
ZARZĄDZENIE NR ¿OG 
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO  

z dnia b ¡sierpnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu
Instrukcji inwentaryzacyjnej

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 
w  województwie (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 525, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 3 pkt 3 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu Instrukcję 
inwentaryzacyjną, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

vi—



Załącznik do Zarządzenia Nr 2 D Ó  
W ojewody Dolnośląskiego z  dnia &  sierpnia 2016 r.

Instrukcja  inw entaryzacyjna

Rozdział 1 

Przepisy ogólne.

§ 1. 1. Instrukcja reguluje zasady przeprowadzania inwentaryzacji, określa procedury 
przygotowania, przebiegu, wyceny oraz rozliczania inwentaryzacji składników aktywów 
i pasywów Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
2. Ilekroć w Instrukcji mowa jest o:

1) AL -  należy przez to rozumieć Biuro Administracji i Logistyki;
2) DUW -  należy przez to rozumieć Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu;
3) Dyrektorze -  należy przez to rozumieć Dyrektorów Wydziałów i Biur oraz

kierujących komórkami organizacyjnymi, wskazanych w § 9 ust. 2 Statutu
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu;

4) Dyrektorze Generalnym -  należy przez to rozumieć Dyrektora Generalnego
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu;

5) Księgowości OR -  należy przez to rozumieć Oddział Księgowości i Budżetu 
w Wydziale Organizacji i Rozwoju;

6) OR -  należy przez to rozumieć Wydział Organizacji i Rozwoju;
7) osobie sprawującej pieczę -  należy przez to rozumieć pracownika Wydziału

wyznaczonego do prowadzenia ewidencji składników majątku Wydziału,
dokumentowania obrotu oraz sprawowania pieczy nad składnikami majątku 
przekazanymi do użytku Wydziału;

8) Wojewodzie -  należy przez to rozumieć Wojewodę Dolnośląskiego;
9) Wydziale -  należy przez to rozumieć komórki organizacyjne wskazane w § 8 ust. 1 

i 2 Statutu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

§ 2. Inwentaryzacja to ogół czynności mających na celu okresowe ustalenie lub sprawdzenie 
rzeczywistego stanu aktywów i pasywów DUW.

§ 3. 1. Dyrektor Generalny w zakresie inwentaryzacji podejmuje wszelkie decyzje związane z 
organizacją prac inwentaryzacyjnych.
2. Dyrektor AL w zakresie inwentaryzacji:

1) opracowuje plany inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych 
(własnych i obcych) znajdujących się w eksploatacji lub przeznaczonych do 
likwidacji, z wyłączeniem gruntów oraz środków trudno dostępnych oglądowi, 
uwzględniające terminy i częstotliwość inwentaryzacji określone w ustawie 
o rachunkowości i przekazuje je do OR w terminie do dnia 15 marca roku 
budżetowego; formularz planu inwentaryzacji stanowi załącznik nr 1;

2) przedstawia -  w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji środków, o których mowa 
w pkt 1 -  propozycję składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej -  co najmniej 2 
osoby oraz Zespołów spisowych -  co najmniej 2 osoby do każdego Zespołu - i



przekazuje je do OR najpóźniej do 14 dnia przed terminem przeprowadzenia 
inwentaryzacji;

3) przedstawia Wojewodzie:
a) wnioski o częściowe lub całkowite unieważnienie określonych spisów z natury 

środków, o których mowa w pkt 1,
b) wnioski o zarządzenie ponownych, uzupełniających lub dodatkowych spisów z 

natury środków, o których mowa w pkt 1,
c) wnioski o przeprowadzenie inwentaryzacji doraźnej w zakresie spisów z natury 

środków, o których mowa w pkt 1;
4) sprawuje bieżący nadzór nad pracami inwentaryzacyjnymi w zakresie 

przeprowadzania spisów z natury środków, o których mowa w pkt 1;
5) uzgadnia z Przewodniczącym Komisji Inwentaryzacyjnej terminarz wykonania 

poszczególnych etapów inwentaryzacji w zakresie spisów z natury środków, o których 
mowa w pkt 1.

3. Dyrektor OR w zakresie inwentaryzacji:
1) opracowuje roczne plany inwentaryzacji uwzględniające terminy 

i częstotliwość inwentaryzacji określone w ustawie o rachunkowości, w celu 
przedstawienia do zatwierdzenia Wojewodzie Dolnośląskiemu w  terminie do dnia 31 
marca każdego roku budżetowego; formularz planu inwentaryzacji stanowi załącznik 
nr 1;

2) odpowiada za przygotowywanie zarządzeń Wojewody dotyczących inwentaryzacji;
3) przedstawia Wojewodzie Dolnośląskiemu:

a) wnioski o częściowe lub całkowite unieważnienie określonych spisów z natury:
- środków pieniężnych;
- druków ścisłego zarachowania;
- depozytów przyjętych w kasie;
- rzeczowych składników majątku obrotowego objętych ewidencją ilościową, np. 
materiałów biurowych, środków czystości, opału, paliwa;

b) wnioski o zarządzenie ponownych, uzupełniających lub dodatkowych spisów z 
natury składników majątku, o których mowa w lit. a,

c) wnioski o przeprowadzenie inwentaryzacji doraźnej w zakresie spisów z natury 
składników majątku, o których mowa w lit. a;

4) przedstawia propozycję w zakresie składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej 
i Zespołów spisowych;

5) uzgadnia z Przewodniczącym Komisji Inwentaryzacyjnej terminarz wykonania 
poszczególnych etapów inwentaryzacji w zakresie spisów z natury składników 
majątku, o których mowa w pkt 3 lit. a;

6) zapewnia warunki do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze potwierdzenia sald 
i w  drodze weryfikacji stanów księgowych;

7) sprawuje bieżący nadzór nad pracami inwentaryzacyjnymi prowadzonymi w drodze 
potwierdzenia sald i w drodze weryfikacji stanów księgowych oraz w zakresie 
przeprowadzania spisów z natury składników majątku o których mowa w pkt 3 lit. a;

8) może, w każdym czasie, zawnioskować do Wojewody o przeprowadzenie 
inwentaryzacji w drodze spisów z natury środków trwałych i pozostałych środków 
trwałych (własnych i obcych) znajdujących się w eksploatacji lub przeznaczonych do 
likwidacji, z wyłączeniem gruntów oraz środków trudno dostępnych oglądowi.

4. Główny Księgowy w  zakresie inwentaryzacji:
1) zapewnia uzgodnienie ewidencji księgowej z ewidencją prowadzoną 

w poszczególnych polach spisowych;



2) zapewnia przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów, nieobjętych spisami z 
natury, w  drodze potwierdzenia sald oraz w drodze weryfikacji stanów księgowych;

3) zapewnia dokonanie wyceny arkuszy spisowych;
4) opiniuje wnioski Komisji Inwentaryzacyjnej w sprawie rozliczenia różnic 

inwentaryzacyjnych;
5) ustala różnice inwentaryzacyjne i zapewnia ujęcie wyników inwentaryzacji 

w księgach rachunkowych roku, w którym przypadał termin inwentaryzacji.

Rozdział 2

Cel, zakres przedmiotowy, rodzaje i metody inwentaryzacji.

§ 4. 1. Celem inwentaryzacji jest prawidłowe, rzetelne i wiarygodne ustalenie rzeczywistego 
stanu poszczególnych składników aktywów i pasywów i na tej podstawie:

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

2) rozliczenie osób sprawujących pieczę nad powierzonym im mieniem;
3) dokonanie oceny gospodarczej przydatności składników majątku DUW;
4) przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarowaniu majątkiem DUW.

§ 5. Inwentaryzacją obejmuje się:
1) aktywa i pasywa znajdujące się w ewidencji bilansowej lub które powinny być w niej 

ujęte;
2) składniki majątkowe ujęte wyłącznie w ewidencji ilościowej;
3) własne składniki majątkowe powierzone kontrahentom;
4) obce składniki majątkowe znajdujące się w DUW.

