
ZARZĄDZENIE NR 111/2022 
BURMISTRZA MIASTA KRYNICA MORSKA 

z dnia 21 listopada 2022 r. 

w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej 

Na podstawie art.26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 
poz. 217 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje: 

§ 1.  

Ustala się instrukcję inwentaryzacyjną dla Urzędu Miasta Krynica Morska zgodnie z załącznikiem do 
zarządzenia. 

§ 2.  

Traci moc zarządzenie nr 75/18 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej 

§ 3.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Miasta Krynica 
Morska 

 
 

Adam Ostrowski 
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Załącznik do zarządzenia nr 111/22
z dnia 21 listopada 2022r.

Instrukcja inwentaryzacyjna dla Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej.

Rozdział I
Cel, rodzaje i metody inwentaryzacji.

Inwentaryzacja to zespól czynności, których celem jest ustalenie rzeczywistego stanu 
składników majątkowych w jednostce (czyli aktywów) oraz źródeł ich pochodzenia (czyli 
pasywów) na dany moment bilansowy.

Są to nie tylko czynności spisu rzeczowych i pieniężnych składników majątku, ale
również uzgodnienie sald aktywów i pasywów, ich wycena oraz rozliczenie ze stanem 
ewidencyjnym, w tym rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych.

Celem inwentaryzacji jest porównanie stanu rzeczywistego ze stanem ewidencyjnym, aby 
prezentowane w bilansie składniki oraz wynik finansowy
odzwierciedlały rzeczywistą ich wartość.

Doświadczenia płynące z praktyki gospodarczej wykształciły trzy zasadnicze formy
(rodzaje) przeprowadzania inwentaryzacji:
1) inwentaryzacja pełna okresowa,
2) inwentaryzacja pełna ciągła,
3) inwentaryzacja wyrywkowa okresowa lub ciągła.

Inwentaryzacja pełna okresowa – polega na  ustaleniu rzeczywistego stanu
wszystkich składników aktywów i pasywów na określony dzień.
Termin inwentaryzacji pełnej okresowej wynika z ustawy o rachunkowości.
Pełna inwentaryzacja okresowa polega na sukcesywnym ustalaniu rzeczywistego
stanu poszczególnych  składników aktywów i pasywów w taki sposób, aby 
w wyznaczonym przedziale czasowym został on ustalony dla wszystkich składników
majątku i źródeł ich pochodzenia.
   
Inwentaryzacja pełna ciągła polega na dokonywaniu systematycznie w ciągu okresu 
inwentaryzacyjnego w różnych, planowo określonych terminach, spisów
z natury poszczególnych składników w taki sposób, aby wszystkie
składniki w ciągu tego okresu zostały objęte  inwentaryzacją.
Inwentaryzacja ciągła wymaga, aby opracowany został harmonogram przeprowadzenia 
inwentaryzacji, obejmujący daty i zakres inwentaryzowania
poszczególnych składników.
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Wyrywkowa inwentaryzacja okresowa lub ciągła – polega na ustaleniu rzeczywistego 
stanu części ( fragmentu ) składników aktywów i pasywów na wybrany
dzień lub w określonym terminie.
Tą formą inwentaryzacji można obejmować jedynie materiały, towary, produkty gotowe i 
półfabrykaty objęte ewidencją ilościowo-wartościową

Poza wyżej omówionymi formami ( rodzajami ) inwentaryzacji można wymienić wiele
innych jej odmian, np. uproszczona, doraźna kontrolna, cykliczna, zdawczo-
odbiorcza, szacunkowa, przeglądowa.
Różnią się one między sobą organizacją i techniką ich przeprowadzania.

Metody inwentaryzacji.

Rzeczywisty stan aktywów i pasywów jednostki ustala się stosując różne organizacyjno-
techniczne sposoby.
Sposób inwentaryzowania dostosowany jest do specyfiki objętych nią składników.
W jednostce stosuje się następujące metody (sposoby) przeprowadzania 
inwentaryzacji:
1) spis z natury,
2) potwierdzenie prawidłowości sald księgowych,
3) porównanie danych ewidencyjnych z dokumentami.

Metoda spisu z natury stosowana jest do składników dających się policzyć, zmierzyć, 
zważyć, będących własnością jednostki, jak i obcych, z jednoczesnym
obowiązkiem powiadomienia ich właścicieli o wynikach inwentaryzacji ( spisu ). 
Polega na spisie z natury poszczególnych składników majątku, ich wycenie
i porównaniu tej wyceny z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnieniu
i rozliczeniu ewentualnych różnic. 

Metoda potwierdzenia prawidłowości sald księgowych stosowana jest do
inwentaryzowania stanu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach
bankowych, należności, pożyczek i kredytów oraz aktywów własnych powierzonych
kontrahentom.
Polega na uzyskaniu od banków i kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanych w
księgach rachunkowych jednostki stanu środków pieniężnych, wielkości kredytów i 
pożyczek bankowych, należności oraz wyjaśnieniu
i rozliczeniu ewentualnych różnic.
 
