 ustawy z dnia
29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. z 2002 r.
Nr 76, poz. 694 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535,
Nr 124, poz. 1152 i Nr 139, poz. 1324) postanawia siê,
co nastêpuje:
§ 1. Wprowadza siê w urzêdach górniczych Instrukcjê Inwentaryzacyjn¹, stanowi¹c¹ za³¹cznik do decyzji.
§ 2. Nadzór i kontrolê nad prawid³owym wykonaniem zadañ okrelonych w instrukcji, o której mowa w § 1,

powierza siê G³ównemu Ksiêgowemu Wy¿szego Urzêdu
Górniczego.
§ 3. Traci moc decyzja Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia w urzêdach górniczych Instrukcji Inwentaryzacyjnej.
§ 4. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem 1 czerwca
2003 r.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki

Za³¹cznik do decyzji nr 17 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 29 maja 2003 r.
(poz. 14)

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA
Zasady ogólne, cele i metody inwentaryzacji
1. Instrukcja zosta³a opracowana na podstawie ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci, zwanej dalej ustaw¹ o rachunkowoci.
2. Instrukcja ustala zasady i tryb przeprowadzania
inwentaryzacji sk³adników maj¹tkowych w Wy¿szym
Urzêdzie Górniczym, okrêgowych urzêdach górniczych
oraz Urzêdzie Górniczym do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych.
3. Ka¿d¹ inwentaryzacjê przeprowadza siê moc¹ decyzji kierownika jednostki.

4. Celem inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu (z natury) sk³adników maj¹tku i róde³ ich pochodzenia (w szczególnoci aktywów, pasywów, sk³adników objêtych tylko ewidencj¹ ilociow¹, sk³adników
obcych, zobowi¹zañ warunkowych). Realizacjê tego celu
warunkuj¹ nastêpuj¹ce czynnoci:
1) weryfikacja ksi¹g rachunkowych i doprowadzenie ich
danych do zgodnoci ze stanem faktycznym wynikaj¹cym ze spisu z natury, a wiêc urealnienie tych
danych;
2) ustalenie ró¿nic inwentaryzacyjnych i rozliczeñ osób
odpowiedzialnych (wspó³odpowiedzialnych) material-
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nie za powierzone im mienie, a wiêc i za powstanie
tych ró¿nic;
3) dokonanie oceny stanu zabezpieczenia mienia przed
niszczeniem (psuciem siê), kradzie¿¹ z w³amaniem,
po¿arem, zalaniem i innymi wypadkami losowymi;
4) dokonanie oceny gospodarczej przydatnoci posiadanych sk³adników maj¹tkowych pod wzglêdem iloci i jakoci;
5) podjêcie dzia³añ skierowanych na przeciwdzia³anie
powstawaniu nieprawid³owoci w gospodarowaniu
maj¹tkiem jednostki, a zw³aszcza:
a) gromadzeniu zapasów zbêdnych, nadmiernych
i niepe³nowartociowych (uszkodzonych, zepsutych),
b)powstawaniu ró¿nic inwentaryzacyjnych, a zw³aszcza niedoborów i szkód.
5. Inwentaryzacji dokonuje siê w drodze:
1) spisu z natury;
2) uzgodnienia sald z bankami, dostawcami, odbiorcami oraz innymi kontrahentami jednostki;
3) porównania stanów wynikaj¹cych z ksi¹g rachunkowych z danymi wynikaj¹cymi ze stosownych dokumentów oraz ewentualnych weryfikacji danych
ewidencyjnych.
6. Drog¹ spisu z natury ustala siê stan nastêpuj¹cych sk³adników aktywów:
1) znajduj¹cych siê w kasach krajowych i zagranicznych rodków pieniê¿nych oraz aktywów finansowych;
2) akcji, obligacji, czeków, weksli, bonów i innych papierów wartociowych;
3) rodków trwa³ych w³asnych i obcych, w tym znajduj¹cych siê w eksploatacji, w zapasie, przekazanych do likwidacji, nieczynnych, z wyj¹tkiem gruntów oraz rodków trwa³ych trudno dostêpnych ogl¹dowi (w szczególnoci zainstalowanych pod ziemi¹);

1) rodków pieniê¿nych wyra¿onych w z³otych polskich
i w walutach obcych, a tak¿e lokat pieniê¿nych znajduj¹cych siê na rachunkach bankowych, jak równie¿ stanów kredytów i po¿yczek zaci¹gniêtych
w bankach;
2) rozrachunków (nale¿noci i zobowi¹zañ) oraz po¿yczek, z wyj¹tkiem rozrachunków publicznoprawnych,
rozrachunków z pracownikami oraz nale¿noci spornych i w¹tpliwych;
3) powierzonych kontrahentom w³asnych sk³adników
maj¹tkowych oraz innych znajduj¹cych siê poza jednostk¹, z wyj¹tkiem przekazanych do przechowania
wyspecjalizowanym firmom, przewonikom (do przewozu) lub poczcie (do wys³ania).
8. Drog¹ porównania z odpowiednimi dokumentami
i weryfikacji sald (stanów) wynikaj¹cych z ewidencji ksiêgowej inwentaryzuje siê nastêpuj¹ce aktywa i pasywa
oraz inne sk³adniki (w szczególnoci sk³adniki obce, sk³adniki ujête tylko ilociowo oraz zobowi¹zania warunkowe):
1) grunty oraz trudno dostêpne ogl¹dowi rodki trwa³e;
2) wartoci niematerialne i prawne;
3) udzia³y w obcych jednostkach;
4) nale¿noci sporne i w¹tpliwe;
5) rozrachunki o charakterze publicznoprawnym;
6) rozrachunki z pracownikami i innymi osobami nieprowadz¹cymi ksi¹g rachunkowych;
7) rozliczenia miêdzyokresowe czynne i bierne;
8) kapita³y i fundusze;
9) rezerwy i rozliczenia miêdzyokresowe przychodów;
10) koszty rodków trwa³ych w budowie, z wyj¹tkiem
stanowi¹cych ich element maszyn i urz¹dzeñ inwentaryzowanych drog¹ spisów z natury;
11) ulepszenia w obcych rodkach trwa³ych;
12) stany remontów w toku;

4) maszyn i urz¹dzeñ stanowi¹cych element rodków
trwa³ych w budowie;

13) fundusze specjalne (w tym zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych);

5) rzeczowych sk³adników maj¹tku obrotowego (materia³ów biurowych, pimiennych i rodków czystoci, materia³ów zu¿ywanych w czasie eksploatacji
komputerów, czêci zapasowych i zamiennych, innych sk³adników w³asnych, w tym objêtych jedynie
ewidencj¹ ilociow¹ (na kontach pozabilansowych)),
a tak¿e sk³adników obcych.

14) inne aktywa i pasywa.

7. Uzgodnienie stanów sk³adników maj¹tkowych (aktywów), róde³ ich pochodzenia (pasywów) oraz pozosta³ych sald, w formie uzyskania od banków (dostawców, odbiorców oraz innych kontrahentów) potwierdzeñ
poprawnoci wykazanych w ksiêgach rachunkowych
danych na okrelony dzieñ, odnosi siê do:

Drog¹ porównania z dokumentacj¹ oraz weryfikacji podlegaj¹ równie¿ stany aktywów lub pasywów, których
nie uda³o siê zinwentaryzowaæ drog¹ spisu z natury lub
potwierdzenia sald. Dotyczy to w szczególnoci przypadków, gdy kontrahent bêd¹cy d³u¿nikiem nie reaguje
na wielokrotne propozycje uzgodnienia sald, co mo¿e
oznaczaæ, ¿e wierzytelnoæ taka jest w¹tpliwa lub sporna. rodki trwa³e inwentaryzowane raz na cztery lata
drog¹ spisu z natury przez trzy lata podlegaj¹ inwentaryzacji drog¹ porównania z dokumentacj¹ oraz weryfikacji.
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9. Spisów z natury dokonuj¹ zespo³y spisowe (grupy spisowe) pod nadzorem Komisji Inwentaryzacyjnej
oraz w³aciwych komórek merytorycznych.
10. Uzgodnienia sald z bankami i kontrahentami oraz
porównania z w³aciw¹ dokumentacj¹ weryfikacji stanów wynikaj¹cych z ewidencji ksiêgowej, dokonuj¹
przede wszystkim wyznaczeni pracownicy ksiêgowoci,
z udzia³em w szczególnych przypadkach odpowiednich
pracowników komórek merytorycznych lub ekspertów
(rzeczoznawców).
11. Inwentaryzacja mo¿e byæ przeprowadzona:
1) w formie:
a) okresowej,
b)doranej (okolicznociowej, incydentalnej), na ogó³
drog¹ spisu z natury;
2) metod¹ inwentaryzacji:
a) pe³nej,
b)ci¹g³ej,
c) uproszczonej.
12. Typow¹ form¹ inwentaryzacji okresowej pe³nej
jest roczna inwentaryzacja aktywów i pasywów stanowi¹ca spe³nienie wymagañ ustawy o rachunkowoci;
inwentaryzacja pe³na polega na ustaleniu rzeczywistego
stanu na okrelony dzieñ wszystkich aktywów i pasywów.
13. Inwentaryzacja dorana (okolicznociowa, incydentalna) jest przeprowadzana na ogó³ w przypadkach
zaistnienia okrelonych okolicznoci, g³ównie drog¹ spisu z natury. Okolicznociami wymagaj¹cymi dokonania
tego typu inwentaryzacji mog¹ byæ:
1) wypadki losowe (w szczególnoci po¿ar, powód,
zalanie lub kradzie¿ z w³amaniem);
2) potrzeba kontroli i rozliczenia osób odpowiedzialnych
materialnie (spis z natury przeprowadzony w terminie niezapowiedzianym, celem w szczególnoci skontrolowania przydatnoci nowozatrudnionych, a wiêc
jeszcze niesprawdzonych pracowników);
3) zmiany osób odpowiedzialnych (wspó³odpowiedzialnych) materialnie za powierzone im sk³adniki maj¹tkowe (w zwi¹zku w szczególnoci z urlopem lub
chorob¹ pracownika);
4) kontrola zewnêtrzna (w szczególnoci kontrola skarbowa lub badanie sprawozdania finansowego);
5) likwidacja jednostki lub jej czêci.
14. W przypadku zmiany osób odpowiedzialnych
materialnie oraz przyczyn losowych i kontroli przydatnoci personelu spis z natury przeprowadza siê przede
wszystkim metod¹ pe³n¹.
15. Na dzieñ zmiany osoby odpowiedzialnej materialnie mo¿na nie przeprowadzaæ inwentaryzacji sk³adni-