§6.1.  Inwentaryzację przeprowadza się okresowo lub doraźnie.
2. Przeprowadzenie inwentaryzacji okresowej polega na ustaleniu rzeczywistego stanu 
wszystkich składników majątku ujętych na danym koncie syntetycznym w dniu, w którym 
przypadł termin inwentaryzacji.
3. Inwentaryzację okresową przeprowadza się zgodnie z planem inwentaryzacji na podstawie 
zarządzenia Wojewody.
4. Inwentaryzację doraźną przeprowadza się na podstawie zarządzenia Wojewody 
w przypadku zaistnienia okoliczności wymuszających jej przeprowadzenie, w szczególności:

1) wypadków losowych (pożar, powódź, zalanie, kradzież z włamaniem itp.);
2) zmiany osób sprawujących pieczę nad powierzonymi im składnikami majątkowymi 

(również w przypadku urlopu czy choroby, za wyjątkiem przypadków, kiedy zmiana 
następuje na krótki okres, a osoby sprawujące pieczę wyrażą zgodę na piśmie na 
dalsze ponoszenie wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone im mienie);

3) kontroli i rozliczenia osób, którym powierzono mienie (zwykle w terminach 
niezapowiedzianych);

4) likwidacji jednostki lub jej części i innych okoliczności losowych.

§ 7. 1. Inwentaryzację przeprowadza się metodą pełną lub uproszczoną.
2. Inwentaryzacja pełna polega na ustaleniu rzeczywistego stanu wszystkich aktywów 
i pasywów na określony dzień i powinna być przeprowadzana stosownie do wymagań art. 4 
ust. 3 pkt 3 oraz art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości.



3. Inwentaryzacja uproszczona może być przeprowadzona, jeżeli skutki uproszczenia nie 
mają istotnego wpływu na zapewnienie prawidłowego, jasnego i rzetelnego przedstawienia 
sytuacji majątkowej i finansowej DUW oraz wyniku finansowego (art. 4 ust. 3 ustawy o 
rachunkowości), a uproszczenia mogą polegać na: zastąpieniu pełnego spisu spisem 
przeprowadzonym w jednym lub kilku polach spisowych (Wydziałach), co może mieć 
miejsce w przypadku konieczności przeprowadzenia kontroli majątku (przy np. podejrzeniu 
kradzieży, malwersacji lub nadużyć ze strony osób sprawujących pieczę lub z zewnątrz).
4. Metodę przeprowadzenia inwentaryzacji określa Wojewoda w zarządzeniu w sprawie 
przeprowadzenia inwentaryzacji.

Rozdział 3 

Etapy inwentaryzacji.

§ 8. Czynności inwentaryzacyjne powinny być wykonywane w następujących etapach:
1) czynności przygotowawcze;
2) czynności właściwe;
3) czynności rozliczeniowe;
4) czynności poinwentaryzacyjne.

§ 9. Czynności przygotowawcze obejmują:
1) ustalenie harmonogramu inwentaryzacji;
2) wydanie zarządzenia Wojewody w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 

wskazującego skład Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Zespołów spisowych, czas 
rozpoczęcia i zakończenia prac, metody i termin jej rozliczenia;

3) przeprowadzenie likwidacji lub zagospodarowanie składników majątkowych 
zniszczonych lub zbędnych oraz uzupełnienie dokumentacji;

4) uporządkowanie pomieszczeń w sposób umożliwiający sprawne przeprowadzenie 
spisu;

5) ustalenie i przygotowanie pól spisowych;
6) uzgodnienie stanu ewidencyjnego (wartościowego) wynikającego z ewidencji 

analitycznej prowadzonej w programie ST Quorum z ewidencją księgową (konto 011,
° 13); . . ■ —

7) przeszkolenie osób wchodzących w skład Komisji Inwentaryzacyjnej i Zespołów
spisowych;

8) przygotowanie niezbędnych druków, dokumentów i materiałów pomocniczych;
9) powiadomienie osób sprawujących pieczę o terminie rozpoczęcia inwentaryzacji (o ile 

nie jest stosowana „zasada zaskoczenia”);
10) dokonanie podziału pracy pomiędzy członków Komisji Inwentaryzacyjnej i Zespołami 

spisowymi.

§ 10. Czynności właściwe obejmują:
1) wydanie Zespołom spisowym arkuszy spisowych lub kolektora (czytnika kodów 

kreskowych) -  w celu sporządzenia spisu w formie elektronicznej w postaci arkusza 
spisowego w arkuszu excel;

2) pobranie oświadczeń wstępnych od osób sprawujących pieczę;
3) przeprowadzenie rzetelnie i zgodnie z harmonogramem spisów z natury;
4) pobranie oświadczenia od osób sprawujących pieczę o braku uwag i zastrzeżeń co do 

kompletności i sposobu przeprowadzenia spisów z natury;



5) sprawdzenie, podliczenie i podpisanie arkuszy spisowych;
6) przeprowadzenie kontroli poprawności przeprowadzenia spisu z natury;
7) wysłanie do banków i kontrahentów wniosków o potwierdzenie sald ulokowanych tam 

środków pieniężnych oraz należności od kontrahentów, w tym „sald zerowych” - 
z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych oraz rozrachunków 
publicznoprawnych i z pracownikami;

8) dokonanie -  w  odniesieniu do składników aktywów i pasywów nieobjętych spisem 
z natury lub potwierdzeniem sald -  porównania danych ewidencji z odpowiednią 
dokumentacją oraz wyjaśnienie i weryfikację ewentualnych niezgodności;

9) sporządzenie sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji.

§11.  Czynności rozliczeniowe obejmują:
1) przekazanie pełnej dokumentacji inwentaryzacyjnej wraz z dowodami ostatnich 

operacji do Księgowości OR;
2) sprawdzenie dowodów i dokumentacji inwentaryzacyjnej pod względem

merytorycznym i formalno - rachunkowym;
3) dokonanie wyceny składników majątku;
4) sporządzenie zbiorczego zestawienia arkuszy spisowych z podziałem na poszczególne 

konta syntetyczne (011 i 013) oraz grupy odpowiadające ewidencji składników 
majątkowych w  księgach inwentarzowych;

5) ustalenie różnic inwentaryzacyjnych oraz sporządzenie zestawienia różnic
in wentaryzacyj nych;

6) wyjaśnienie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych (niedoborów i nadwyżek) 
oraz pobranie w tym zakresie stosownych oświadczeń od osób sprawujących pieczę;

7) usunięcie błędów będących przyczyną powstania różnic inwentaryzacyjnych (korekty 
zapisów księgowych, korekty w wyniku powtórzonych spisów z natury, korekty 
błędnego zakwalifikowania spisywanych składników);

8) sporządzenie protokołu końcowego z przebiegu inwentaryzacji oraz weryfikacji różnic 
inwentaryzacyjnych i przedłożenie Wojewodzie propozycji, co do sposobu rozliczenia 
stwierdzonych niedoborów i nadwyżek inwentaryzacyjnych;

9) podjęcie przez Wojewodę decyzji w sprawie sposobu rozliczenia różnic
inwentaryzacyjnych;

10) ujęcie różnic inwentaiyzacyjnych w księgach roku, na który przypadł termin 
inwentaryzacji.

§ 12. Czynności poinwentaryzacyjne obejmują:
1) działania zapewniające skuteczną ochronę majątku;
2) poprawę gospodarności;
3) dobór właściwych osób na stanowiska związane z odpowiedzialnością materialną;
4) zagospodarowanie składników zbędnych.

Rozdział 4

Sposoby przeprowadzania inwentaryzacji.

§13.  Inwentaryzację przeprowadza się w drodze:
1) spisu z natury;
2) uzyskania od kontrahentów i banków pisemnych potwierdzeń prawidłowości 

wykazanych sald (uzgodnienie sald), w tym „sald zerowych”;



3) porównania danych zawartych w księgach rachunkowych z odpowiednimi 
dokumentami i weryfikacji realnej wartości składników majątku (weryfikacja sald).

§ 14. 1. Inwentaryzacji w drodze spisu z natury podlegają:
1) środki pieniężne (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych);
2) druki ścisłego zarachowania (czeki, kwitariusze przychodowe i inne), depozyty 

przyjęte w kasie;
3) środki trwałe i pozostałe środki trwałe (własne i obce) znajdujące się w eksploatacji 

lub przeznaczone do likwidacji, z wyłączeniem gruntów oraz środków trudno 
dostępnych oglądowi;

4) rzeczowe składniki majątku obrotowego objęte ewidencją ilościową, np. materiały 
biurowe, środki czystości, opał, paliwo.