Metoda porównania danych ewidencyjnych z dokumentami obejmuje inwentaryzację 
pozostałych składników aktywów i pasywów, nie zinwentaryzowanych
na koniec roku obrotowego w inny sposób.  
Polega na porównaniu danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
i weryfikacji realnej wartości składników majątku nie objętych spisem z natury lub
uzgodnieniem sald.
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Rozdział II
Przedmiot, terminy i metody inwentaryzacji.

W jednostce obowiązują następujące terminy i metody inwentaryzacji:

Metoda
inwentaryzacji

Rodzaj składnika majątku Termin i częstotliwość
inwentaryzacji

Spis z natury a) aktywa pieniężne, czyli krajowe 
środki płatnicze, waluty obce i 
dewizy 
( z wyjątkiem gromadzonych
na rachunkach bankowych ),
b) papiery wartościowe
( weksle, czeki obce, akcje,
obligacje, bony, itp. ),
c) rzeczowe składniki aktywów 
obrotowych:
- nie zużyte materiały i towary 
odpisywane w koszty
w momencie ich zakupu

Na 31grudnia każdego roku

Spis z natury a) maszyny i urządzenia 
wchodzące w skład środków
trwałych w budowie znajdujące się
na terenie
niestrzeżonym,
b) składniki majątkowe będące 
własnością obcych
jednostek,
c) rzeczowe składniki aktywów 
obrotowych 
( zapasy materiałów, towarów, 
produkty gotowe )
znajdujące się na terenie
niestrzeżonym

Rozpoczęcie spisu
w IV kwartale roku a
zakończenie do 15 stycznia
roku następnego

Spis z natury Znajdujące się na terenie
strzeżonym i objęte ewidencją 
ilościowo-wartościową zapasy:
- materiałów,
- półproduktów,
- wyrobów gotowych,
- towarów 

Na 31grudnia 
Raz w ciągu dwóch lat

Spis z natury Środki trwałe – budynki lokale 
( z wyjątkiem gruntów i środków 
trwałych,do których dostęp jest 
znacznie utrudniony, np.
budowli podziemnych, instalacji, 
itp. ) oraz maszyny
i urządzenia wchodzące 
w skład środków trwałych 
w budowie znajdujące się na
terenie strzeżonym

Raz w ciągu 4 lat
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W drodze 
uzyskania 
potwierdzenia salda 
(a,c,d)

W drodze weryfikacji  
poprzez porównanie danych
w księgach rachunkowych
z danymi wynikającymi
z dokumentów  ( b)

a) środki pieniężne 
zgromadzone na rachunkach
bankowych,
b) należności ( z wyjątkiem
tytułów publicznoprawnych,
do których stosuje się 
przepisy ustawy o 
zobowiązaniach 
podatkowych, należności
wątpliwych lub spornych,
należności od pracowników )
c) pożyczki i kredyty,
d) własne składniki 
majątkowe powierzone
kontrahentom 

Na 31grudnia każdego roku 

– inwentaryzację można 
rozpocząć w ciągu IV 
kwartału i zakończyć do
15 stycznia roku następnego

W drodze weryfikacji  
poprzez porównanie danych
w księgach rachunkowych
z danymi wynikającymi
z dokumentów  

a) środki trwałe, do których
dostęp jest znacznie 
utrudniony,
b) grunty,
c) należności sporne 
i wątpliwe,
d) należności i 
zobowiązania:
- wobec pracowników,
- wobec osób nie 
prowadzących ksiąg 
rachunkowych,
- z tytułów 
publicznoprawnych,
e) inwestycje rozpoczęte
( z wyjątkiem maszyn i 
urządzeń objętych 
inwestycją rozpoczętą ),
f) wartości niematerialne
i prawne,
g) przychody przyszłych 
okresów,
h)  kapitały własne,
i) fundusze specjalne,
j) aktywa i pasywa, jeżeli
przeprowadzenie ich spisu
z natury lub uzgodnienie 
z przyczyn uzasadnionych 
było niemożliwe  
k) pozostałe środki trwałe 
ujęte w ewidencji ilościowej

Na 31grudnia każdego roku 

-  inwentaryzację
można rozpocząć w ciągu
IV kwartału i zakończyć do
15 stycznia roku następnego 
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Przez określenie „ teren strzeżony” należy rozumieć takie miejsce składowania
składników majątkowych, które jest zabezpieczone przed dostępem osób 
nieuprawnionych, np. posiadające ogrodzenie uniemożliwiające przedostanie się
osób nieupoważnionych oraz dozorowane stale przez straż zakładową lub wynajętą
w tym celu firmę zajmującą się ochroną  mienia, a także odrębnie stojące obiekty
(budynki) posiadające zamknięcie uniemożliwiające przedostanie się do wewnątrz
bez pozostawienia śladów włamania, ponadto sposób przechowywania pozwala na
kontrolę na podstawie odpowiednich dokumentów. 

Inwentaryzację przeprowadza się również na dzień zakończenia działalności
jednostki. W przypadku połączenia lub podziału jednostek strony mogą,
w drodze pisemnej umowy, odstąpić od inwentaryzacji.