ków maj¹tkowych, je¿eli zmiana nastêpuje na krótki czas
(w zwi¹zku w szczególnoci z urlopem lub chorob¹ pracownika), a osoby ponosz¹ce odpowiedzialnoæ wyrazi³y pisemn¹ zgodê na dalsze ponoszenie wspólnej odpowiedzialnoci materialnej za powierzone im mienie (bez
przeprowadzenia inwentaryzacji).
16. Dla zracjonalizowania prac inwentaryzacyjnych,
a zw³aszcza unikniêcia niedogodnoci zaabsorbowania
du¿ej liczby pracowników w jednym okresie (co mo¿e
niekorzystnie odbiæ siê na realizacji ich podstawowych
zadañ), zmniejszenia pracoch³onnoci czynnoci inwentaryzacyjnych, a tak¿e równomiernego roz³o¿enia prac
inwentaryzacyjnych na ca³y rok, mo¿e byæ przeprowadzana inwentaryzacja ci¹g³a polegaj¹ca na sukcesywnym ustalaniu rzeczywistego stanu poszczególnych 
objêtych inwentaryzacj¹  aktywów i pasywów, przy
czym ró¿ne grupy sk³adników inwentaryzuje siê innego
dnia.
17. Inwentaryzacjê ci¹g³¹ mo¿na przeprowadziæ pod
warunkiem:
1) zachowania cyklu ustalonego w ustawie o rachunkowoci;
2) objêcia inwentaryzacj¹ sk³adników danego rodzaju;
3) prowadzenia dla obejmowanych ni¹ sk³adników ewidencji ilociowo-wartociowej;
4) w przypadku prowadzenia jej tylko wartociowo 
obejmowania ni¹ na dany dzieñ ca³ego konkretnego
pola (obszaru, rejonu) spisowego.
18. Inwentaryzacja uproszczona mo¿e byæ przeprowadzona, je¿eli skutki tego uproszczenia nie wywr¹ istotnego, negatywnego wp³ywu na zapewnienie prawid³owego, jasnego i rzetelnego przedstawienia sytuacji maj¹tkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki (art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowoci). Przy spe³nieniu tego warunku uproszczenia powy¿sze mog¹ dotyczyæ w szczególnoci:
1) rezygnacji z uzyskiwania pisemnych potwierdzeñ sald
z tytu³u:
a) rozrachunków z kontrahentami (osobami fizycznymi) nieprowadz¹cymi ksi¹g rachunkowych,
b)drobnych nale¿noci i zobowi¹zañ,
c) nale¿noci i zobowi¹zañ objêtych powództwem
s¹dowym lub postêpowaniem egzekucyjnym;
2) inwentaryzowanych ksi¹¿ek, czasopism i innych druków znajduj¹cych siê w bibliotece jednostki.
Terminy i czêstotliwoæ inwentaryzacji
19. Inwentaryzacjê przeprowadza siê w nastêpuj¹cych terminach:
1) w dniu 31 grudnia ka¿dego roku obrotowego  spis
z natury (lub potwierdzenie stanów przez bank) rodków pieniê¿nych oraz papierów wartociowych;
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2) raz w ci¹gu czterech lat (w dowolnym okresie roku)
 spis z natury rodków trwa³ych (z wyj¹tkiem gruntów oraz sk³adników trudno dostêpnych ogl¹dowi),
a tak¿e maszyn i urz¹dzeñ wchodz¹cych w sk³ad
rodków trwa³ych w budowie, pod warunkiem, ¿e
sk³adniki te znajduj¹ siê na terenie strze¿onym;
3) raz w ci¹gu dwóch lat (w dowolnym terminie roku)
 spis z natury zapasów materia³ów, wyrobów gotowych i towarów objêtych ewidencj¹ ilociowo-wartociow¹ oraz znajduj¹cych siê na terenie strze¿onym;
4) w okresie od 1 padziernika ka¿dego roku obrotowego do 15 stycznia ka¿dego nastêpnego roku obrotowego  inwentaryzacjê:
a) zapasów materia³ów, pó³fabrykatów, produktów
gotowych i towarów,
b)pozosta³ych rodków trwa³ych,
c) maszyn i urz¹dzeñ objêtych kosztami rodków
trwa³ych w budowie, znajduj¹cych siê poza terenem strze¿onym,
d)materia³ów, wyrobów gotowych i towarów znajduj¹cych siê na terenie strze¿onym lecz nieobjêtych ewidencj¹ ilociowo-wartociow¹,
e) sk³adników objêtych jedynie ewidencj¹ ilociow¹,
f) sk³adników obcych,
g)pozosta³ych  poza wymienionymi wy¿ej sk³adnikami  aktywów i pasywów.
20. Stan sk³adników okrelonych w pkt 19 pkt 4,
ustalony w drodze inwentaryzacji, podlega porównaniu
ze stanem wynikaj¹cym z ewidencji ksiêgowej, z dnia,
na jaki przypad³a data spisu (uzgodnienie salda, porównania dokumentacji z ewidencj¹), nie póniejszego jednak ni¿ ostatni dzieñ roku obrotowego (dzieñ bilansowy); w przypadku zinwentaryzowania sk³adników po dniu
bilansowym (miêdzy 1 a 15 stycznia roku nastêpnego),
stan sk³adników ustalony drog¹ spisu (uzgodnieñ, porównañ) koryguje siê odpowiednio o obroty zaistnia³e
miêdzy dniem koñcz¹cym rok obrotowy a dniem rzeczywistego zinwentaryzowania. Równie¿ w przypadku, gdy
inwentaryzacji dokonano w okresie trzech ostatnich miesiêcy roku obrotowego, a daty rzeczywistego spisu (potwierdzenia sald) odbiega³y od dnia, na który przypada
termin inwentaryzacji i nastêpuje jej rozliczenie  ustalenie stanu powinno nast¹piæ przez dopisanie lub odpisanie od stwierdzonego drog¹ spisu z natury (lub potwierdzenia salda) stanu przychodów i rozchodów (zwiêkszeñ i zmniejszeñ), jakie nast¹pi³y miêdzy dat¹ spisu lub
potwierdzenia a dniem ustalenia stanu wynikaj¹cego
z ksi¹g rachunkowych.
21. Sk³adniki wymagaj¹ce szczególnej ochrony nale¿y inwentaryzowaæ równie¿ poza obowi¹zkami i terminami wynikaj¹cymi z ustawy o rachunkowoci, a wiêc
czêciej ni¿ raz w roku, w terminach niezapowiedzia-
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nych, w celu skutecznej ich ochrony. Wykaz tych sk³adników okrela kierownik jednostki na wniosek G³ównego Ksiêgowego Wy¿szego Urzêdu Górniczego, zwanego dalej G³ównym Ksiêgowym.
22. Inwentaryzacje okolicznociowe (dorane) przeprowadzone w zakresie czasowym zgodnym z przepisami ustawy o rachunkowoci mog¹ byæ uznane przez kierownika jednostki na wniosek G³ównego Ksiêgowego za
inwentaryzacje okresowe wykonane w ramach inwentaryzacji rocznej.
23. Sk³adniki maj¹tku powierzone grupie osób (lub
osobie) odpowiedzialnych materialnie powinny byæ objête inwentaryzacj¹ w jednym terminie. Dotyczy to równie¿ takich samych sk³adników powierzonych ró¿nym
osobom (zespo³om osób), znajduj¹cych siê w bliskiej
odleg³oci, je¿eli nie zostan¹ stworzone warunki wykluczaj¹ce ewentualnoæ podmian sk³adników maj¹tku.
24. Harmonogramy inwentaryzacji powinny byæ ustalone w taki sposób, aby wyniki inwentaryzacji, zawarte
w protoko³ach koñcowych Komisji Inwentaryzacyjnej,
mog³y byæ dostarczone do ksiêgowoci, z miesiêcznym
wyprzedzeniem przed terminem bilansu rocznego (rocznego sprawozdania finansowego).
25. Harmonogram inwentaryzacji ustala kierownik
jednostki na wiosek Przewodnicz¹cego Komisji Inwentaryzacyjnej, zaopiniowany przez G³ównego Ksiêgowego.
Organizacja, przebieg, rozliczenie i wykorzystanie wyników inwentaryzacji
26. Czynnoci inwentaryzacyjne s¹ realizowane kilkuetapowo:
1) etap I obejmuje przygotowanie inwentaryzacji;
2) etap II jest powiêcony dokonaniu spisów z natury,
uzgodnieniu sald z kontrahentami i bankami, porównaniu stanów ewidencyjnych ze stosownymi dokumentami i weryfikacji tych stanów  w przypadku
inwentaryzacji pe³nej lub okresowej (w szczególnoci rocznej, o której stanowi¹ art. 26 i 27 ustawy
o rachunkowoci)  lub wykonaniu niektórych z tych
czynnoci w przypadku pozosta³ych form i metod
inwentaryzacji, w tym inwentaryzacji doranej (okolicznociowej, incydentalnej) oraz inwentaryzacji
czêciowej;
3) etap III obejmuje wycenê ustalonych w wyniku inwentaryzacji stanów maj¹tku, ustalenie i wyjanienie przyczyn powstania oraz rozliczenie ró¿nic inwentaryzacyjnych poprzez korektê stanów ewidencyjnych, zaliczenie czêci ró¿nic w koszty, obci¹¿enie czêci¹ (ca³oci¹) ró¿nic osób odpowiedzialnych
materialnie, co zale¿ne jest od ich wielkoci i przyczyn powstania;
4) etap IV jest powiêcony wykorzystaniu wyników
i ustaleñ dokonanych w czasie inwentaryzacji dla
usprawnienia kierowania i zarz¹dzania jednostk¹ oraz
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w szczególnoci dla poprawy skutecznoci zabezpieczenia mienia i usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci.
27. Czynnoci wykonywane w trakcie etapu I s¹
przewidziane na odpowiednie przygotowanie inwentaryzacji. Obejmuje on w szczególnoci:
1) opracowanie planu (planów), zakresu, przedmiotu
i harmonogramu (terminarza) inwentaryzacji;
2) powo³anie Komisji Inwentaryzacyjnej (z wyj¹tkiem
przypadków, gdy nadal dzia³a Komisja Inwentaryzacyjna powo³ana wczeniej) oraz zespo³ów spisowych
(grup spisowych);
3) wydanie przez kierownika jednostki decyzji o przeprowadzeniu inwentaryzacji;
4) dokonanie likwidacji sk³adników zniszczonych i uzupe³nienie dokumentów dotycz¹cych zdjêcia z ewidencji urz¹dzeñ wycofanych z u¿ytkowania (mo¿e
to dotyczyæ w szczególnoci przekazanej na z³om
maszyny bez dokumentu rozchodu  likwidacji);
5) przygotowanie pól (obszarów, rejonów) spisowych
oraz znajduj¹cych siê w nich sk³adników do inwentaryzacji (uzupe³nienie wywieszek identyfikacyjnych
 bez iloci sk³adników, zgromadzenie tych samych
sk³adników w jednym miejscu);
6) zapewnienie terminowych zapisów w ewidencji ilociowej i uzgodnienie jej z ewidencj¹ ilociowo-wartociow¹ (ilociow¹, wartociow¹) prowadzon¹
w ksiêgowoci;
7) zorganizowanie szkolenia (instrukta¿u) przedinwentaryzacyjnego cz³onków zespo³ów spisowych (grup
spisowych) oraz osób odpowiedzialnych materialnie
przez G³ównego Ksiêgowego i Przewodnicz¹cego
Komisji Inwentaryzacyjnej, z udzia³em cz³onków
Komisji oraz prowadz¹cych ewidencjê inwentaryzowanych aktywów i pasywów pracowników ksiêgowoci.
28. W trakcie etapu II zapewnia siê dokonanie czynnoci zwi¹zanych z technicznym przeprowadzeniem inwentaryzacji przez zespo³y spisowe (grupy spisowe) oraz
powo³anych do dokonania tych czynnoci pracowników
(w przypadku uzgadniania sald oraz porównywania danych ewidencyjnych z dokumentacj¹ i weryfikowania
ewidencji  przede wszystkim pracowników ksiêgowoci). Obejmuje on w szczególnoci:
1) wydanie zespo³om spisowym (grupom spisowym)
arkuszy (kart, protoko³ów) spisowych;
2) przeprowadzenie zgodnie z harmonogramem oraz
prawid³owo i rzetelnie spisów z natury;
3) przeprowadzenie odpowiedniej kontroli czynnoci spisywania sk³adników z natury (w tym poprawnoci
liczenia, wa¿enia, mierzenia) oraz ujmowania ustaleñ tych czynnoci w arkuszach (kartach, protoko³ach) spisowych;