2. Przeprowadzenie inwentaryzacji w drodze spisu z natury polega na:
1) ustaleniu rzeczywistej ilości poszczególnych składników majątku poprzez ich 

przeliczenie, zważenie, zmierzenie oraz ujęciu ustalonej ilości w arkuszu spisu z 
natury;

2) wycenie spisanych ilości;
3) wczytaniu kodów paskowych umieszczonych na etykietach poszczególnych 

składników majątku do kolektora (czytnika), wprowadzeniu danych z kolektora do 
programu ST Quorum i wygenerowaniu arkuszy spisu z natury;

4) porównaniu wartości wycenionego spisu z danymi z ksiąg rachunkowych;
5) ustaleniu ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych i wyjaśnieniu przyczyn ich 

powstania oraz przedstawieniu wniosków, co do sposobu ich rozliczenia;
6) ujęciu różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczeniu w księgach rachunkowych.

§ 15. 1. W drodze potwierdzenia sald podlegają inwentaryzacji:
1) środki pieniężne (w złotych polskich i walutach obcych) zgromadzone na rachunkach 

bankowych;
2) należności, w tym „salda zerowe” (z wyłączeniem należności spornych i wątpliwych, 

należności wobec pracowników oraz tytułów publicznoprawnych);
3) powierzone kontrahentom własne składniki majątkowe.

2. Przeprowadzenie inwentaryzacji w drodze potwierdzenia sald polega na dokonaniu 
dwustronnych potwierdzeń prawidłowości stanów księgowych wykazanych w ewidencji 
składników majątkowych oraz źródeł ich pochodzenia na określony dzień inwentaryzacji.

§ 16. 1. W drodze weryfikacji stanów księgowych podlegają inwentaryzacji:
1) wartości niematerialne i prawne;
2) środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony;
3) należności sporne i wątpliwe;
4) należności wobec pracowników;
5) należności z tytułów publicznoprawnych;
6) rozliczenia międzyokresowe kosztów;
7) fundusze i kapitały;
8) rezerwy i przychody przyszłych okresów;
9) salda kont pozabilansowych;
10) pozostałe aktywa i pasywa, które nie zostały zinwentaryzowane w drodze spisu 

z natury i uzgodnienia sald.
2. Przeprowadzenie inwentaryzacji metodą weryfikacji stanów księgowych polega na 
porównaniu stanów księgowych wynikających z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi 
dokumentami źródłowymi, w celu ustalenia realnej wartości inwentaryzowanych składników.



Metoda ta ma na celu stwierdzenie, czy rzeczywiście posiadane dokumenty potwierdzają 
istnienie określonego stanu księgowego oraz czy jest on realny i prawidłowo oszacowany. 
Metoda ta może być stosowana tylko wówczas, gdy nie jest wymagane w danym roku 
obrotowym lub jest niemożliwe przeprowadzenie spisu z natury bądź potwierdzenie sald.

Rozdział 5

Terminy i częstotliwość inwentaryzacji.

§ 16. 1. Wszystkie składniki aktywów i pasywów powinny zostać zinwentaryzowane zgodnie 
z przepisem art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
2. Termin i częstotliwość inwentaryzacji uznaje się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzacja 
została przeprowadzona:

Termin Składniki aktywów 
i pasywów Metoda inwentaryzacji

na ostatni dzień każdego roku 
obrotowego

środki pieniężne pozostające 
w kasie

spis z natury

druki ścisłego zarachowania 
nie wydane do użytkowania 
(czeki własne, kwitariusze 
przychodowe, 
ponumerowane arkusze 
spisu z natury i inne)

spis z natury

rzeczowe składniki majątku 
obrotowego znajdujące się 
w zapasie w dniu 
bilansowym, które odpisano 
w koszty w momencie ich 
zakupu

spis z natury

środki pieniężne 
zgromadzone na rachunkach 
bankowych

potwierdzenie salda



w ciągu ostatnich 3 miesięcy 
roku obrotowego, jednak nie 
później niż do 15-go dnia 
następnego roku obrotowego 
pod warunkiem, że ustalenie 
stanu następuje przez dopisanie 
lub odpisanie od stanu 
stwierdzonego drogą spisu z 
natury lub potwierdzenia salda 
-  przychodów i rozchodów 
(zwiększeń, zmniejszeń) jakie 
nastąpiły między datą spisu lub 
potwierdzenia, a dniem 
ustalenia stanu wynikającego z 
ksiąg rachunkowych, przy czym 
stan wnikający z ksiąg 
rachunkowych nie może być 
ustalony po dniu bilansowym.

należności (z wyjątkiem 
należności spornych, 
wątpliwych,
publicznoprawnych, wobec 
pracowników)

potwierdzenie salda

powierzone kontrahentom 
własne składniki aktywów potwierdzenie stanu

wg stanu na ostatni dzień roku 
obrotowego, pod warunkiem 
zakończenia czynności nie 
później niż do 85 dnia po dniu 
bilansowym.

środki trwałe trudno 
dostępne oglądowi;

weryfikacja stanów 
księgowych

należności sporne i wątpliwe 
z tytułów 
publicznoprawnych i wobec 
pracowników

weryfikacja stanów 
księgowych

wszelkiego rodzaju 
zobowiązania, kapitały, 
fundusze, rezerwy, 
rozliczenia międzyokresowe 
kosztów i przychodów

weryfikacja stanów 
księgowych

wartości niematerialne i 
prawne

weryfikacja stanów 
księgowych

środki trwąłe, pozostałe 
środki trwałe (własne i obce)

weryfikacja stanów 
księgowych -  w latach, w 
których nie przeprowadza 
się spisu z natury

raz w ciągu czterech lat
środki trwałe własne (konto 
011, 013) i obce znajdujące 
się na terenie strzeżonym

Spis z natuiy

3. Obiekty DUW znajdują się na terenie strzeżonym w sposób zapewniający wystarczające 
zabezpieczenie majątku. Teren strzeżony -  zdefiniowany jest jako teren pilnowany 
całodobowo, na stale ogrodzony i oświetlony w porze nocnej z kontrolowanym wjazdem 
i wyjazdem pojazdów i przewożonych składników majątkowych lub z kontrolowanym 
przyjęciem i wydaniem składników majątkowych.



Rozdział 6

Spis z natury.

Podrozdział 1 
Komisja Inwentaryzacyjna,

§ 17. W celu sprawnego, terminowego i prawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacji 
Wojewoda powołuje Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej i jej członków, Komisję 
Inwentaryzacyjną powołuje się w składzie co najmniej 3 osobowym. Wzór zarządzenia 
stanowi załącznik nr 2.
2. W skład Komisji Inwentaryzacyjnej nie mogą być powołane: osoby sprawujące pieczę nad 
składnikami majątkowymi, Główny Księgowy, osoby prowadzące ewidencję księgową 
inwentaryzowanych składników majątku oraz osoby, które nie mogą zapewnić bezstronności 
przy czynnościach inwentaryzacyjnych.

§ 18. Do obowiązków Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej należy w szczególności:
1) ustalenie harmonogramu prac związanych z przeprowadzeniem spisu;
2) dokonanie podziału DUW na pola spisowe;
3) przeszkolenie osób biorących udział w  spisie z natury;
4) przygotowanie dokumentacji przebiegu i rozliczenia inwentaryzacji;
5) gospodarowanie arkuszami spisu z natury;
6) kontrola przebiegu spisu z natury;
7) ustalenie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych i przedłożenie wniosków 

w sprawie ich rozliczenia;
8) sporządzenie sprawozdania końcowego z przebiegu i rozliczenia inwentaryzacji.

Podrozdział 2 
Zespoły spisowe.

§ 19. 1. Zespoły spisowe powołuje w drodze zarządzenia Wojewoda w składzie co najmniej 3 
osobowym. Dopuszcza się przeprowadzanie spisu z natury przez członków Komisji 
Inwentaryzacyj nej.
2, Do Zespołów spisowych nie mogą być powołane osoby wymienione w § 17 ust. 2.
3. Do obowiązków Zespołu spisowego należy w szczególności:
1) zapoznanie się z obowiązującą w DUW instrukcją inwentaryzacyjną oraz udział 

w szkoleniu wewnętrznym z zakresu inwentaryzacji;
2) pobranie przed rozpoczęciem spisu arkuszy spisów z natury lub -  w przypadku spisu 

przeprowadzonego elektronicznie -  kolektora (czytnika), w celu sporządzenia spisu 
w formie elektronicznej w postaci arkusza spisowego w arkuszu excel -  Zespół spisowy, w 
obecności osoby sprawującej pieczę nad spisywanym majątkiem, tworzy i nadaje 
arkuszowi spisowemu numer identyfikacyjny i oznacza jak w przypadku arkuszy spisów 
z natury. Po zakończonym spisie, arkusz excel jest drukowany w dwóch egzemplarzach, 
podpisywany przez członków Zespołu i osobę sprawującą pieczę nad majątkiem;

3) pobranie od osób sprawujących pieczę oświadczeń wstępnych i końcowych -  wzory 
oświadczeń stanowią załączniki nr 3 i 4;

4) przeprowadzenie spisu z natury w określonym terminie i na wyznaczonym polu spisowym;
5) ustalenie rzeczywistej ilości poszczególnych składników majątku poprzez ich przeliczenie, 

zważenie, zmierzenie oraz ujęcie faktycznej ilości w arkuszach spisu z natury lub poprzez 
wczytanie poszczególnych składników majątku do kolektora, przekazanie danych



pracownikowi ds. ewidencji składników majątku Urzędu w OR, w celu wprowadzenia ich 
do programu ST Quorum i wydrukowania arkuszy spisowych -  w obecności członków 
Zespołu spisowego;

6) niezwłoczne przekazanie wypełnionych arkuszy spisu z natury Przewodniczącemu Komisji 
Inwentaryzacyjnej oraz wszelkich informacji o stwierdzonych w toku czynności spisowych 
nieprawidłowościach, zwłaszcza w zakresie gospodarki składnikami majątku 
i zabezpieczenia ich przed zniszczeniem lub zagarnięciem;

7) sporządzenie pisemnego sprawozdania z przebiegu spisu z natury według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 5.