Inwentaryzację w drodze spisu z natury przeprowadza się również:
1) przy zmianie w obsadzie stanowisk osób materialnie odpowiedzialnych 

(inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza),
2) w przypadku zmian lub domniemania zmian w stanie składników majątkowych, 

spowodowanych działaniem siły wyższej (pożar, powódź, kradzież z włamaniem),
3) na żądanie organów ścigania (policji, prokuratury),
4) na żądanie osób materialnie odpowiedzialnych,
5) jako element kontroli wewnętrznej (tzw. inwentaryzacje kontrolne w terminach

niezapowiedzianych).
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Rozdział III
Zadania komisji inwentaryzacyjnej.

Komisję inwentaryzacyjną powołuje kierownik jednostki.
Kierownik jednostki powołuje,
przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej i jego zastępcę spośród wybranych członków
komisji .

Obowiązki komisji inwentaryzacyjnej przy organizowaniu i przeprowadzaniu
inwentaryzacji obejmują następujące czynności:
1) opracowanie na każdy rok harmonogramu okresowych inwentaryzacji składników
    majątku,
2) współdziałanie przy opracowywaniu instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji
    składników majątku,
3) przeprowadzanie kontroli prawidłowości inwentaryzacji,
4) ustalenie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych ujawnionych w wyniku
    spisu z natury,
5) stawianie umotywowanych wniosków co do sposobu rozliczenia różnic
    inwentaryzacyjnych,
6) dokonywanie oceny przydatności gospodarczej składników majątku ,
7) usuwanie nieprawidłowości w gospodarce składnikami majątku, stwierdzonych
    w toku przeprowadzonych spisów.

O wszelkich nieprawidłowościach w gospodarce składnikami majątku, zwłaszcza
sprzyjających jego marnotrawstwu, zniszczeniu lub zagarnięciu, komisja
inwentaryzacyjna jest zobowiązana bezzwłocznie powiadomić kierownika jednostki.    

Podstawowe zadania przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej i jego zastępcy.

Pracą komisji inwentaryzacyjnej kieruje jej przewodniczący lub zastępca 
przewodniczącego, poprzez wykonanie następujących czynności:
1) wydaje podczas spisu z natury polecenia w sprawie przyjmowania lub wydawania
    składników majątku,
2) organizuje przebieg spisu z natury ( opracowuje szczegółowy harmonogram 
    czynności przebiegu inwentaryzacji ) w taki sposób, aby normalna działalność
    jednostki nie została przerwana,
3) przeprowadza wyrywkowe kontrole przebiegu inwentaryzacji,
4) przyjmuje od zespołów spisowych, sporządzone na piśmie po zakończeniu
    spisu, rozliczenie z przydzielonych im formularzy oraz sprawozdanie z przebiegu
    spisu z natury,
5) przedkłada kierownikowi jednostki wniosek o powołanie zespołów spisowych
    do przeprowadzenia spisu z natury rzeczowych składników majątku na
    wyznaczonych polach spisowych,
6) przedkłada kierownikowi jednostki wniosek o powołanie osób o odpowiednich 
    kwalifikacjach do przeprowadzenia z  należytą dokładnością obliczeń technicznych
    lub szacunkowych wielkości składników majątkowych, których stanów nie można
    ustalić przez ważenie, przeliczenie lub obmiar.
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Zadania przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej 
dzielą się na czynności:
1) przed spisem z natury,
2) w czasie trwania spisu z natury,
3) po zakończeniu spisu z natury.

Ad. 1.
W ramach prac organizacyjno-przygotowawczych przewodniczący, zastępca 
przewodniczącego komisji wykonuje następujące czynności:
a) ustala dla poszczególnych pól spisowych terminy rozpoczęcia i zakończenia prac
    spisowych,
b) nadzoruje, aby przygotowania do spisu nie zakłóciły normalnego toku pracy,
c) opracowuje harmonogram prac spisu z natury,
d) nadzoruje pracę pracowników przydzielonych do wykonania czynności
     inwentaryzacyjnych,
e) nadzoruje przygotowanie niezbędnej liczby formularzy spisowych, pomocy 
    biurowych i przyrządów pomiarowych,
f) ustala imiennie dla każdego członka komisji inwentaryzacyjnej zakres czynności
   w pracach inwentaryzacyjnych,
g) przeprowadza instruktaż pracowników biorących udział w inwentaryzacji.

Ad. 2.
W toku prac spisowych przewodniczący, zastępca przewodniczącego komisji 
inwentaryzacyjnej nadzoruje czy spis z natury przebiega zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i instrukcją inwentaryzacyjną.
W miarę potrzeby udziela członkom zespołów spisowych niezbędnych wskazówek,
a w razie wystąpienia trudności, których nie można usunąć we własnym zakresie,
podejmuje interwencję u kierownika jednostki.

Ad. 3.
Po zakończeniu prac spisowych przewodniczący, zastępca przewodniczącego komisji 
inwentaryzacyjnej rozlicza zespoły spisowe z pobranych arkuszy spisu.
Sprawdza czy dokumenty spisowe zostały prawidłowo sporządzone pod względem
formalnym oraz czy są one podpisane przez członków zespołu i osobę materialnie
odpowiedzialną.
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Rozdział IV.
Podział prac inwentaryzacyjnych na etapy działania.