4) prawid³owe opracowywanie i ewentualne poprawianie arkuszy (kart, protoko³ów) spisowych;
5) zebranie wstêpnych i koñcowych owiadczeñ osób
odpowiedzialnych materialnie;
6) wys³anie do banków i kontrahentów specyfikacji sald
stanów ulokowanych tam rodków pieniê¿nych oraz
rozrachunków (z wyj¹tkiem nale¿noci spornych
i w¹tpliwych oraz rozrachunków publicznoprawnych
i z pracownikami, a tak¿e z innymi osobami nieprowadz¹cymi ksi¹g);
7) dokonanie  w odniesieniu do sk³adników aktywów
i pasywów nieobjêtych inwentaryzacj¹ w drodze spisów z natury lub uzgodnieñ sald  porównania danych ewidencji z odpowiedni¹ dokumentacj¹ oraz
wyjanienie i weryfikacjê ewentualnych niezgodnoci;
8) opracowanie sprawozdania zespo³ów spisowych
(grup spisowych), dotycz¹cego w szczególnoci przygotowania i przebiegu inwentaryzacji, zabezpieczenia inwentaryzowanych sk³adników i pomieszczeñ
oraz ich stanu jakociowego;
9) przekazanie arkuszy (kart, protoko³ów) spisowych
do ksiêgowoci (odpowiednie rozliczenie siê z nich),
a sprawozdañ zespo³ów spisowych (grup spisowych)
do Przewodnicz¹cego Komisji Inwentaryzacyjnej.
29. W trakcie etapu III dokonuje siê:
1) sprawdzenia poprawnoci dokumentacji inwentaryzacyjnej (arkuszy (kart, protoko³ów) spisowych) oraz
ustalenia ró¿nic inwentaryzacyjnych przez ksiêgowoæ jednostki;
2) wyjanienia przyczyn powstania ró¿nic oraz innych
okolicznoci przez osoby odpowiedzialne materialnie;
3) ewentualnego przeprowadzenia uzupe³niaj¹cej inwentaryzacji (w szczególnoci spisów z natury oraz specyfikacji rozrachunków) przez zespo³y spisowe (grupy spisowe), Komisjê Inwentaryzacyjn¹ i inne powo³ane osoby;
4) analizy, weryfikacji i wyjanienia przyczyn powstania ró¿nic, ewentualnego uwzglêdnienia ubytków,
zaników oraz innych okolicznoci, rozpatrzenia i rozwa¿enia wniosków osób odpowiedzialnych materialnie w sprawie kompensat niedoborów z nadwy¿kami na artyku³ach podobnych (przy czym kompensacie mog¹ podlegaæ niedobory i nadwy¿ki stwierdzone w tym samym polu (obszarze, rejonie) spisowym,
u tej samej osoby odpowiedzialnej materialnie,
w czasie tej samej inwentaryzacji, a ponadto kompensowaæ mo¿na mniejsz¹ iloæ po ni¿szej cenie);
5) opracowania i przedstawienia kierownikowi jednostki
propozycji sposobu rozliczenia ró¿nic inwentaryzacyjnych; dokonuje tego Komisja Inwentaryzacyjna;
wniosek wymaga zaopiniowania przez G³ównego
Ksiêgowego i radcê prawnego;
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6) podjêcia przez kierownika jednostki decyzji w sprawie sposobu rozliczenia ró¿nic inwentaryzacyjnych;
7) ujêcia w ksiêgach ró¿nic inwentaryzacyjnych zgodnie z decyzj¹ wymienion¹ w pkt 6 (rozliczenie
i ujêcie w ksiêgach ró¿nic jest dokonywane w roku,
na który przypad³ termin inwentaryzacji).
30. Etap IV powinien przynieæ efekty na przysz³oæ
zwi¹zane w szczególnoci z doskonaleniem kierowania
jednostk¹, popraw¹ gospodarnoci, doborem w³aciwych
osób na stanowiska zwi¹zane z odpowiedzialnoci¹
materialn¹, up³ynnieniem (zagospodarowaniem) sk³adników zbêdnych, nadmiernych, zniszczonych lub uszkodzonych, a tak¿e rozliczeniem osób odpowiedzialnych
materialnie w drodze windykacji równowartoci niedoborów uznanych za zawinione przez te osoby.
Powo³ywanie i zadania Komisji Inwentaryzacyjnej,
zespo³ów spisowych (grup spisowych), kontrolerów
spisowych, a tak¿e osób (grup) obowi¹zanych do przeprowadzenia porównania stanów ewidencyjnych z dokumentacj¹ oraz dokonania uzgodnieñ sald rodków
pieniê¿nych w bankach i rozrachunków
31. Przewodnicz¹cego Komisji Inwentaryzacyjnej,
sporód pracowników jednostki na stanowiskach kierowniczych, powo³uje kierownik jednostki na wniosek
G³ównego Ksiêgowego. Nie mo¿e nim byæ G³ówny Ksiêgowy ani pracownik sporód podleg³ego mu personelu.
32. Pozosta³ych cz³onków Komisji Inwentaryzacyjnej powo³uje kierownik jednostki na wniosek jej Przewodnicz¹cego uzgodniony z G³ównym Ksiêgowym,
w sk³adzie co najmniej trzech osób.
33. Zespo³y spisowe (grupy spisowe) w sk³adzie co
najmniej dwóch osób na ka¿de pole (obszar, rejon) spisowe powo³uje, sporód osób o odpowiednich kwalifikacjach i dowiadczeniu, kierownik jednostki na wniosek Przewodnicz¹cego Komisji Inwentaryzacyjnej z³o¿ony w porozumieniu z G³ównym Ksiêgowym. W sk³ad
zespo³ów spisowych (grup spisowych) nie mog¹ wchodziæ pracownicy odpowiedzialni materialnie, a tak¿e odpowiedzialni za dany odcinek pracy, w którym ma byæ
przeprowadzona inwentaryzacja, oraz pracownicy ksiêgowoci prowadz¹cy ewidencjê inwentaryzowanych
sk³adników, co nie dotyczy pracowników ksiêgowoci
prowadz¹cych ewidencjê rodków pieniê¿nych w bankach, rozrachunków i innych aktywów oraz pasywów
inwentaryzowanych drog¹ uzgodnienia sald lub porównañ danych ewidencji z dokumentacj¹. W sk³ad zespo³ów spisowych (grup spisowych) mog¹ byæ powo³ywane osoby (w tym eksperci) niebêd¹cy pracownikami jednostki.
34. Do dokonania inwentaryzacji sk³adników inwentaryzowanych drog¹ uzgodnienia sald z bankami i kontrahentami oraz drog¹ porównania stanów ewidencyjnych z dokumentami i ich weryfikacji G³ówny Ksiêgowy
wyznacza odpowiednie osoby sporód pracowników
ksiêgowoci. W odniesieniu do pozycji aktywów i pasy-
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wów o skomplikowanej strukturze i sposobie rozliczeñ
kierownik jednostki powo³uje na wniosek G³ównego Ksiêgowego kompetentnych pracowników komórek merytorycznych do udzia³u w czynnociach inwentaryzacyjnych.
35. Kontrolê czynnoci przygotowania, przebiegu
i rozliczenia inwentaryzacji sprawuj¹:
1) w ramach ogólnego nadzoru  G³ówny Ksiêgowy;
nie mo¿e on w zwi¹zku z tym pe³niæ ¿adnej funkcji
w Komisji Inwentaryzacyjnej i zespo³ach spisowych
(grupach spisowych);
2) Przewodnicz¹cy lub pozostali cz³onkowie Komisji Inwentaryzacyjnej;
3) powo³ani przez kierownika jednostki na wniosek Przewodnicz¹cego Komisji Inwentaryzacyjnej w uzgodnieniu z G³ównym Ksiêgowym kontrolerzy spisowi
(inwentaryzacyjni); funkcjê tê mog¹ równie¿ pe³niæ
pracownicy ksiêgowoci.
36. Kontrola inwentaryzacji realizowana przez Przewodnicz¹cego Komisji Inwentaryzacyjnej, jak i kontrolerów spisowych, mo¿e obejmowaæ zarówno inwentaryzacjê okresow¹ (w tym roczn¹), jak i inwentaryzacjê
doran¹ (okolicznociow¹, incydentaln¹).
37. W trakcie kontroli spisu rzeczowych sk³adników
maj¹tku kontroluj¹cy wnosz¹ odpowiednie adnotacje