4. Zespoły spisowe przeprowadzają spis z natury w składzie co najmniej 2 osobowym.

Podrozdział 3
Czynności przygotowawcze i przebieg spisu z natury.

§ 20. 1. Przed rozpoczęciem spisu z natury pracownik ds. ewidencji składników majątku 
Urzędu w OR prowadzący ewidencję składników majątku w programie ST Quorum powinien 
uzgodnić stan wynikający z prowadzonych przez niego urządzeń ewidencyjnych z ewidencją 
księgową (konto 011,013).
2. Przed rozpoczęciem spisu z natury osoba sprawująca pieczę w Wydziale powinna:

1) sprawdzić czy wszystkie składniki majątku zostały na trwale oznaczone numerami, 
pod którymi figurują w ewidencji OR;

2) uaktualnić spisy składników majątkowych znajdujące się w poszczególnych 
pomieszczeniach Wydziału;

3) sprawdzić zgodność ewidencji prowadzonej w Wydziale z ewidencją składników 
Wydziału prowadzona w programie ST Quorum (wc współudziale z pracownikiem ds. 
ewidencji składników majątku Urzędu w OR).

3. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej:
1) ustala harmonogram prac (wyznacza daty spisu na poszczególnych polach spisowych);
2) dokonuje podziału DUW na pola spisowe (każdy Wydział stanowi odrębne pole 

spisowe);
3) przeprowadza szkolenie osób biorących udział w spisie z natury;
4) wydaje Zespołom spisowym ponumerowane i parafowane przez Głównego 

Księgowego arkusze spisu z natury lub - w przypadku spisu przeprowadzonego 
elektronicznie -  kolektory (czytniki).

§21. Główny Księgowy:
1) numeruje, parafuje i wpisuje do księgi druków ścisłego zarachowania arkusze spisu 

z natury;
2) wydaje arkusze spisu z natury Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej — za 

potwierdzeniem odbioru.

§ 22. 1. Arkusze spisu z natury wpisane do księgi druków ścisłego zarachowania są drukami 
ścisłego zarachowania.
2. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej, po zakończeniu spisu z natury, ma obowiązek 
rozliczenia się z otrzymanych arkuszy spisu z natury.

§23.  1. Spis z natury przeprowadzają Zespoły spisowe w obecności osoby sprawującej pieczę 
nad składnikami majątku.
2. Osoba sprawująca pieczę nad składnikami majątku może wskazać (w formie pisemnej) 
osobę, która będzie ją  zastępowała w czasie spisu.



3. W przypadku zmiany osoby sprawującej pieczę nad składnikami majątku spis z natury 
przeprowadza się w obecności osoby przekazującej składniki majątkowe oraz osoby 
przyjmującej za nie odpowiedzialność.
4. Zespół spisowy przed rozpoczęciem spisu z natury powinien pobrać od osoby 
odpowiedzialnej za ewidencję inwentaryzowanych składników majątku w Wydziale pisemne 
oświadczenie (wstępne) o uzgodnieniu stanu ewidencyjnego składników majątkowych z 
ewidencją księgową. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3.

§ 24. Zespół spisowy ustala rzeczywistą ilość spisywanych z natury składników majątku 
przez przeliczenie (fizyczne ustalenie ilości majątku w sztukach, egzemplarzach, arkuszach, 
kompletach itp.).
2. Bezpośrednio po ustaleniu rzeczywistej ilości składników majątku Zespół spisowy 
dokonuje wpisu do arkusza spisu w sposób umożliwiający osobie sprawującej pieczę 
sprawdzenie prawidłowości wpisu.
3. Zespól spisowy powinien wypełniać arkusze spisu w sposób umożliwiający podział ujętych 
w nich składników majątkowych według miejsc przechowywania i według osób 
sprawujących pieczę, a także z wyodrębnieniem składników własnych i obcych z dalszym ich 
podziałem na pełnowartościowe i niepełnowartościowe. Składniki majątku obce 
i niepełnowartościowe powinny zostać ujęte na odrębnych arkuszach spisu z natury.
4. W celu ustalenia rzeczywistej ilości składników majątku przy wykorzystaniu kolektora 
(czytnika) należy wczytać dane z naklejek umieszczonych na poszczególnych składnikach 
majątku ruchomego, po uprzednim wprowadzeniu kodu przypisanego dla każdego pola 
spisowego. Wczytania danych z kolektora do programu i wydrukowania arkuszy spisu 
z natury należy dokonać po zakończeniu inwentaryzo wania pól spisowych 
przyporządkowanych danej osobie sprawującej pieczę w Wydziale.
5. Znajdujące się na określonym polu spisowym składniki majątku objęte spisem z natury nie 
powinny być wydawane lub przyjmowane do czasu zakończenia spisu. W wyjątkowych 
sytuacjach Zespół spisowy może wyrazić zgodę na wydanie lub przyjęcie określonego 
składnika majątku, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia normalnej działalności DUW. 
Wydanie lub przyjęcie składnika majątku w takim przypadku powinno nastąpić na specjalnie 
oznaczonych dowodach umożliwiających odpowiednie ich ujęcie w księgach rachunkowych.

§ 25. 1. Arkusze spisu z natury są dowodami księgowymi i podlegają wymogom dowodów 
księgowych określonym w ustawie o rachunkowości. Niedopuszczalne jest pozostawianie nic 
wypełnionych wierszy oraz dokonywanie korekt błędnych zapisów poprzez zamazywanie 
korektorem, wymazywanie lub przerabianie dokonanych zapisów. Błędne zapisy na 
arkuszach spisu z natury należy korygować poprzez skreślenie zapisu nieprawidłowego w taki 
sposób, aby pierwotna treść była czytelna i wpisanie prawidłowego. Przy każdym 
poprawionym zapisie powinny być zamieszczone podpisy członków Zespołu spisowego i 
osoby sprawującej pieczę.
2. Informacja o dokonanych poprawkach na arkuszach spisu z natury powinna być 
zamieszczona w sprawozdaniu z przebiegu inwentaryzacji, w którym należy podać pozycję 
arkusza spisowego, na którym dokonano poprawki, powód dokonania oraz wskazanie osoby, 
która dokonała poprawki.
3. Zapisy pkt. 1 i 2 nie dotyczą arkuszy spisu z natury drukowanych w systemie ST Quorum.