Prace inwentaryzacyjne można podzielić na cztery etapy:
1) organizacyjne przygotowanie inwentaryzacji,
2) przeprowadzenie spisu z natury,
3) usuwanie, weryfikacja i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych,
4) wykorzystanie wyników inwentaryzacji w celu usprawnienia metod zarządzania
    majątkiem jednostki.

Ad. 1.
Pierwszy etap polega na przygotowaniu majątku do spisu.

Ad. 2.
Celem drugiego etapu jest przeprowadzenie spisu z natury i ustalenie faktycznego
stanu składników majątku znajdujących się w jednostce, przy zachowaniu zasady
prawidłowości i rzetelności spisu.

Ad. 3.
W trzecim etapie powinny być wykonane następujące prace:

1) wycena spisanych z natury składników majątku,
2) ustalenie różnic inwentaryzacyjnych,
3) ustalenie przyczyn powstawania różnic inwentaryzacyjnych,
4) ujęcie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych.

Ad. 4.
Czwarty etap umożliwia usprawnienie metod zarządzania majątkiem jednostki, w tym
również zagadnień dotyczących obrotu składnikami majątku.
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Rozdział V.
Skład, zadania i obowiązki zespołu spisowego.

1.Skład zespołu spisowego.

W skład zespołów spisowych powinni wchodzić pracownicy o odpowiednich
kwalifikacjach, zapewniających prawidłowość spisu; tj. umiejętność właściwego
identyfikowania przedmiotów spisu, ustalania ich ilości oraz stanu jakości oraz
o dużym poczuciu obowiązkowości, rzetelności i sumienności w wykonywaniu
zleconych im prac inwentaryzacyjnych.
W skład zespołu spisowego wchodzą co najmniej dwie osoby.
Jeden z członków zespołu pełni funkcję przewodniczącego.
W przypadku, gdy osoba materialnie odpowiedzialna nie może być obecna przy spisie, 
wówczas zespół spisowy musi być co najmniej trzyosobowy.

Członkiem zespołu spisowego nie może być osoba materialnie odpowiedzialna
za stan składników majątku objętych spisem z natury, jak również pracownicy
prowadzący ich ewidencję    

2. Zadania zespołu spisowego.

Zadaniem zespołu spisowego jest przeprowadzenie spisu z natury na przydzielonych
polach spisowych w ściśle określonym terminie, wynikającym ze szczegółowego
harmonogramu spisu.
Przewodniczący zespołu spisowego odpowiada za rzetelne, dokładne, kompletne
i prawidłowe oraz terminowe przeprowadzenie spisu składników majątku.
Zespół spisowy wykonuje swą pracę na podstawie ustaleń zawartych w instrukcji
inwentaryzacyjnej.
 
3. Obowiązki zespołu spisowego:

Do obowiązków zespołu spisowego należy:
1) ustalenie ilości określonego składnika majątku przez dokładne przeliczenie,
    przemierzenie lub przeważenie,
2) wypełnianie arkusza spisu z natury w sposób przewidziany w instrukcji,
3) sprawdzenie po zakończeniu spisu:
    a) czy objęto spisem wszystkie pola spisowe,
    b) czy osoba materialnie odpowiedzialna za spisywane składniki podpisała 
        arkusze spisu,
4) sprawdzenie prawidłowości składowania składników majątku,
5) sporządzenie pisemnego sprawozdania zawierającego:
    a) rozliczenie z pobranych arkuszy spisu z natury,
    b) informację o stanie gospodarki składnikami majątku.

Przed przystąpieniem do spisu, zespół spisowy pobiera od osoby materialnie
odpowiedzialnej oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 1.
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Rozdział VI.
Zasady przeprowadzania inwentaryzacji.

1. Dokumentacja stosowana przy inwentaryzacji i zasady jej wypełniania.

Przy spisywaniu składników majątku mają zastosowanie arkusze spisowe.
Arkusze spisowe traktuje się jako druki objęte ścisłą kontrolą i wydaje zespołom
spisowym po uprzednim ponumerowaniu i zaparafowaniu przez upoważnioną osobę
z komórki księgowości, za pokwitowaniem, do późniejszego rozliczenia.

Arkusze spisowe stanowią dowód księgowy i powinny zawierać co najmniej:
1) nazwę „ arkusz spisu z natury”,
2) nazwę jednostki (nadruk lub odcisk pieczątki firmowej,
3) nazwę pola spisowego,
4) numer kolejny arkusza spisu, uniemożliwiający jego podmianę,
5) określenie metody inwentaryzacji,
6) datę i godzinę przeprowadzenia spisu – na każdym arkuszu,
7) kolejny numer pozycji spisowej,
8) szczegółowe określenie składnika majątku wraz z symbolem identyfikacyjnym
    (np. numer inwentarzowy, numer symbolu),
9) jednostkę miary,
10) ilość stwierdzoną w czasie spisu z natury,
11) cenę za jednostkę miary i wartość wynikającą z przemnożenia ilości składnika
      majątku stwierdzonej w czasie spisu z natury przez cenę jednostkową,
12) podsumowanie arkusza,
13) imię i nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej oraz osób wchodzących
      w skład zespołu spisowego,
14) podpisy osoby materialnie odpowiedzialnej oraz osób wchodzących w skład
      zespołu spisowego.