w stosownych pozycjach arkuszy (kart, protoko³ów) spisowych, opatruj¹c je podpisami. Z wyników dokonanych
kontroli inwentaryzacji kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ protoko³y, podpisywane równie¿ przez cz³onków zespo³ów
spisowych (grup spisowych) i osoby odpowiedzialne
materialnie.
38. Kontrola czynnoci inwentaryzacyjnych lub materia³ów z tych czynnoci mo¿e byæ realizowana w trakcie ich wykonywania (w szczególnoci w czasie pracy
zespo³u spisowego (grupy spisowej)) lub niezw³ocznie
po jej zakoñczeniu.
39. W czynnociach inwentaryzacyjnych na prawach
obserwatorów mog¹ braæ udzia³ biegli rewidenci.
Zasady inwentaryzowania drog¹ spisów z natury rzeczowych i pieniê¿nych sk³adników maj¹tku
40. Przed rozpoczêciem spisów z natury zespó³ spisowy (grupa spisowa) pobiera od osób odpowiedzialnych materialnie owiadczenie wstêpne o stanie zabezpieczenia maj¹tku i ujêciu w ewidencji wszystkich operacji gospodarczych, a tak¿e uzgodnieniu tej ewidencji
z ksiêgowoci¹.
41. Objête inwentaryzacj¹ sk³adniki maj¹tkowe powinny byæ ujête w arkuszach (kartach, protoko³ach) spisowych, traktowanych od momentu ujêcia ich w stosownej ewidencji i pobierania przez zespo³y spisowe (grupy spisowe) jako druki objête ilociow¹ kontrol¹ zu¿ycia. Ponumerowanie i oznaczenie arkuszy (kart, protoko³ów) spisowych w sposób uniemo¿liwiaj¹cy podmia-
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nê (w szczególnoci przez z³o¿enie podpisu lub jego skrótu) powinno byæ dokonane przed wydaniem ich za pokwitowaniem w stosownej ewidencji zespo³om spisowym (grupom spisowym). Za zorganizowanie przygotowania, wydania i stosownego rozliczenia arkuszy (kart,
protoko³ów) spisowych jest odpowiedzialny Przewodnicz¹cy Komisji Inwentaryzacyjnej.
42. Arkusz (karta, protokó³) spisowy powinien zawieraæ co najmniej:
1) pieczêæ jednostki;
2) okrelenie pola (obszaru, rejonu) spisowego;
3) numer arkusza (karty, protoko³u) spisowego i oznaczenie uniemo¿liwiaj¹ce zamianê;
4) termin oraz rodzaj inwentaryzacji;
5) datê i godzinê rozpoczêcia oraz zakoñczenia spisu przy
u¿yciu danego arkusza (karty, protoko³u) spisowego;
6) nazwê spisywanego sk³adnika oraz symbole pozwalaj¹ce na jego identyfikacjê (w szczególnoci numer
inwentarzowy, symbol klasyfikacji rodków trwa³ych,
symbol indeksu, kod komputerowy);
7) jednostkê miary inwentaryzowanej pozycji sk³adnika;
8) iloæ stwierdzon¹ w czasie spisu;
9) imiona, nazwiska i podpisy osób dokonuj¹cych spisu i uczestnicz¹cych (w tym osób obserwuj¹cych
jego przebieg);
10) imiona, nazwiska i podpisy osób odpowiedzialnych
materialnie.
43. Dane do arkuszy (kart, protoko³ów) spisowych
wpisuje siê w sposób trwa³y (pismem maszynowym,
d³ugopisem, atramentem lub o³ówkiem kopiowym).
44. Arkusze (karty, protoko³y) spisowe oraz materia³y pomocnicze powsta³e w czasie spisu, a tak¿e
owiadczenia osób odpowiedzialnych materialnie traktowane s¹ jak dowody ksiêgowe i wymagaj¹ stosowania do nich art. 2022 ustawy o rachunkowoci, okrelaj¹cych wymagania stawiane takim dokumentom. B³êdy
w arkuszach (kartach, protoko³ach) spisowych mog¹ byæ
korygowane wy³¹cznie przez skrelenie, w sposób umo¿liwiaj¹cy odczytanie b³êdnego zapisu (liczby lub tekstu)
i wpisanie zapisu poprawnego. Poprawka taka powinna
byæ opatrzona dat¹ oraz podpisami osób odpowiedzialnych materialnie i osoby dokonuj¹cej wpisu (poprawki).
45. Dokonuj¹ce inwentaryzacji zespo³y spisowe (grupy spisowe) nie mog¹ byæ informowane o stanach ewidencyjnych sk³adników, z wyj¹tkiem przypadków uproszczeñ inwentaryzacji przyjmowanych dla niektórych pozycji maj¹tku.
46. Ustalenia rzeczywistego stanu inwentaryzowanych sk³adników dokonuje cz³onek zespo³u spisowego
(grupy spisowej) w obecnoci co najmniej jednej z osób
odpowiedzialnych materialnie; wpis stwierdzonego sta-
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nu do arkusza (karty, protoko³u) spisowego powinien
nast¹piæ bezporednio po jego ustaleniu; w przypadku
w¹tpliwoci osoby odpowiedzialne materialnie powinny
mieæ mo¿liwoæ sprawdzenia poprawnoci wpisu.
47. W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej
(osób odpowiedzialnych) materialnie nale¿y zapewniæ
mo¿liwoæ uczestniczenia przy ustalaniu stanu inwentaryzowanych sk³adników oraz przy dokonaniu ich wpisu
do arkusza (karty, protoko³u) spisowego zarówno osobom przekazuj¹cym, jak i przejmuj¹cym sk³adniki oraz
odpowiedzialnoæ za nie.
48. Je¿eli z wa¿nych przyczyn w spisie nie mog¹
uczestniczyæ osoby odpowiedzialne materialnie, upowa¿niaj¹ do tego swoich przedstawicieli, za gdy tego nie
dokonaj¹, kierownik jednostki wyznacza co najmniej jedn¹
niezale¿n¹ osobê reprezentuj¹c¹ interesy osób odpowiedzialnych materialnie wobec zespo³u spisowego (grupy
spisowej).
49. W ramach przygotowañ do inwentaryzacji
(zw³aszcza okresowej) nale¿y doprowadziæ do maksymalnych przyjêæ i wydañ sk³adników, tak aby:
1) dzia³alnoæ jednostki nie by³a zak³ócona;
2) unikn¹æ ruchu sk³adników w czasie spisu.
O ile w pe³ni nie uda siê temu zapobiec, zespó³ spisowy
(grupa spisowa) zawiadamia Przewodnicz¹cego Komisji Inwentaryzacyjnej, który mo¿e zarz¹dziæ przyjêcie
lub wydanie sk³adników w czasie inwentaryzacji, ale
w taki sposób, by obroty te zosta³y dokonane na podstawie specjalnie oznaczonych dowodów przychodu lub
rozchodu, co umo¿liwi prawid³owe rozliczenie spisu.
50. Zespo³y spisowe (grupy spisowe) s¹ obowi¹zane wype³niæ wszystkie kolumny arkuszy (kart, protoko³ów) spisowych z wyj¹tkiem ceny i wartoci, które to
elementy podaje w czasie wyceny odpowiedni pracownik ksiêgowoci.
51. Arkusze (karty, protoko³y) spisowe sporz¹dza
siê w dwóch, a w razie spisów zdawczo-odbiorczych 
w trzech egzemplarzach, z których kopie otrzymuj¹ osoby
odpowiedzialne materialnie, a orygina³ ksiêgowoæ.
52. Na oddzielnych arkuszach (kartach, protoko³ach)
spisowych inwentaryzuje siê sk³adniki niepe³nowartociowe, uszkodzone lub z innych przyczyn o obni¿onej wartoci (z zamieszczeniem odpowiednich adnotacji w uwagach), a tak¿e zapasy obce.
53. W arkuszach (kartach, protoko³ach) spisowych
najlepiej jest pos³ugiwaæ siê nazwami stosowanymi
w ksiêgowoci, gdy¿ to upraszcza i u³atwia ustalenie
oraz rozliczenie ró¿nic inwentaryzacyjnych.
54. Inwentaryzacja gotówki oraz innych walorów
znajduj¹cych siê w kasach (czeki, weksle, akcje, obligacje, bony, inne papiery wartociowe i waluty obce) podlega ujêciu w protoko³ach inwentaryzacji kasy.