§ 26. 1. Wynik spisu ujmuje się w arkuszu spisu z natury w sposób trwały, długopisem.
2. Arkusz spisu z natury powinien zawierać, co najmniej:

1) nazwę jednostki (pieczęć DUW);



2) numer kolejny arkusza spisu oraz oznaczenie uniemożliwiające ich zamianę (parafkę 
Głównego Księgowego);

3) określenie rodzaju, formy inwentaryzacji (okresowa lub doraźna);
4) skład Zespołu spisowego, i imię i nazwisko osoby sprawującej pieczę nad 

inwentaryzowanymi składnikami majątku oraz imię i nazwisko osób obecnych 
podczas spisu z natury (w przypadku jeżeli takie osoby brały udział w spisie);

5) datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia spisu;
6) nazwę lub numer pola spisowego oraz określenie magazynu, pomieszczenia itp.;
7) numer strony arkusza spisu z natury;
8) numer kolejny pozycji arkusza;
9) symbol (numer inwentarzowy) spisywanego składnika majątkowego;
10) nazwę (określenie) spisywanego składnika majątkowego;
11) jednostkę miary (np. sztuki, metry);
12) ilość składników majątku stwierdzoną w czasie spisu z natury;
13) cenę jednostkową;
14) wartość wynikającą z przemnożenia ilości składnika majątku, stwierdzonej w czasie 

spisu z natury, przez cenę jednostkową;
15) podpisy członków Zespołu spisowego, osoby sprawującej pieczę za spisywane 

składniki majątku oraz osób obecnych podczas spisu z natury.
2. Zespoły spisowe obowiązane są do wypełnienia wszystkich kolumn arkuszy spisowych, z 
wyjątkiem ceny i wartości, które podaje w czasie wyceny Główny Księgowy lub wyznaczony 
przez niego pracownik Księgowości OR.
3. Arkusz spisu z natury dla środków trwałych wygenerowany z systemu komputerowego 
należy uzupełnić ręcznie o datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia spisu. Odstępuje się od 
konieczności umieszczania na tym arkuszu jednostek miary, gdyż każdemu numerowi 
inwentarzowemu przyporządkowana jest jedna sztuka środka trwałego oraz cena jednostkowa 
i wartość.
4. Arkusze spisowe sporządza się w dwóch, a w razie spisów zdawczo-odbiorczych -  
w trzech egzemplarzach, z których kopie otrzymują osoby sprawujące pieczę, a oiyginał 
Główny Księgowy.

§ 27. 1. Po zakończeniu spisu z natury i dokonaniu ostatniego zapisu w arkuszach spisu 
z natury Zespół spisowy powinien zamieścić na tym arkuszu adnotację o następującej treści 
„Spis zakończono na pozycji,..”.
2. Na arkuszach spisu z natury wygenerowanych z systemu nie dopuszcza się możliwości 
ręcznego dopisywania ilości i cech spisywanych środków trwałych.
3. Prawidłowo wypełnione arkusze spisu z natury podpisują członkowie Zespołu spisowego, 
osoba sprawująca pieczę oraz inne osoby uczestniczące w spisie.
4. W przypadku przeprowadzania spisu z natury przy użyciu kolektora (czytnika) i 
wystąpienia składników majątku nieujętych w ewidencji (nieposiadąjących nalepek), Zespół 
spisowy przygotowuje dodatkowy ręcznie wypełniany arkusz spisowy.

§ 28. Zespół spisowy po zakończeniu spisu z natury powinien:
1) pobrać od osoby sprawującej pieczę pisemne oświadczenie (końcowe), co do 

przebiegu przeprowadzonego spisu zawierające stwierdzenie, czy osoba ta wnosi lub 
nie wnosi zastrzeżeń do przeprowadzonego spisu z  natury. Wzór oświadczenia 
stanowi załącznik nr 4;

2) przekazać Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej wypełnione arkusze spisu 
z natury i rozliczyć się z przydzielonych arkuszy spisu;



3) złożyć Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej pisemną informację z przebiegu 
spisu z natury - wzór informacji stanowi załącznik nr 5.

§ 29. 1. Prawidłowość przebiegu spisu z natury nadzoruje Przewodniczący Komisji 
Inwentaryzacyjnej, który dla zapewnienia rzetelności i prawidłowości spisu z natury powinien 
dokonać wyrywkowej kontroli spisu.
2. Kontrolę spisu, o której mowa w ust. 1, może przeprowadzić inna osoba wskazana przez 
Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej i powołana przez Wojewodę na kontrolera 
spisu.
3. W toku kontroli, o której mowa w ust. 1, należy zbadać, czy Zespoły spisowe działały 
zgodnie z obowiązującymi przepisami o przeprowadzeniu inwentaryzacji, a zwłaszcza 
kompletność spisu z natury i prawidłowość wypełnienia arkuszy spisu z natury.
4. Osoba dokonująca wyrywkowej kontroli spisu z natury powinna:

1) umieścić na arkuszach spisu z natury adnotację (podpis) przy skontrolowanych 
pozycjach;

2) sporządzić protokół z przebiegu kontroli, w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości.

5. Jeżeli w toku kontroli lub w późniejszym terminie (podczas wyceny przez Głównego 
Księgowego) zostanie stwierdzone, że spis z natury w całości lub w części został 
przeprowadzony nieprawidłowo - na wniosek Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej, 
Głównego Księgowego, Dyrektora AL lub Dyrektora OR -  Wojewoda zarządza ponowne 
przeprowadzenie całości lub odpowiedniej części spisu z natury.

§ 30. Komisja Inwentaryzacyjna po zakończeniu wszystkich czynności spisowych:
1) sporządza pisemne sprawozdanie z przebiegu spisu z natury -  wzór sprawozdania 

stanowi załącznik nr 6;
2) zwraca Głównemu Księgowemu anulowane i niewykorzystane arkusze spisu z natury.

§31.  Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej po zakończeniu spisu z natury przekazuje 
komplet dokumentacji inwentaryzacyjnej Głównemu Księgowemu, w celu dokonania wyceny 
spisanych składników majątku oraz ustalenia ewentualnych różnic inwentaiyzacyjnych.

Podrozdział 4 
Inwentaryzacja Kasy.

§ 32. 1 Inwentaryzację Kasy przeprowadza się w celu ustalenia rzeczywistego stanu gotówki 
w Kasie, papierów wartościowych i druków ścisłego zarachowania powierzonych kasjerowi 
oraz depozytów będących na stanie Kasy na ostatni dzień roku
2. Inwentaryzację, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się metodą spisu z natury, która 
polega na komisyjnym ustaleniu rzeczywistego stanu:
1) środków pieniężnych i papierów wartościowych -  poprzez ich przeliczenie i porównanie 

ustalonego stanu ze stanem ewidencyjnym wynikającym z raportów kasowych;
2) druków ścisłego zarachowania (czeków gotówkowych, kwitariuszy przychodowych 

i innych przechowywanych w kasie) -  poprzez ich zidentyfikowanie i przeliczenie 
i porównanie ustalonego stanu ze stanem ewidencyjnym, wynikającym z księgi druków 
ścisłego zarachowania;

3) depozytów -  poprzez ich zidentyfikowanie, przeliczenie i porównanie ustalonego stanu ze 
stanem ewidencyjnym wynikającym z rejestru depozytów.



§ 33. W  zakresie zarządzenia o powołaniu Komisji Inwentaryzacyjnej oraz pobrania 
oświadczeń od osób odpowiedzialnych materialnie (kasjerów) mają zastosowanie procedury 
stosowane podczas spisu z natury zawarte w § 23 ust. 4 i § 28 pkt 1.

Podrozdział 5
Wycena składników majątku inwentaryzowanego metodą spisu z natury 

i ustalenie różnic inwentaryzacyjnych.

§ 34. Po otrzymaniu kompletu dokumentacji z przeprowadzonego spisu z natury Główny 
Księgowy lub wyznaczony przez niego pracownik Księgowości OR na arkuszach spisu 
z natury dokonuje wyceny spisanych składników majątku (objętych ewidencją ilościowo - 
wartościową konto 011 „środki trwałe” i konto 013 „pozostałe środki trwałe”) oraz 
porównania ilości i wartości poszczególnych składników majątku ustalonych w toku spisu 
z natury z ilością i wartością składników wynikającą z ksiąg inwentarzowych oraz wartością 
ujętą w ewidencji księgowej.
2. Główny Księgowy może zarządzić sporządzenie zbiorczego zestawienia arkuszy 
spisowych z podziałem na poszczególne konta syntetyczne (011 i 013) oraz grupy 
odpowiadające ewidencji składników majątkowych. Zestawienie to powinno być sporządzone 
w taki sposób, aby istniała możliwość powiązania poszczególnych pozycji z arkuszami 
spisów z natury i w  takiej samej liczbie egzemplarzy, w jakiej zostały sporządzone arkusze 
spisu z natury. Wzór zestawienia zbiorczego spisu z natury stanowi załącznik nr 7.
3. Przy wycenie spisanych składników majątku stosuje się zasady określone w ustawie 
o rachunkowości.
4. Zapisy ust. 1 nie dotyczą arkuszy spisu z natury drukowanych w systemie ST Quorum.