Przy wypełnianiu arkuszy spisu należy przestrzegać następujących zasad:
1) zapisy prowadzić w sposób staranny i czysty,
2) zapisów dokonuje się w sposób trwały (atramentem, długopisem lub pismem

maszynowym),
3) pozostawienie nie wypełnionych wierszy jest niedopuszczalne,
4) niedopuszczalne jest zamazywanie, przerabianie, wycieranie, wyskrobywanie

lub usuwanie innymi środkami dokonanych zapisów,
5) zapisy prowadzi się w porządku chronologicznym,
6) wpisu do arkuszy dokonuje się bezpośrednio po ustaleniu rzeczywistego stanu 

składnika majątku.

Błędy popełnione w arkuszach spisu można poprawiać wyłącznie poprzez skreślenie
błędnego zapisu (tekstu lub liczby), tak aby pozostał on czytelny, a następnie
wpisaniu zapisu poprawnego. Poprawka błędu powinna być potwierdzona podpisem
przez osobę dokonującą spisu z natury.
Natomiast błędy powstałe np. przy wycenie arkuszy powinny być poprawione
i podpisane przez osoby, którym powierzono wykonanie tej czynności.
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Zepsute egzemplarze arkuszy spisu z natury powinny być przekreślone
i zaopatrzone w napis „ anulowane”, a następnie dołączone do poprzednich egzemplarzy 
w celu zachowania bieżącej kolejności numeracji.    

Wszystkie składniki uszkodzone, zniszczone, całkowicie wyeksploatowane, a nie
zlikwidowane powinny być wyodrębnione w arkuszach spisu z natury.
Jeśli zostały zinwentaryzowane składniki niepełnowartościowe należy dodatkowo
sporządzić protokół wyceny tych składników.

Po wpisaniu ostatniej inwentaryzowanej pozycji składnika następuje zakończenie
arkusza spisowego poprzez wpisanie adnotacji – poniżej ostatniej pozycji – „ spis
zakończono na pozycji nr ..…..”.

Daty i podpisy członków zespołu i osób odpowiedzialnych następują na końcu
arkusza spisowego.

Osoby materialnie odpowiedzialne składają również oświadczenia, że wszystkie
składniki zostały objęte spisem oraz że nie wnoszą zastrzeżeń do kompletności spisów i 
do pracy zespołu spisowego – załącznik nr 2.    

2. Inwentaryzacja składników majątku nie stanowiącego własności jednostki.

Rzeczowe składniki majątku nie stanowiące własności jednostki spisuje się zgodnie
z zasadami obowiązującymi w odniesieniu do składników własnych, jeżeli są one
na przechowaniu lub w użytkowaniu jednostki.

Składniki majątku będące na przechowaniu lub w użytkowaniu spisuje się na
osobnych arkuszach spisu, według poszczególnych grup użytkowników.
Na sporządzonych arkuszach spisu należy wpisywać adnotację o treści:
„ Obce składniki majątku ………………………. (podać do jakiej grupy zostały
zakwalifikowane) ……………… stanowią własność ……………………………”.
O wynikach inwentaryzacji jednostka ma obowiązek zawiadomić pisemnie 
właścicieli składników majątku w terminie 10 dni od dnia zakończenia spisu.

11
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Rozdział VII
Rozliczenie inwentaryzacji.

1. Wycena składników majątku.

Wyceny składników majątku dokonuje bezpośrednio na arkuszach spisowych
pracownik księgowości.
Dokonuje on wyceny pierwotnej, stanowiącej podstawę do przeprowadzenia
wyliczenia wstępnego.
W wyliczeniu tym ustala się:

1) wartość składników według spisu z natury,
2) wartość składników według ksiąg,
3) różnice remanentowe, w tym:

a) powstały niedobór,
b) stwierdzone nadwyżki.

Po wycenie pierwotnej może być przeprowadzona wycena powtórna, tzw. wycena
wtórna, która może być wykonana:

1) jako sprawdzian poprawności wyceny pierwotnej,
2) na wniosek zgłoszony przez osoby materialnie odpowiedzialne,
3) w celu nowej wyceny składników.

Wyliczenie ostateczne przeprowadzane jest po dokonaniu wstępnej i wtórnej wyceny. 
Polega podobnie jak wyliczenie wstępne na porównaniu stanów 
rzeczywistych, wynikających ze spisu z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

Dane ewidencyjne uważa się za wiarygodne, jeżeli:
1) zaksięgowane zostały wszystkie dokumenty źródłowe,
2) obroty i salda zostały uzgodnione,
3) nie ma wątpliwości, że dane księgowe są kompletne i wiarygodne.
Wyliczenie ostateczne jest podstawą do finalnego rozliczenia osób materialnie
odpowiedzialnych oraz ustalenia różnic inwentaryzacyjnych.