Dziennik Urzêdowy Nr 3
Wy¿szego Urzêdu Górniczego

- 32 -

55. Po zakoñczeniu spisów z natury zespo³y spisowe (grupy spisowe):
1) opracowuj¹ i sk³adaj¹ Przewodnicz¹cemu Komisji Inwentaryzacyjnej sprawozdanie, zawieraj¹ce informacje o:
a) przebiegu spisu,
b)zabezpieczeniu pomieszczeñ i inwentaryzowanych
sk³adników,
c) przygotowaniu pól spisowych do inwentaryzacji,
d)ruchu sk³adników w czasie inwentaryzacji;
2) sk³adaj¹:
a) arkusze (karty, protoko³y) spisowe z naniesionym
rzeczywistym stanem sk³adników,
b)rozliczenie z pobranych arkuszy (kart, protoko³ów)
spisowych,
c) owiadczenia wstêpne i koñcowe osób odpowiedzialnych materialnie.
Zasady inwentaryzowania rodków pieniê¿nych
w bankach oraz rozrachunków drog¹ potwierdzeñ
sald, za pozosta³ych aktywów i pasywów drog¹
porównania stanów ewidencyjnych z dokumentacj¹
56. Inwentaryzacjê rodków pieniê¿nych ulokowanych w bankach, udzielonych przez banki kredytów
i po¿yczek, lokat terminowych, a tak¿e rozrachunków
z kontrahentami, z wyj¹tkiem spornych i w¹tpliwych,
jak równie¿ inwentaryzacjê pozosta³ych aktywów i pasywów (nieobjêtych spisami z natury lub potwierdzeniami sald), przeprowadzan¹ drog¹ porównania stanów ewidencyjnych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji
danych, realizuj¹ wyznaczeni pracownicy ksiêgowoci
przy ewentualnym udziale powo³anych przez kierownika jednostki na wniosek G³ównego Ksiêgowego kompetentnych pracowników komórek merytorycznych lub
ekspertów spoza jednostki.
57. Ewidencyjne stany wszelkich rozrachunków
uzgadnia siê w drodze wys³ania wierzycielom specyfi-
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kacji sald, obejmuj¹cych zawiadomienie o wysokoci
salda wraz ze specyfikacj¹ jego sk³adników. Potwierdzenia wymagaj¹ równie¿ salda wszelkich rodków ulokowanych w bankach oraz d³ugów wobec banków. Salda rodków pieniê¿nych na rachunkach bankowych
uzgadniane s¹ na bie¿¹co, na podstawie wyci¹gów bankowych; ponadto banki przysy³aj¹ potwierdzenia tych
sald na koniec ka¿dego roku. Dotyczy to równie¿ zaci¹gniêtych w bankach kredytów.
58. Ró¿nice pomiêdzy potwierdzeniami a ewidencj¹, wyjanione przyznaniem racji kontrahentowi, lub nale¿noci przedawnione oraz nierealne podlegaj¹ odpisaniu w ciê¿ar pozosta³ych kosztów operacyjnych.
59. Aktywa i pasywa niepodlegaj¹ce inwentaryzacji
drog¹ spisów z natury lub uzgodnienia sald (a tak¿e te,
które podlegaj¹ inwentaryzacji tymi metodami, lecz niezale¿nie od jednostki nie zosta³y zinwentaryzowane za
ich pomoc¹), inwentaryzuje siê drog¹ porównania odpowiednich dokumentów ze stanami ksi¹g rachunkowych
i weryfikacji danych.
60. Weryfikacjê stanów ewidencyjnych w porównaniu z dokumentami przeprowadzaj¹ wyznaczeni przez
G³ównego Ksiêgowego pracownicy prowadz¹cy podlegaj¹ce weryfikacji konta syntetyczne i pomocnicze
(z ewentualnym udzia³em, w sprawach trudnych i skomplikowanych, powo³anych kompetentnych pracowników
merytorycznych, ekspertów lub rzeczoznawców).
61. Rezultaty weryfikacji sald powinny znaleæ swoje
odzwierciedlenie w odpowiednim protokole. Ponadto
osoby dokonuj¹ce porównania s¹ obowi¹zane wnieæ
w urz¹dzeniach ewidencji syntetycznej oraz szczegó³owej odpowiedni¹ adnotacjê o tym fakcie.
62. Inwentaryzacja realizowana drog¹ porównania
stanów ewidencyjnych z dokumentacj¹ polega na ustaleniu realnoci stanów aktywów i pasywów przez porównanie ich z odpowiednimi dokumentami. W przypadku rozbie¿noci, koryguje siê odpowiednio stany ewidencyjne.
63. Ustala siê nastêpuj¹ce sposoby weryfikacji wybranych pozycji aktywów i pasywów:
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Dopuszczalne uproszczenia inwentaryzacji
64. Uproszczeniami inwentaryzacji dopuszczonymi
ustaw¹ o rachunkowoci s¹ przyjête w jednostce zasady inwentaryzowania:
1) materia³ów znajduj¹cych siê na terenie strze¿onym i
objêtych ewidencj¹ ilociowo-wartociow¹  raz w
ci¹gu dwóch lat;
2) rodków trwa³ych znajduj¹cych siê na terenie strze¿onym  raz w ci¹gu czterech lat.
65. Ponadto w wyj¹tkowych przypadkach dopuszcza siê, na wniosek Przewodnicz¹cego Komisji Inwentaryzacyjnej zaopiniowany przez G³ównego Ksiêgowego
i zatwierdzony przez kierownika jednostki, uproszczenia
inwentaryzacji polegaj¹ce na:
1) zast¹pieniu spisów z natury porównaniem danych
ewidencyjnych ze stanem w naturze  co odnosi
siê do sk³adników objêtych jedynie ewidencj¹ ilociow¹, zapasów obcych oraz materia³ów bibliotecznych;
2) zast¹pieniu pe³nego spisu spisem wyrywkowym, co
mo¿e mieæ miejsce w przypadku koniecznoci przeprowadzenia kontroli maj¹tku (przy podejrzeniu kradzie¿y, malwersacji lub nadu¿yæ ze strony osób odpowiedzialnych materialnie lub z zewn¹trz).
Wycena wyników inwentaryzacji, ustalenie, weryfikacja i rozliczenie ró¿nic inwentaryzacyjnych