§ 35. 1. Różnice inwentaryzacyjne to rozbieżności pomiędzy rzeczywistym stanem składnika 
majątku ustalonym w drodze spisu z natury, a jego stanem według danych ewidencji. Jeżeli 
stan stwierdzony w toku spisu z natury jest niższy od stanu ewidencyjnego wynikającego 
z ksiąg rachunkowych występuje niedobór, w sytuacji odwrotnej występuje nadwyżka.
2. Różnice inwentaryzacyjne dzielą się na nadwyżki — pozorne lub rzeczywiste i na 

niedobory -  pozorne lub rzeczywiste:
1) nadwyżki i niedobory pozorne to takie, które w rzeczywistości nie istnieją, a wynikły:

a) z błędów w ewidencji (nie zaksięgowane bądź nieprawidłowo zaksięgowane 
dowody, pomyłki w nazewnictwie, numerach kont, ilościach lub wycenie),

b) z błędów popełnionych przez Zespoły spisowe w trakcie spisu z natury 
(opuszczenie składników istniejących, dwukrotne spisanie tych samych 
składników, pomyłki w symbolach i ilościach);

2) nadwyżki i niedobory rzeczywiste występują wtedy, kiedy — po usunięciu przyczyn 
powstania różnic pozornych -  stan rzeczywisty stwierdzony w toku spisu z natury jest 
niższy lub wyższy od stanu ewidencyjnego, wynikającego z prawidłowo 
prowadzonych ksiąg rachunkowych.

§ 36. Różnice inwentaryzacyjne w postaci nadwyżki lub niedoboru ustala się -  w zależności 
od metod ewidencji -  określając ich wielkość:

1) ilościowo i wartościowo -  w odniesieniu do rzeczowych składników majątku 
(środków trwałych i pozostałych środków trwałych), których ewidencja w księgach 
rachunkowych jest prowadzona w jednostkach naturalnych i wartościowo;

2) wartościowo -  w  odniesieniu do gotówki;
3) ilościowo -  w odniesieniu do składników majątku, któiych ewidencja jest prowadzona 

tylko ilościowo.



§ 37. 1. Różnice inwentaryzacyjne ujmuje się w „Zestawieniu różnic inwentaryzacyjnych”, 
które sporządza Główny Księgowy lub wyznaczony przez niego pracownik Księgowości OR. 
Wzór zestawienia różnic inwentaryzacyjnych stanowi załącznik nr 8.
2. W przypadku inwentaryzacji dokonywanej przy wykorzystaniu systemów informatycznych 
zestawienie różnic inwentaryzacyjnych należy wygenerować z systemu Quorum.
3. Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych powinno być sporządzone w sposób 
umożliwiający:

1) ustalenie łącznej sumy różnic inwentaryzacyjnych z podziałem według osób 
sprawujących pieczę, pól spisowych, kont syntetycznych bilansowych i 
pozabilansowych zgodnych z planem kont;

2) powiązanie poszczególnych pozycji zestawienia różnic z pozycjami arkusza spisu z 
natury.

Podrozdział 6 
Weryfikacja różnic inwentaryzacyjnych.

§ 38. Wyniki wyceny i rozliczenia spisu z natury w formie zestawień różnic
inwentaryzacyjnych Główny Księgowy przekazuje Przewodniczącemu Komisji 
Inwentaryzacyjnej.

§ 39. 1. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przeprowadza postępowanie, którego 
celem jest ustalenie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych.
2. Weryfikacja różnic inwentaryzacyjnych odbywa się w następujących etapach:

1) etap I - korekta błędów, które miały wpływ na powstanie różnic inwentaryzacyjnych 
i zostały bezspornie wyjaśnione (udokumentowane):

a) w ewidencji -  poprzez korektę zapisów księgowych, którą przeprowadza 
Główny Księgowy sporządzając stosowne polecenie księgowania,

b) w spisie z natury -  poprzez powtórzenie spisów z natury;
2) etap II -  kompensata, której można dokonać wyłącznie w odniesieniu do różnic 

(niedoborów i nadwyżek) w ramach tej samej inwentaryzacji, na ten sam dzień, w tym 
samym miejscu składowania, w pokrewnych asortymentach lub podobnych 
opakowaniach dotyczących tej samej osoby przy zastosowaniu zasady mniejszej ilości 
i niższej ceny. Nie podlegają kompensacie środki trwałe podstawowe i pozostałe 
objęte ewidencją ilościowo -  wartościową. Przeprowadzenie kompensat powinno 
posiadać formę pisemnego zestawienia kompensowanych składników majątku;

3) etap III — ustalenie rzeczywistych różnic inwentaryzacyjnych -  nadwyżek lub 
niedoborów, w tym niedoborów zawinionych bądź niezawinionych

3. W przypadku, gdy porównanie środków trwałych ujętych w arkuszach spisu z natury z 
danymi ewidencji księgowej wykaże, że DUW posiada i użytkuje składniki majątku nie 
objęte tą ewidencją (nadwyżka rzeczywista), któiych wartość oraz źródła pochodzenia nie są 
znane i jeżeli zasadne jest uznanie takich składników za aktywa DUW, Dyrektor AL na 
wniosek Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej zarządza dokonanie ich wyceny wg 
zasad określonych w art. 28 ustawy o rachunkowości.
4. W trakcie prac weryfikacyjnych Komisja Inwentaryzacyjna ma prawo żądać od osób 
sprawujących pieczę złożenia pisemnych wyjaśnień, dotyczących przyczyn powstania różnic 
inwentary zacyj ny ch.
5. Komisja Inwentaryzacyjna przy weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych może korzystać 
z pomocy rzeczoznawców z danej dziedziny, specjalistów oraz Głównego Księgowego.



§ 40. 1. Po zakończeniu postępowania weryfikacyjnego Komisja Inwentaryzacyjna sporządza 
protokół końcowy z przebiegu inwentaryzacji oraz weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych, w 
którym przedstawia propozycje, co do sposobu rozliczenia stwierdzonych niedoborów i 
nadwyżek inwentaryzacyjnych. Wzór protokołu końcowego stanowi załącznik nr 9.
2. Protokół końcowy z przebiegu inwentaryzacji oraz weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych 
po zaopiniowaniu przez Głównego Księgowego, Dyrektora OR i Dyrektora Generalnego 
podlega zatwierdzeniu przez Wojewodę, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Jeżeli inwentaryzacja dotyczyła składników majątku, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 
protokół, o którym mowa w ust. 1 podlega zaopiniowaniu również przez Dyrektora AL.

Podrozdział 7
Rozliczenie spisu z natury w księgach rachunkowych.

§ 41. 1. Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym, a stanem 
wykazanym w księgach rachunkowych należy ująć i rozliczyć w księgach rachunkowych tego 
roku obrotowego, na który przypadł termin inwentaryzacji.
2. Ujęcia różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych dokonuje Główny Księgowy 
na podstawie polecenia księgowania (PK), sporządzonego zgodnie z decyzją Wojewody 
wynikającą z protokołu weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych.

§ 42. 1. Niedobory stwierdzone na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze spisu 
z natury dzieli się na:

1) zawinione;
2) niezawinione.

2. Za zawiniony uznaje się niedobór będący następstwem działania lub zaniedbania 
obowiązków osoby sprawującej pieczę lub jeżeli przyczyny jego powstania są nieznane.
3. Niedobór niezawiniony występuje w sytuacji, gdy postępowanie wyjaśniające 
przeprowadzone na okoliczność jego stwierdzenia wykazało, że powstał on z przyczyn 
wykluczających odpowiedzialność osoby, której powierzono inwentaryzowane składniki 
majątku. Do niedoborów niezawinionych zalicza się w szczególności:
1) niedobory spowodowane zdarzeniami losowymi,
2) niedobory, które mogą być kompensowane z nadwyżkami.
4. Decyzję w sprawie uznania niedoboru składników majątku za zawiniony albo niezawiniony 
podejmuje Dyrektor Generalny przyjmując za podstawę wyniki postępowania wyjaśniającego 
przeprowadzonego przez Komisję Inwentaryzacyjną w związku ze stwierdzeniem niedoboru.

§ 43. 1. Niedobory zawinione, na podstawie decyzji Dyrektora Generalnego, stają się 
roszczeniami w stosunku do osób sprawujących pieczę nad składnikami majątku.
2. O wysokości roszczenia decyduje Dyrektor Generalny. W uzasadnionych przypadkach 
może on podjąć decyzję o podwyższeniu wartości niedoboru do wysokości ceny detalicznej.
3. Roszczenie z tytułu niedoboru uznane na piśmie przez osobę sprawującą pieczę jest 
bezsporną należnością z tytułu niedoborów lub szkód i podlega zaksięgowaniu na koncie 760 
-  Pozostałe przychody operacyjne.
4. W wyniku odmowy uznania niedoboru za zawiniony przez osobę winną jego powstania 
Dyrektor Generalny może skierować sprawę na drogę postępowania dyscyplinarnego.
5. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania dane roszczenie sporne zostanie 
oddalone, stwierdzony niedobór rozlicza się jak niedobór niezawiniony.