2. Ustalenie różnic inwentaryzacyjnych.

Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych polega na porównaniu stanu faktycznego
( ustalonego w wyniku inwentaryzacji ) ze stanem ewidencyjnym, wynikającym
z ksiąg rachunkowych.
Równość obydwu tych stanów ( faktycznego i ewidencyjnego ) oznacza pełną
zgodność rachunkową.
Różnice inwentaryzacyjne mogą przejawiać się jako:
1) niedobory,
2) szkody,
3) nadwyżki.
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Niedobory i nadwyżki ustala się określając ich wielkość:
- ilościowo i wartościowo – w odniesieniu do rzeczowych składników majątku, których 
ewidencja w księgach rachunkowych jest prowadzona w jednostkach naturalnych i 
zarazem wartościowo,
- wartościowo – w odniesieniu do gotówki i papierów wartościowych, których ewidencja w 
księgach rachunkowych jest prowadzona tylko wartościowo.

Niedobory – to ujemne różnice ilościowe i wartościowe ujawnione w drodze porównania 
stanu rzeczywistego ze stanem księgowym. Stan rzeczywisty jest niższy
od stanu księgowego.

Szkody – to utrata wartości użytkowej składnika majątku, np. pogorszenie jego jakości 
wywołanej niewłaściwymi warunkami składowania, warunkami atmosferycznymi lub 
zaniedbaniem osób odpowiedzialnych.

Nadwyżki – to dodatnie różnice ilościowe i wartościowe ujawnione w wyniku porównania 
stanu rzeczywistego ze stanem księgowym. Stan rzeczywisty jest wyższy niż stan 
księgowy.
 
Stwierdzone różnice inwentaryzacyjne powinny być uporządkowane i pogrupowane 
według składników i osób materialnie odpowiedzialnych – z podziałem na niedobory
i nadwyżki.

Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych przekazuje się komisji inwentaryzacyjnej
w celu wyjaśnienia przyczyn ich powstania oraz przedstawienia wniosków co do sposobu 
ich rozliczeń.
Komisja inwentaryzacyjna, zajmując się weryfikacją różnic, w uzasadnionych przypadkach
może rozważyć stopień winy lub jej brak ze strony osób materialnie
odpowiedzialnych. Komisja może domagać się ustnych lub pisemnych wyjaśnień
od pracowników, którzy mogą udzielić informacji pozwalających wykryć powody
rozbieżności, także sięgnąć do dowodów źródłowych i ewidencji księgowej, zalecając
w razie potrzeby ich sprawdzenie. Może również zażądać przeprowadzenia ponownego 
spisu.
Na podstawie zgromadzonych materiałów ( oświadczeń, notatek, wyciągów 
z dokumentacji księgowej ) komisja, odrębnie dla każdej pozycji różnic, ustala jej
przyczynę i odpowiednio do niej proponuje określony sposób rozliczenia.

3. Opracowanie protokołu z weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych.

Po przeprowadzeniu weryfikacji, analizy oraz wniosków odnośnie różnic, przewodniczący 
komisji inwentaryzacyjnej, przy udziale członków komisji, sporządza
protokół rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych.
W protokole należy, w szczególności:
1) ująć propozycję rozliczenia różnic,
2) wskazać osoby, które powinny być obciążone równowartością stwierdzonego 
niedoboru, jako powstałego z ich winy,
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3) wskazać osoby, w stosunku do których należy wszcząć dochodzenie o zwrot 
należności,
4) wskazać propozycje uznania jako niezawinionych i spisania w ciężar strat tych 
niedoborów, w stosunku do których brak jest podstaw do obciążenia osoby materialnie 
odpowiedzialnej,
5) ująć ocenę przyczyn, w wyniku których wartość składników majątku uległa zmniejszeniu
lub zwiększeniu.
Księgowania różnic inwentaryzacyjnych dokonuje się na podstawie decyzji kierownika 
jednostki, podjętej na wniosek przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego komisji 
inwentaryzacyjnej i zaopiniowanej przez skarbnik .

Wnioski komisji inwentaryzacyjnej o uznanie niedoborów za zawinione, w wyniku których 
następuje obciążenie osoby materialnie odpowiedzialnej, podlegają zaopiniowaniu przez 
radcę prawnego.

Rozdział VIII
Inwentaryzacja kasy.

Inwentaryzacja kasy ( środków pieniężnych i papierów wartościowych ) jest
przeprowadzana na ostatni dzień roku obrotowego. 
Inwentaryzację przeprowadza się także w przypadkach szkód losowych, włamań, 
kradzieży i innych wydarzeń mogących wpłynąć na stan gotówki.
Spis z natury środków pieniężnych polega na przeliczeniu przez zespół spisowy, 
w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej, wszystkich środków znajdujących się w 
kasie.
Zespół spisowy pobiera od kasjera oświadczenie według załącznika nr 3.
Z przeprowadzonej inwentaryzacji sporządza się protokół, który podpisują członkowie 
zespołu spisowego oraz osoba materialnie odpowiedzialna. według załącznika nr 4

Podczas przeprowadzania inwentaryzacji w kasie, zespół spisowy powinien sprawdzić 
jednocześnie przestrzeganie zasad obrotu kasowego w jednostce, 
a w szczególności:
1) prawidłowość zabezpieczenia pomieszczenia kasowego oraz przechowywania 
    gotówki,
2) zabezpieczenie kluczy zapasowych do kasy,
3) przestrzeganie przez kasjera górnej granicy ilości gotówki przechowywanej 
    w kasie,
4) prawidłowość dokumentowania przychodów i rozchodów gotówki w kasie
    i ujęcia ich w raporcie kasowym,
5) prawidłowość prowadzenia raportów kasowych,
6) ustalenie, czy kasjer potwierdził na piśmie przyjęcie odpowiedzialności materialnej
    za powierzone mienie.