Poz. 14

ci spisanych na arkuszach (kartach, protoko³ach) spisowych przez stosowan¹ w ksiêgowoci jednostki cenê
ewidencyjn¹; jest to wycena dla potrzeb rozliczenia inwentaryzacji, w tym osób odpowiedzialnych materialnie.
68. Po dokonaniu wyceny zinwentaryzowanych
sk³adników ustala siê ró¿nice inwentaryzacyjne w drodze porównania stanów z natury ze stanami ewidencyjnymi; w przypadku sk³adników ewidencjonowanych ilociowo i wartociowo lub tylko ilociowo punktem wyjcia ujawnienia ró¿nic inwentaryzacyjnych s¹ rozbie¿noci ilociowe, za w przypadku sk³adników ewidencjonowanych tylko wartociowo  ustala siê ró¿nice
w wartoci dotycz¹cej ca³ego pola spisowego.
69. Ilociowo-wartociowe ró¿nice inwentaryzacyjne ujmuje siê w zestawieniach zbiorczych spisów z natury lub w zestawieniach ró¿nic inwentaryzacyjnych albo
te¿ w stosowanych tabulogramach (wydrukach) komputerowych, zapewniaj¹cych mo¿liwoæ:
1) powi¹zania poszczególnych pozycji arkuszy (kart,
protoko³ów) spisowych z odpowiednimi pozycjami
zestawieñ ró¿nic inwentaryzacyjnych (zestawieñ
zbiorczych spisów z natury, tabulogramów komputerowych);
2) ustalenia ³¹cznej wartoci niedoborów i nadwy¿ek
z podzia³em w szczególnoci na pola (obszary, rejony) spisowe, konta analityczne i konta syntetyczne.
70. Ró¿nice inwentaryzacyjne mog¹ mieæ postaæ:

66. G³ówny Ksiêgowy po odebraniu od Przewodnicz¹cego Komisji Inwentaryzacyjnej arkuszy (kart, protoko³ów) spisowych zarz¹dza wycenê zinwentaryzowanych
sk³adników na arkuszach (kartach, protoko³ach) spisowych lub na zestawieniach zbiorczych spisów z natury.

1) nadwy¿ek  gdy stan rzeczywisty jest wy¿szy od
ewidencyjnego;

67. Wyceny dokonuje siê poprzez przemno¿enie ilo-

3) szkód  gdy ilociowe ró¿nice nie wystêpuj¹, ale

2) niedoborów  gdy stan rzeczywisty jest ni¿szy od
ewidencyjnego;
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nast¹pi³a czêciowa lub ca³kowita utrata u¿ytecznoci, a zatem i pierwotnej wartoci inwentaryzowanego dobra.
71. W zale¿noci od przyczyn powstania i innych
okolicznoci wynikaj¹cych z wyjanieñ osób odpowiedzialnych materialnie oraz stwierdzeñ zespo³ów spisowych (grup spisowych), ekspertów oraz Komisji Inwentaryzacyjnej:
1) niedobory mog¹ byæ zakwalifikowane jako ubytki naturalne;
2) niedobory i szkody mog¹ byæ zakwalifikowane jako:
a) zawinione,
b)niezawinione.
72. Do niedoborów i szkód niezawinionych oraz ubytków naturalnych zalicza siê utratê iloci lub u¿ytecznoci (wartoci) sk³adników, powsta³¹ z przyczyn niezale¿nych od osób odpowiedzialnych materialnie, którym
na ogó³ nie mog³y one zapobiec, przy czym ubytki naturalne stanowi¹ niedobory mieszcz¹ce siê w granicach
ustalonych norm dopuszczalnego zmniejszenia iloci.
Ubytki naturalne oraz niezawinione niedobory i szkody
odnoszone s¹ w ciê¿ar pozosta³ych kosztów operacyjnych, za nadwy¿ki sk³adników maj¹tku obrotowego 
na dobro pozosta³ych przychodów operacyjnych. Ksiêgowania powy¿sze s¹ dokonywane na podstawie decyzji kierownika jednostki podjêtej na wniosek Komisji Inwentaryzacyjnej, zaopiniowany przez G³ównego Ksiêgowego i radcê prawnego.
73. Niedobory i szkody zawinione stanowi¹ niedobory i szkody spowodowane z winy osób odpowiedzialnych materialnie lub innych osób (nawet wówczas, gdy
mieszcz¹ siê w ramach ubytków naturalnych), powsta³e
w wyniku dzia³ania lub zaniechania tych osób, a zw³aszcza spowodowane naruszeniem przepisów jednostki dotycz¹cych obrotu sk³adnikami maj¹tkowymi lub brakiem
troski o zabezpieczenie jej mienia.
74. Po dokonaniu wyceny oraz ustaleniu ró¿nic inwentaryzacyjnych G³ówny Ksiêgowy przekazuje komplet dokumentacji inwentaryzacyjnej ponownie Przewodnicz¹cemu Komisji Inwentaryzacyjnej, który zarz¹dza weryfikacjê ca³ej dokumentacji pod k¹tem ró¿nic inwentaryzacyjnych. W tym celu przede wszystkim zbiera stosowne wyjanienia osób odpowiedzialnych materialnie
w zakresie powstawania ró¿nic, ewentualnie opinie
i stanowiska rzeczoznawców, a tak¿e we w³asnym zakresie dokonuje weryfikacji ca³okszta³tu materia³ów.
75. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji Komisja
Inwentaryzacyjna na specjalnym posiedzeniu dokonuje
kwalifikacji ró¿nic inwentaryzacyjnych oraz szkód do
zawinionych i niezawinionych, a tak¿e mieszcz¹cych siê
w granicach norm ubytków naturalnych; na tej podstawie Komisja przedk³ada kierownikowi jednostki umotywowane wnioski co do sposobu rozliczenia ró¿nic,
a miêdzy innymi:

1) odniesienia nadwy¿ek rodków obrotowych na dobro pozosta³ych przychodów operacyjnych, za niedoborów mieszcz¹cych siê w normach ubytków naturalnych i innych niezawinionych  w ciê¿ar pozosta³ych kosztów operacyjnych;
2) przeprowadzenia na wniosek osób odpowiedzialnych
materialnie kompensat niedoborów i nadwy¿ek,
stwierdzonych w trakcie tej inwentaryzacji,
w tym samym polu (obszarze, rejonie) spisowym,
u tej samej osoby odpowiedzialnej (tych samych osób
odpowiedzialnych) materialnie, przy za³o¿eniu, ¿e
kompensuje siê mniejsz¹ iloæ po ni¿szej cenie;
3) obci¹¿enia osób odpowiedzialnych materialnie za powsta³e zawinione przez nich niedobory i szkody.
W przypadku szkód losowych ró¿nice inwentaryzacyjne odnosi siê na zyski lub straty nadzwyczajne. Kompensatom nie podlegaj¹ ró¿nice inwentaryzacyjne stwierdzone w rodkach trwa³ych lub w innych aktywach
i pasywach, poza rzeczowymi zapasami maj¹tku obrotowego.
76. Z przeprowadzonych czynnoci dotycz¹cych rozliczenia i weryfikacji ró¿nic inwentaryzacyjnych Komisja
Inwentaryzacyjna sporz¹dza odpowiedni protokó³, który
po zaopiniowaniu przez radcê prawnego i G³ównego Ksiêgowego jest przekazywany do zatwierdzenia przez kierownika jednostki. Przewodnicz¹cy Komisji Inwentaryzacyjnej sporz¹dza ponadto sprawozdanie zawieraj¹ce
ocenê przygotowania i przeprowadzenia inwentaryzacji
(w tym pól (obszarów, rejonów) spisowych, dokumentacji, ewidencji, zabezpieczenia maj¹tku i pomieszczeñ),
stwierdzone nieprawid³owoci i usterki w zakresie
w szczególnoci magazynowania, konserwacji, dokumentowania, ewidencjonowania, oznaczania i zapewnienia
ochrony sk³adnikom.
77. Wnioski Komisji Inwentaryzacyjnej zawarte
w protokole rozliczenia ró¿nic inwentaryzacyjnych, zatwierdzone przez kierownika jednostki, stanowi¹ podstawê:
1) zaksiêgowania rozliczenia ró¿nic, urealnienia stanów
ewidencyjnych, odniesienia na przychody lub koszty;
2) obci¹¿enia osób odpowiedzialnych materialnie;
3) dokonania kompensat niedoborów i nadwy¿ek powoduj¹cych równie¿ odpowiednie przeksiêgowania;
4) windykacji nale¿noci z tytu³u niedoborów i szkód
od osób odpowiedzialnych materialnie.
78. Skutki inwentaryzacji powinny byæ rozliczone
i ujête w ksiêgach roku obrotowego, na który przypad³
termin inwentaryzacji.
Uprawnienia, obowi¹zki i odpowiedzialnoæ okrelonych organów i osób w zwi¹zku z wykonywaniem
czynnoci inwentaryzacyjnych
79. Kierownik jednostki:
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1) powo³uje na wniosek:
a) G³ównego Ksiêgowego  Przewodnicz¹cego Komisji Inwentaryzacyjnej i rzeczoznawców do udzia³u w uzgodnieniach sald oraz weryfikacji pozosta³ych sk³adników,