§44.  1. Należność z tytułu niedoboru, osoba która ponosi winę za jego powstanie, reguluje 
gotówką w kasie lub bezpośrednio na rachunek bieżący dochodów budżetowych.



2. Dyrektor Generalny może, na wniosek osoby zainteresowanej, wyrazić zgodę na rozłożenie 
należności, z tytułu niedoboru, na raty lub na potrącenie odpowiedniej kwoty lub kwot (w 
przypadku rozłożenia należności na raty) z wynagrodzenia osoby winnej powstania 
niedoboru.

Rozdział 7 

Potwierdzenie sald.

§45.  1. Metodą potwierdzenia sald inwentaryzuje się aktywa i pasywa wymienione w § 15 
ust. 1, w sposób określony w § 15 ust. 2.
2. Inwentaryzację metodą potwierdzenia sald przeprowadza Komisja Inwentaryzacyjna.

§ 46, Potwierdzenie stanu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień 
bilansowy odbywa się na podstawie dokumentu otrzymanego w 2 egzemplarzach z banku 
prowadzącego dany rachunek bankowy, na którym Główny Księgowy lub upoważniony przez 
niego pracownik Księgowości OR potwierdza zgodność stanu środków pieniężnych 
wykazanego przez bank ze stanem tych środków wynikającym z ksiąg rachunkowych DUW. 
Jeden egzemplarz dokumentu po potwierdzeniu należy zwrócić do banku, a drugi pozostaje 
w dokumentacji Księgowości OR.

§ 47, 1, Inwentaryzację metodą potwierdzenia sald w odniesieniu do należności przeprowadza 
się w formie pisemnej z zachowaniem następującej procedury: potwierdzenie sporządza się w 
trzech egzemplarzach, z czego jeden pozostaje w Księgowości OR, a dwa egzemplarze 
wysyła się do dłużnika. Dłużnik jeden z otrzymanych egzemplarzy powinien zwrócić do 
DUW z potwierdzeniem salda lub wyjaśnieniem jego niezgodności. Wzór potwierdzenia sald 
stanowi załącznik nr 10.
2. Nie przewiduje się tzw. „milczącego potwierdzenia salda” .
3. Należność niepotwierdzona zostaje uznana za sporną i podlega inwentaryzacji drogą 
weryfikacji stanów księgowych.

§ 48. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji metodą potwierdzenia salda Przewodniczący 
Komisji Inwentaryzacyjnej sporządza zbiorczy protokół z tych czynności. Protokół zawiera w 
szczególności informacje o wszystkich inwentaryzowanych tą drogą saldach, ze wskazaniem 
numerów załączników (wysyłanych potwierdzeń) i dat ich zwrotnego otrzymania. Protokół 
podlega zaopiniowaniu przez Głównego Księgowego i zatwierdzeniu przez Dyrektora OR. 
Wzór protokołu zbiorczego stanowi załącznik nr 11.

§ 49. Ujawnione w toku inwentaryzacji metodą potwierdzenia sald różnice należy wyjaśnić. 
W przypadku, kiedy przyczyną ich powstania były błędne zapisy w księgach rachunkowych 
DUW, należy dokonać stosownych korekt w roku obrotowym, którego inwentaryzacja 
dotyczy. Podstawę wprowadzenia korekt w księgach rachunkowych powinno stanowić 
polecenie księgowania (PK) sporządzone przez Głównego Księgowego po zatwierdzeniu 
przez Dyrektora OR wyjaśnienia przyczyn powstania tych różnic.



Rozdział 8

Weryfikacja stanów księgowych.

§ 50. Inwentaryzację metodą weryfikacji stanów księgowych przeprowadza Komisja 
Inwentaryzacyjna, a w przypadkach należności spornych dotyczących zadań realizowanych 
przez Wydziały -  z udziałem pracowników właściwych Wydziałów,

§51.  Drogą weryfikacji stanów księgowych inwentaryzuje się aktywa i pasywa wymienione 
w § 16 ust. 1 w sposób określony w § 16 ust. 2.
2. Ustala się następujące sposoby weryfikacji wybranych pozycji aktywów i pasywów:

Przedmiot weryfikacji: Sposób weryfikacji:

wartości niematerialne 
i prawne

sprawdzenie prawidłowości udokumentowania poszczególnych 
tytułów praw majątkowych oraz prawidłowości odpisów 
amortyzacyjnych ich wartości początkowych

należności sporne 
i wątpliwe

sprawdzenie wszystkich tytułów należności i roszczeń dochodzonych 
w drodze powództwa cywilnego, oraz tych, co do których 
kontrahenci zgłosili odmowę zapłaty.

należności
i zobowiązania wobec 
pracowników

sprawdzenie, czy saldo dotyczy ostatnich list płac, a także wypłat 
wynagrodzeń przysługujących w najbliższym czasie

rozliczenia
międzyokresowe
kosztów

sprawdzenie, czy przyjęto poprawne okresy rozliczeń oraz czy nadal 
istnieje powód ich tworzenia

fundusze i kapitały

sprawdzenie zmiany ich stanu, które nastąpiły w ciągu roku 
powodując ich zmniejszenia lub zwiększenia z uwzględnieniem 
zasadności zmian w świetle przepisów regulujących zasady tworzenia 
poszczególnych funduszy

należności sprawdzenie zasadności ich wykazania oraz ich wysokości
środki pieniężne 
w drodze sprawdzenie ich późniejszego wpływu na właściwe konta

rozrachunki
publicznoprawne

porównanie sald końcowych rozrachunków publicznoprawnych z 
deklaracjami i rozliczeniem finansowym

§ 52. Z przeprowadzenia inwentaryzacji metodą weryfikacji stanów księgowych, 
Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej sporządza protokół, który zawiera szczegółowo 
wymienione składniki objęte inwentaryzacją, omówione wyniki porównania stanów, podane 
przyczyny ewentualnych różnic ujawnionych w trakcie weryfikacji. Protokół podlega 
zaopiniowaniu przez Głównego Księgowego i zatwierdzeniu przez Dyrektora OR. Wzór 
protokołu z weryfikacji stanów księgowych stanowi załącznik nr 12.

§ 53. Po zakończeniu weryfikacji stanów księgowych Przewodniczący Komisji
Inwentaryzacyjnej sporządza protokół zbiorczy zinwentaryzowanych tą metodą aktywów i 
pasywów. Protokół podlega zaopiniowaniu przez Głównego Księgowego i zatwierdzeniu 
przez Dyrektora OR. Wzór protokołu zbiorczego stanowi załącznik nr 13.

§ 54. Ujawnione w toku inwentaryzacji metodą weryfikacji stanów księgowych różnice 
należy wyjaśnić. W przypadku, gdy przyczyną powstania różnic były błędne zapisy



w księgach rachunkowych, należy dokonać stosownych korekt w roku obrotowym, którego 
inwentaryzacja dotyczy. Podstawą wprowadzenia korekt w księgach rachunkowych jest 
polecenie księgowania (PK) sporządzone przez Głównego Księgowego po zatwierdzeniu 
przez Dyrektora OR wyjaśnienia przyczyn powstania tych różnic.

Rozdział 9

Inwentaryzacja składników majątku objętych wyłącznie ewidencją ilościową.

§ 55. 1. Składniki majątku, które są objęte wyłącznie ewidencją ilościową podlegają 
inwentaryzacji w  drodze spisu z natury.
2. W zakresie sposobu przeprowadzenia spisu z natury, ustalenia i wyjaśnienia różnic 
inwentaryzacyjnych mają zastosowanie postanowienia zawarte w  rozdziale 6.

Rozdział 10

Przechowywanie dokumentów inwentaryzacyjnych.

§ 56. 1. Dokumenty inwentaryzacyjne przechowuje się przez okres 5 lat, w oryginalnej 
postaci, w ustalonym porządku, dostosowanym do sposobu prowadzenia ksiąg 
rachunkowych. Zbiory dokumentów inwentaryzacji rocznej oznacza się poprzez wskazanie 
ich rodzaju oraz symbolem końcowym lat, np. „Spis z natury środków trwałych w 2 0 ... r.”.
2. Dokumentację z inwentaryzacji rocznej i sprawozdania roczne należy archiwizować 
oddzielnie za każdy kolejny rok.