14

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 940D9396-D379-4DAE-9689-4DE2C48B29C3. Podpisany Strona 14



Rozdział  IX 
Inwentaryzacja w drodze potwierdzenia sald.

Metoda uzgodnienia salda polega na dwustronnym potwierdzeniu zgodności stanów
księgowych aktywów między kontrahentami.

Drogą potwierdzenia sald inwentaryzuje się:
1) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych,
2) należności oraz udzielone pożyczki,
3) powierzone kontrahentom własne składniki majątkowe.
Inwentaryzacja przeprowadzana jest w drodze otrzymania od banków i uzyskania
od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych
jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic.

Inwentaryzację przeprowadza się w kwartale kończącym rok obrotowy i w pierwszej 
połowie pierwszego miesiąca następnego roku obrotowego.

Nie wymagają pisemnego potwierdzenia salda:
1) należności spornych i wątpliwych,
2) rozrachunków z pracownikami,
3) należności wobec kontrahentów nie prowadzących ksiąg rachunkowych,
4) należności z tytułów publicznoprawnych.
Inwentaryzację w tym zakresie przeprowadza się drogą porównania ksiąg rachunkowych z
odpowiednimi dokumentami i weryfikacji ich realnej wartości.

Uzgodnienie sald należności może odbywać się w następujących formach:
1) pisemnej – na drukach ogólnie dostępnych – z potwierdzeniem salda lub 

wyjaśnieniem jego niezgodności,
2) poprzez potwierdzenie na wydruku komputerowym – z potwierdzeniem salda

lub wyjaśnieniem jego niezgodności,
3) poprzez potwierdzenie faksem lub pocztą elektroniczną,
4) saldo może być potwierdzone telefonicznie, z tym, że w takim przypadku należy
    sporządzić z przeprowadzonej rozmowy krótką notatkę zawierającą:

a) numer konta analitycznego,
b) kwotę salda należności, z wyszczególnieniem poszczególnych pozycji składających

się na saldo,
c) wskazanie imienia i nazwiska osoby upoważnionej do potwierdzania sald,
d) podpis osoby potwierdzającej z pieczątką imienną oraz pieczątką firmy.

Zgodnie z Zakładowym Planem Kont w jednostce odstępuje się od uzgadniania sald 
należności, których wysokość nie przekracza kwoty 20 zł.

Stwierdzone różnice inwentaryzacyjne należy ująć i rozliczyć w księgach roku 
obrotowego, którego dotyczyła inwentaryzacja.  
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Rozdział X
Inwentaryzacja w drodze weryfikacji.

Metoda weryfikacji polega na porównaniu stanu wynikającego z zapisów w księgach
rachunkowych lub inwentarzowych z danymi w dokumentach źródłowych lub wtórnych, 
rejestrach, kontrolkach, kartotekach operacyjnych oraz doprowadzenie ich
do realnej wartości.

Tą metodą inwentaryzuje się:
1) grunty, środki trwałe trudno dostępne oglądowi,
2) należności sporne i wątpliwe,
3) rozrachunki publiczno-prawne, rozrachunki z pracownikami,
4) składniki finansowego majątku trwałego ( udziały, akcje, papiery wartościowe ),
5) wartości niematerialne i prawne,
6) należności i zobowiązania wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych,
7) kapitały i fundusze, rezerwy i przychody przyszłych okresów, a także wszystkie
    pozostałe nie wymienione składniki aktywów i pasywów, w tym również wszystkich
    zobowiązań   
8) pozostałe środki trwałe ujęte w ewidencji ilościowej.

W drodze weryfikacji inwentaryzuje się również aktywa i pasywa zakwalifikowane
przepisami do uzgodnienia sald czy spisów z natury, które jednak w danym roku nie 
zostały zinwentaryzowane w ogóle, np. środki trwałe inwentaryzowane raz w ciągu
czterech lat ( jeśli na rok obrotowy termin ten nie przypadł ) czy składniki objęte spisem z 
natury, jeśli znajdują się poza jednostką, a nie udało się uzyskać potwierdzenia salda od 
aktualnego ich posiadacza lub należności, których dłużnik
nie potwierdza i nie płaci.

Z przeprowadzonej inwentaryzacji sporządza się protokół, który stanowi 
załącznik nr 5.

Rozdział XI
Przechowywanie dokumentów inwentaryzacyjnych.