biegiem i rozliczeniem inwentaryzacji na wszystkich
jej etapach;

 pozosta³ych cz³onków Komisji Inwentaryzacyjnej,

3) uzgadnia z Przewodnicz¹cym Komisji Inwentaryzacyjnej terminarz realizacji poszczególnych etapów
czynnoci inwentaryzacyjnych objêtych harmonogramem, w celu zabezpieczenia mo¿liwoci spe³nienia
wymogów w zakresie inwentaryzacji wynikaj¹cych
z ustawy o rachunkowoci;

 zespo³y spisowe (grupy spisowe),

4) zapewnia:

b)Przewodnicz¹cego Komisji Inwentaryzacyjnej:

 kontrolerów spisowych,
 rzeczoznawców;
2) ustala na wniosek G³ównego Ksiêgowego:
a) inne zasady inwentaryzacji i jej rozliczania
w odniesieniu do sk³adników inwentaryzowanych
w oparciu o obmiary lub szacunek,
b)sk³adniki maj¹tkowe wymagaj¹ce szczególnej
ochrony;
3) udziela na wniosek Przewodnicz¹cego Komisji Inwentaryzacyjnej, zaopiniowany przez G³ównego Ksiêgowego, zezwoleñ na stosowanie metody inwentaryzacji uproszczonej;

a) uzgodnienie stanów ilociowych wykazanych
w ksiêgowoci oraz w polach (obszarach, rejonach) spisowych (dla sk³adników objêtych ewidencj¹ ilociow¹-wartociow¹ i ilociow¹),
a tak¿e wartoci sk³adników w przekroju pól (obszarów, rejonów) spisowych (dla sk³adników objêtych ewidencj¹ jedynie wartociow¹),
b)dokonanie inwentaryzacji aktywów i pasywów
nieobjêtych spisami z natury,
c) wycenê spisów z natury oraz pozosta³ych zinwentaryzowanych aktywów i pasywów,
d)ustalenie ³¹cznej wartoci wszystkich sk³adników
maj¹tkowych objêtych inwentaryzacj¹,

4) wyznacza osoby reprezentuj¹ce osoby odpowiedzialne materialnie na wypadek ich nieobecnoci w czasie spisu;

e) porównanie stanów wynikaj¹cych z inwentaryzacji ze stanem ewidencyjnym oraz ustalenie ró¿nic
inwentaryzacyjnych,

5) czêciowo lub ca³kowicie uniewa¿nia na wniosek
G³ównego Ksiêgowego okrelone spisy z natury
i zarz¹dza ich ponowne przeprowadzenie;

f) zaopiniowanie wniosków Komisji Inwentaryzacyjnej zawartych w protokole jej obrad w sprawie
weryfikacji i rozliczenia ró¿nic inwentaryzacyjnych,

6) zatwierdza protokó³ Komisji Inwentaryzacyjnej zawieraj¹cy zaopiniowane przez radcê prawnego i
G³ównego Ksiêgowego wnioski w zakresie weryfikacji, kompensat i sposobu rozliczenia stwierdzonych ró¿nic inwentaryzacyjnych.

g)wykonanie decyzji kierownika jednostki dotycz¹cej rozliczenia ró¿nic inwentaryzacyjnych, zw³aszcza w zakresie ujêcia ich w ksiêgach rachunkowych roku obrotowego.

80. G³ówny Ksiêgowy:
1) przedstawia kierownikowi jednostki wnioski w sprawie:
a) powo³ywania Przewodnicz¹cego Komisji Inwentaryzacyjnej oraz rzeczoznawców do udzia³u w inwentaryzacji sk³adników nieobjêtych spisami z
natury,
b)zasad inwentaryzowania i rozliczania sk³adników,
których iloæ ustala siê drog¹ obliczeñ technicznych lub szacunków,
c) okrelania listy sk³adników maj¹tkowych wymagaj¹cych szczególnej ochrony,
d)czêciowego lub ca³kowitego uniewa¿niania spisów z natury oraz zarz¹dzania ponownego przeprowadzenia spisów, jak równie¿ spisów dodatkowych i uzupe³niaj¹cych;
2) sprawuje ogólny nadzór nad przygotowaniem, prze-

81. Komisja Inwentaryzacyjna:
1) czuwa nad ca³oci¹ przygotowania, przebiegu
i rozliczenia inwentaryzacji;
2) przegl¹da pola (obszary, rejony) spisowe przed inwentaryzacj¹ dla stwierdzenia prawid³owoci ich
przygotowania do inwentaryzacji;
3) przygotowuje projekt harmonogramu inwentaryzacji;
4) organizuje spisy z natury oraz sprawuje nadzór
i kontrolê nad ich przebiegiem;
5) dokonuje  przy udziale kompetentnych pracowników lub ekspertów  wyceny stwierdzonych nadwy¿ek sk³adników, stanowi¹cych nowe pozycje ewidencyjne w jednostce, przy uwzglêdnieniu stopnia
ich przydatnoci i dotychczasowego zu¿ycia;
6) dokonuje weryfikacji ró¿nic inwentaryzacyjnych
w drodze zebrania wyjanieñ osób odpowiedzialnych
materialnie, a tak¿e innych informacji na temat przyczyn ich powstania;
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7) dokonuje deprecjacji wartoci sk³adników ocenianych
w czasie inwentaryzacji jako niepe³nowartociowych;
8) przygotowuje i formu³uje wnioski w zakresie:
a) uznania ró¿nic inwentaryzacyjnych (niedoborów
i szkód) za mieszcz¹ce siê w granicach ubytków
naturalnych i innych niezawinionych,
b)dokonania kompensat niedoborów z nadwy¿kami,
c) rozliczenia nadwy¿ek rzeczowych sk³adników
maj¹tku obrotowego oraz pozosta³ych aktywów i
pasywów,
d)uznania niedoborów i szkód za zawinione,
e) sposobu rozliczenia ró¿nic inwentaryzacyjnych i
ich ksiêgowego ujêcia,
f) zagospodarowania zapasów zbêdnych, nadmiernych, uszkodzonych, zniszczonych, zepsutych lub
przestarza³ych,
g)usprawnienia organizacji w zakresie przechowywania i zabezpieczenia zasobów wymienionych w
lit. f przed marnotrawstwem, niszczeniem lub zaginiêciem,
h)przygotowania spisów z natury i innych czynnoci inwentaryzacyjnych,
i) wziêcia udzia³u w szkoleniu (instrukta¿u) przedinwentaryzacyjnym.
82. Przewodnicz¹cy Komisji Inwentaryzacyjnej:
1) przedk³ada kierownikowi jednostki wnioski w sprawach:
a) powo³ania pozosta³ych cz³onków Komisji Inwentaryzacyjnej, zespo³ów spisowych (grup spisowych) i kontrolerów spisowych, a tak¿e rzeczoznawców wspomagaj¹cych zespo³y spisowe (grupy spisowe) przy inwentaryzacji sk³adników dokonywanej metod¹ szacunków,
b)zmiany harmonogramów inwentaryzacji,
c) zastosowania metody inwentaryzacji uproszczonej (w szczególnoci w bibliotece),
d)ustalenia, w porozumieniu z G³ównym Ksiêgowym,
pól (obszarów, rejonów) spisowych, sposobów
przeprowadzania inwentaryzacji, sk³adów zespo³ów spisowych (grup spisowych) oraz terminarza
(harmonogramu) prac inwentaryzacyjnych, a tak¿e przed³o¿enia propozycji w tym zakresie;
2) formu³uje program prac przygotowawczych do inwentaryzacji przez poszczególne organy i stanowiska jednostki;
3) przygotowuje dokumentacjê inwentaryzacyjn¹,
a zw³aszcza arkusze (karty, protoko³y) spisowe, protoko³y inwentaryzacyjne i teksty owiadczeñ wstêpnych pracowników odpowiedzialnych materialnie;

Poz. 14

4) wrêcza (lub uzupe³nia wrêczenia) wszystkim zainteresowanym osobom, zaanga¿owanym do wykonania czynnoci inwentaryzacyjnych: Instrukcjê Inwentaryzacyjn¹ (do zapoznania siê), inne akty wewnêtrzne oraz wzory dokumentów;
5) przeprowadza dla wszystkich zainteresowanych
(cz³onków Komisji Inwentaryzacyjnej i zespo³ów spisowych (grup spisowych), kontrolerów, osób odpowiedzialnych materialnie), wspólnie z G³ównym Ksiêgowym i z udzia³em pracowników ksiêgowoci, szkolenie (instrukta¿) przedinwentaryzacyjny;
6) zabezpiecza ewidencjê ilociow¹ i ilociowo-wartociow¹ w sposób uniemo¿liwiaj¹cy zespo³om spisowym (grupom spisowym) korzystanie z niej w czasie inwentaryzacji (chyba, ¿e przewiduje to za³o¿ona metoda inwentaryzacji uproszczonej);
7) czuwa nad nale¿ytym przebiegiem prac inwentaryzacyjnych oraz podejmuje interwencje w przypadkach zak³óceñ za³o¿onego toku;
8) decyduje w sprawie ewentualnoci wydawania lub
przyjmowania sk³adników maj¹tkowych w trakcie
trwania prac inwentaryzacyjnych;
9) wydaje zespo³om spisowym (grupom spisowym) arkusze (karty, protoko³y) spisowe odpowiednio ponumerowane i zaparafowane za pokwitowaniem do
rozliczenia;
10) odbiera po zakoñczeniu inwentaryzacji od zespo³ów
spisowych (grup spisowych) arkusze (karty, protoko³y) spisowe wraz z innymi dokumentami (w szczególnoci owiadczeniami, materia³ami pomocniczymi z obmiarów i przeliczeñ) oraz rozlicza ich z pobranych formularzy;
11) sprawdza poprawnoæ materia³ów wymienionych
w pkt 10;
12) przekazuje dokumentacjê G³ównemu Ksiêgowemu do
dalszego opracowania, zw³aszcza w zakresie wyceny oraz ustalenia ró¿nic inwentaryzacyjnych;
13) przekazuje, po otrzymaniu od G³ównego Ksiêgowego, osobom odpowiedzialnym materialnie zestawienia zbiorcze spisów z natury lub zestawienia ró¿nic
inwentaryzacyjnych, z ¿¹daniem wyjanienia na pimie przyczyn powstania tych ró¿nic;
14) weryfikuje, wraz z Komisj¹ Inwentaryzacyjn¹
w pe³nym sk³adzie, zebrane informacje oraz ustala
przyczyny powstania ró¿nic;
15) sporz¹dza, wraz z Komisj¹ Inwentaryzacyjn¹
w pe³nym sk³adzie, protokó³ weryfikacji ró¿nic inwentaryzacyjnych zawieraj¹cy zaopiniowane przez
G³ównego Ksiêgowego i radcê prawnego wnioski dla
kierownika jednostki w sprawie rozliczenia ró¿nic;
16) opracowuje sprawozdania z przygotowania, przebiegu i rozliczenia prac inwentaryzacyjnych.
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83. Zespo³y spisowe (grupy spisowe):
1) uczestnicz¹ w organizowanym przez Przewodnicz¹cego Komisji Inwentaryzacyjnej razem z G³ównym
Ksiêgowym szkoleniu (instrukta¿u) przedinwentaryzacyjnym;
2) pobieraj¹ od Komisji Inwentaryzacyjnej stosown¹
iloæ odpowiednio oznaczonych arkuszy (kart, protoko³ów) spisowych za pokwitowaniem (do rozliczenia);
3) przeprowadzaj¹ prace inwentaryzacyjne w przydzielonych polach (obszarach, rejonach) spisowych,
zgodnie (co do zasad i terminów) z harmonogramem
prac inwentaryzacyjnych oraz Instrukcj¹ Inwentaryzacyjn¹;
4) uczestnicz¹ w czynnociach otwierania, zamykania
i plombowania pomieszczeñ pól (obszarów, rejonów)
spisowych w czasie trwania inwentaryzacji;
5) pobieraj¹ od osób odpowiedzialnych materialnie
owiadczenia wstêpne i koñcowe oraz owiadczenia o uzgodnieniu ewidencji z ksiêgowoci¹;
6) dokonuj¹ oceny przydatnoci inwentaryzowanych
sk³adników, stanu zabezpieczenia sk³adników i pomieszczeñ przed, w szczególnoci, wp³ywami atmosferycznymi, psuciem siê, po¿arem, zalaniem lub kradzie¿¹ z w³amaniem;
7) terminowo przekazuj¹ materia³y z inwentaryzacji po
jej zakoñczeniu Przewodnicz¹cemu Komisji Inwentaryzacyjnej oraz opracowuj¹ i sk³adaj¹ sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji.
84. Kontrolerzy spisowi:
1) przeprowadzaj¹ kontrole w zakresie:
a) zgodnoci dzia³ania zespo³ów spisowych (grup
spisowych) z postanowieniami Instrukcji Inwentaryzacyjnej, treci¹ przekazanych informacji na
szkoleniu (instrukta¿u) przedinwentaryzacyjnym i
decyzj¹ kierownika jednostki,

Poz. 14
b)ewidencja prowadzona w polu (obszarze, rejonie)
spisowym zosta³a uzgodniona z ksiêgowoci¹,
c) zaprzestano wydawania i przyjmowania sk³adników w czasie inwentaryzacji (z wyj¹tkiem przypadków obrotu tymi sk³adnikami na mocy decyzji
Przewodnicz¹cego Komisji Inwentaryzacyjnej),
d)stan zaawansowania spisów umo¿liwia terminowe ich zakoñczenie, a tak¿e czy rzeczywicie zakoñczono je zgodnie z harmonogramem.

85. Osoby odpowiedzialne materialnie i u¿ytkownicy inwentaryzowanych sk³adników:
1) uczestnicz¹ w szkoleniu (instrukta¿u) przedinwentaryzacyjnym;
2) nale¿ycie przygotowuj¹ pola (obszary, rejony) spisowe, inwentaryzowane sk³adniki, dokumentacje i
ewidencje do spisu, w zakresie i terminach okrelonych w harmonogramie;
3) stale uczestnicz¹ w pracach inwentaryzacyjnych oraz
dopilnowuj¹:
a) prawid³owoci liczenia, mierzenia, wa¿enia sk³adników, ustalenia na tej podstawie ich iloci z natury i ujêcia w arkuszu (karcie, protokole) spisowym,
b)wpisania do arkuszy (kart, protoko³ów) spisowych
wszystkich sk³adników,
c) ujmowania na odrêbnych arkuszach (kartach, protoko³ach) spisowych zapasów niepe³nowartociowych oraz obcych;
4) wyznaczaj¹ osoby upowa¿nione do reprezentowania osób odpowiedzialnych materialnie w razie niemo¿noci uczestniczenia ich w inwentaryzacji;
5) uzgadniaj¹ ewidencjê prowadzon¹ w polu (obszarze, rejonie) spisowym z ewidencj¹ ksiêgow¹;
6) sk³adaj¹ przedstawicielowi zespo³u spisowego (grupy spisowej) owiadczenia wstêpne i koñcowe;

b)faktu z³o¿enia przez osoby odpowiedzialne materialnie owiadczeñ wstêpnych i koñcowych,

7) podpisuj¹ arkusze (karty, protoko³y) spisowe oraz
dopilnowuj¹ ich poprawnego sporz¹dzenia;

c) poprawnoci dokonania spisów (czy poprawnie i
z natury dokonano ustalenia iloci inwentaryzowanych sk³adników),

8) udzielaj¹ zespo³om spisowym (grupom spisowym) i
kontrolerom spisowym wszelkich niezbêdnych wyjanieñ;

d)poprawnoci sporz¹dzania arkuszy (kart, protoko³ów) spisowych i dokonywania w nich poprawek;

9) ustosunkowuj¹ siê do ró¿nic inwentaryzacyjnych poprzez wyjanienie i wskazanie na pimie przyczyn
powstania i proponowanego sposobu ich rozliczenia;

2) sprawdzaj¹, czy:
a) pola (obszary, rejony) spisowe i znajduj¹ce siê w
nich przedmioty inwentaryzacji, a tak¿e dokumentacja i ewidencja zosta³y poprawnie przygotowane do inwentaryzacji,

10) wnosz¹ do prowadzonej ewidencji korekty zwi¹zane z odpisaniem lub dopisaniem ró¿nic inwentaryzacyjnych.
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DRUKI INWENTARYZACYJNE  WZORY
Wzór nr 1:

Polecenie przeprowadzenia spisu z natury

Wzór nr 2:

Owiadczenie osoby odpowiedzialnej materialnie za powierzone mienie znajduj¹ce siê w pomieszczeniach jednostki inwentaryzowanej

Wzór nr 2a:

Owiadczenie osoby odpowiedzialnej materialnie za powierzone mienie znajduj¹ce siê w bibliotece

Wzór nr 3:

Arkusz spisu z natury (uniwersalny)

Wzór nr 4:

Protokó³ inwentaryzacji kasy

Wzór nr 5:

Zestawienie zbiorcze spisów z natury

Wzór nr 6:

Protokó³ z przeprowadzonej kontroli spisu z natury

Wzór nr 7:

Owiadczenie osoby odpowiedzialnej materialnie odnonie kompletnoci spisu z natury

Wzór nr 8:

Protokó³ weryfikacji ró¿nic inwentaryzacyjnych

Wzór nr 9:

Sprawozdanie zespo³u spisowego (grupy spisowej) z przebiegu inwentaryzacji

Wzór nr 10:

Wezwanie osoby odpowiedzialnej materialnie do wyjanienia na pimie przyczyn stwierdzonych
ró¿nic inwentaryzacyjnych

Wzór nr 11:

Protokó³ weryfikacji
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