Do dokumentów inwentaryzacyjnych zalicza się:
1) zarządzenia kierownika jednostki w sprawie przeprowadzenia spisu z natury,
2) arkusze spisowe,
3) oświadczenia wstępne oraz oświadczenia po zakończonym spisie z natury
    składane przez osoby materialnie odpowiedzialne,
4) sprawozdanie opisowe z przebiegu spisu z natury,
5) zestawienie różnic inwentaryzacyjnych,
6) protokół rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych,
7) potwierdzenia sald należności,
8) protokół z przeprowadzonej weryfikacji.
Dokumenty inwentaryzacyjne przechowuje się przez okres pięciu lat w siedzibie jednostki. 
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Załącznik nr 1 do instrukcji

Oświadczenie wstępne

Oświadczam, że wszystkie operacje dotyczące przychodu i rozchodu składników 

majątkowych, za które odpowiadam, zostały do chwili rozpoczęcia spisu prawidłowo 

udokumentowane i wykazane w obowiązującej dokumentacji przekazanej do księgowości.

Krynica Morska …………………….

 …………………………………………………..

podpis osoby 
materialnie odpowiedzialnej
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Załącznik nr 2 instrukcji

Oświadczenie

Oświadczam, że wszystkie składniki majątku zostały w mojej obecności prawidłowo 

przeliczone i ujęte w arkuszu spisu z natury.

Nie roszczę żadnych pretensji co do prawidłowości przeprowadzonego spisu oraz

komisji.  

Krynica Morska …………………….

 …………………………………………………..
podpis osoby 

materialnie odpowiedzialnej
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Załącznik nr 3 do instrukcji

Oświadczenie kasjera

W związku z przeprowadzona inwentaryzacją kasy w dniu ……………..r. oświadczam, 

że brałam osobisty udział w pracach komisji i jako osoba materialnie odpowiedzialna nie wnoszę 

zastrzeżeń do wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji.

W załączeniu protokół z inwentaryzacji kasy z dnia ……………..r.

Krynica Morska …………………….

 ……………………………………….
podpis kasjera 
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Załącznik nr 4 do instrukcji

Protokół
z inwentaryzacji kasy w dniu ……………... roku

Przeprowadzonej przez komisję w składzie:

1.  ……………………….………...  – przewodnicząca  komisji 
2.  …………………….…………… –  członek komisji 
3.  ……………………….…………. – członek komisji

  w obecności kasjerki   - …………………………………………...

W wyniku inwentaryzacji kasy stwierdzono:
- rzeczywisty stan gotówki w kasie …………………. zł
- stan gotówki wg. ostatnich raportów kasowych ……………...….. zł

Raporty kasowe:
- „D” Dochodów  Nr  ……………….
- „DT” Dochodów Terminal  Nr …………………….
- „OOK” Opłata za odpady komunalne  Nr …………………...
- „OOKT” Opłata za odpady komunalne  Terminal Nr …………………...
- „SD” Depozyty  Nr ……………...
- „W” Wydatki     Nr ………………..

Ostatnie zapisane dowody kasowe:
- ostatni dowód KP dla raportu „D” Dochodów Nr  ……………….
- ostatni dowód KP dla raportu „DT” Dochodów Terminal Nr …………………….
- ostatni dowód KP dla raportu „OOK” Opłata za odpady komunalne Nr …………………...
- ostatni dowód KP dla raportu „OOKT” Opłata za odpady komunalne Terminal Nr 

…………………...
- ostatni dowód KP dla raportu „W” Wydatki Nr ………………..
- ostatni czek gotówkowy  Nr ………………………
-

Pieczątki  :

Inne uwagi komisji:
- zabezpieczenie kasy: kraty w oknach, drzwi pancerne, kasa pancerna – ………………...
- sprawność urządzeń alarmowych – brak
- inne uwagi – ……………………….…...

podpis osoby materialnie podpisy członków zespołu spisowego
odpowiedzialnej
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 Załącznik nr 5 do instrukcji

Pieczątka jednostki Krynica Morska, dnia ..………………

Protokół weryfikacji pozostałych aktywów i pasywów 
na dzień 31 grudnia ……….. r.

Nr konta Nazwa konta Stan przed
weryfikacją

Stan po
weryfikacji

Uwagi

      01 Środki trwałe  (gdy nie 
przypada termin ich spisu) 
Środki trwałe trudno dostępne

      02 Wartości niematerialne i 
prawne

      08 Środki trwałe w budowie - 
(inwestycje)

      20   Rozrachunki z odbiorcami i 
dostawcami –
należności

      20 Rozrachunki z odbiorcami i 
dostawcami – zobowiązania

      20 Roszczenia sporne
      22 Należności z tyt. Dochodów 

budżetowych – należności 
      22 Należności z tyt. Dochodów 

budżetowych – zobowiązania-
nadpłaty

      23 Rozrachunki z tyt. 
Wynagrodzeń zobowiązania

      23 Pozostałe Rozrachunki z 
pracownikami – należności 

      24    Pozostałe rozrachunki – 
zobowiązania

24 Wpływy do wyjaśnienia – 
zobowiązania

 31 Materiały
     33 Towary
        
Pozostałe

Składniki finansowe majątku 
trwałego,  Kapitały,
Fundusze, Rezerwy,
Przychody przyszłych 
okresów,
Pozostałe nie wymienione 

……………………..………… …….………………...…………
Sporządził Główny księgowy

………….…………………...…………..
Kierownik jednostki
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