Załącznik nr 1
do instrukcji inwentaryzacyjnej

(pieczęć DUW)

PLAN INWENTARYZACJI NA ROK

Lp.
Komórka organizacyjna 

podlegająca 
inwentaryzacji

planowana data 
inwentaryzacji

rodzaj, metoda i sposób 
przeprowadzenie 

inwentaryzacji

określenie aktywów iub 
pasywów podlegających 

inwentaryzacji

(data sporządzenia) (podpis i pieczęć Głównego Księgowego)

(podpis i pieczęć Dyrektora AL) * (podpis i pieczęć Dyrektora OR)

(podpis i pieczęć Dyrektora Generalnego)

Zatwierdzam

(podpis i pieczęć Wojewody)

■"Gdy plan inw entaryzacji przew iduje przeprow adzenie spisu z natury środków, o których m ow a w  § 3 ust. 2 pkt 
1 Instrukcji inw entaryzacyjnej

Otrzym ują:

1. P rzew odniczący  K om isji Inw entaryzacyjnej



Zarządzenie nr 
Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia....................................

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

§ 1. Na podstawie art. 17 z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w 
województwie (tekst, jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 525, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 3 pkt 3 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047) 
zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątku Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu.

§ 2. W celu zapewnienia terminowej i poprawnej inwentaryzacji składników majątku 
znajdujących się na stanie Urzędu powołuję:

1) Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:
a) Przewodniczący.............................................................................................................
b) Członek Komisji -  Zastępca Przewodniczącego   .................................................
c) Członek Komisji............................................................................................................

2) Zespół spisowy Nr 1 w składzie:
a) Przewodniczący..............................................................................................................
b) Członek Komisji -  Zastępca Przewodniczącego....................................................
c) Członek Komisji............................................................................................................

3) Zespół spisowy Nr 2 w składzie:
a) Przewodniczący.............................................................................................................
b) Członek Komisji -  Zastępca Przewodniczącego................................................... .
c) Członek Komisji............................................................................................................

§ 3. Osobami sprawującymi pieczę nad składnikami majątku objętymi inwentaryzacją są:
1)..........................................................................................
2) .....................................................................................................................
3)..........................................................................................

§ 4. Inwentaryzację należy przeprowadzić wg stanu na dzień: ...................

§ 5. Zadaniem Komisji Inwentaryzacyjnej i Zespołów spisowych jest przeprowadzenie 
inwentaryzacji:

1) m etodą składników m ajątku  w terminie od.................. d o .........
2) m etodą składników m ajątku ..............................w terminie od.................. d o ..........
3) m etodą składników m ajątku..............................w terminie od.................. d o .........

§ 6. Szczegółowe zadania Komisji Inwentaryzacyjnej i Zespołów spisowych określa 
Instrukcja inwentaryzacyjna stanowiąca załącznik do Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego 
n r  z dnia..........................

Załącznik nr 2
do Instrukcji inwentaryzacyjnej



§ 7. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Przewodniczący Zespołów spisowych, 
zobowiązani do niezwłocznego informowania kierownika jednostki o ewentualnych 
trudnościach pojawiających w  trakcie przeprowadzania inwentaryzacji,

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z d n iem ........



(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe 
osoby sprawującej pieczę)

Załącznik nr 3
do Instrukcji inwentaryzacyjnej

O Ś W I A D C Z E N I E
(wstępne)

Oświadczam, jako osoba, której powierzono pieczę nad mieniem w Wydziale: 
...................................... , że:
- prowadzona przeze mnie ewidencja została uzgodniona z Księgowością OR według stanu na 
d z ień ......................................a występujące niezgodności zostały wyjaśnione i usunięte,
- wszystkie składniki majątku są prawidłowo oznaczone (oklejone).

□ Nie zgłaszam innych okoliczności mogących mieć wpływ na wynik spisu, 
n Zgłaszam, że w spisie należy dodatkowo uwzględnić:

Oświadczam jednocześnie, że nie wnoszę zastrzeżeń do składu osobowego komisji 
wyznaczonej do przeprowadzenia spisu.

Oświadczenie niniejsze zostało złożone w dwóch egzemplarzach, z których jeden pobrał 
Zespół spisowy drugi pozostał w dokumentacji prowadzonej w Wydziale.

.............................., dnia
(m iejscowość)

( podpis osoby sprawującej pieczę)



Załącznik nr 4
do Instrukcji inwentaryzacyjnej

(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe 
osoby sprawującej pieczę)

OŚWIADCZENIE 
(końcowe)

Oświadczam, że spis z natury składników aktywów, nad którymi powierzono mi pieczę, zo
stał przeprowadzony w mojej obecności i z moim czynnym udziałem.

□ Nie wnoszę zastrzeżeń co do poprawności i kompletności spisu oraz do pracy dokonującego 
go Zespołu spisowego. Wszystkie składniki powierzone mojej pieczy zostały objęte tym spi
sem.

□ Wnoszę następujące uwagi i zastrzeżenia

............................., dnia
(miejscowość)

( podpis osoby sprawującej pieczę)



SPRAWOZDANIE ZESPOŁU SPISOWEGO 
dotyczące przygotowania i przebiegu spisu z natury

w polu spisow ym .....................................przeprowadzonego w okresie....................................

Skład Zespołu spisowego (imiona i nazwiska członków) :

1)  
2)  
3)  

1. Rozliczenie pobranych arkuszy spisowych:
a) w dniu   pobrano szt. arkuszy od num eru  do num eru......
b) wykorzystano arkuszy................... szt. o numerach .............................................
c) zwraca się arkusze czyste .............. szt. o num erach..............................................
d) zwraca się arkusze anulowane i zniszczone szt. o num erach....................

2. Uwagi do przygotowania inwentaryzacji

Załącznik nr 5
do Instrukcji inwentaryzacyjnej

3. Składniki aktywów zostały spisane w arkuszach spisu z natury
N r ............................ liczba pozycji...................................
N r ............................ liczba pozycji...................................
Informacja o arkuszach pomocniczych

4. W wyniku szczegółowego sprawdzenia pom ieszczeń...............
stwierdzono, że wszystkie składniki zostały ujęte w arkuszach,

5. Uwagi do przebiegu inwentaryzacji

6. Składniki zniszczone, uszkodzone, nieprzydatne

7. Zabezpieczenie składników przed zniszczeniem, kradzieżą, pożarem, zalaniem itp.

8. Inne uwagi......................................................................................................................................
9. Wnioski i spostrzeżenia.............................................................................................................

Podpisy członków Zespołu spisowego
1) .................................................................................
2) ................................................................................................................
3)  

Podpis osoby sprawującej pieczę

Wrocław, dnia



Załącznik nr 6
do Instrukcji inwentaryzacyjnej

(pieczęć DUW)

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU INWENTARYZACJI

1. Komisja Inwentaryzacyjna w składzie:
1) Przewodniczący Komisji - ...................................................................
2) Członek Komisji - ....................................................................
3) Członek Komisji -............... ....................................................................

przeprowadziła w okresie o d ............... d o  :........ inwentaryzację metodą spisu z natury
składników majątkowych znajdujących się w użytkowaniu DUW.

2. Rozliczenie pobranych arkuszy spisu z natury.
Pobrano -.... arkuszy,
Wykorzystano -.....arkuszy,
Anulowano -.... arkuszy,
Zdano Głównemu Księgowemu -.....arkuszy niewykorzystanych.

3. Inwcntaryzowane składniki majątku zostały ujęte na arkuszach spisu z natury:
N r ....................................- liczba pozycji .
N r ....................................- liczba pozycji............... ,
N r .......................   - liczba pozycji...............

4. Naniesiono poprawki na arkuszach spisu z natury:
- nr arkusza........ pozycja arkusza............ powód dokonania poprawki....................................

osoba, która dokonała poprawki...................
- nr arkusza........pozycja arkusza............ powód dokonania poprawki....................................

osoba, która dokonała poprawki..................
- nr arkusza........pozycja arkusza............ powód dokonania poprawki....................................

osoba, która dokonała poprawki..................
5. W wyniku szczegółowego sprawdzenia pomieszczeń pola spisowego .................  stwier

dzono, że wszystkie składniki majątku podlegające spisowi zostały ujęte w arkuszach spi
su z natury.

6. W czasie przeprowadzania spisu z natury stwierdzono następujące nieprawidłowości 
w zakresie zabezpieczenia i przechowywania majątku DUW:

W celu wyeliminowania tych nieprawidłowości powinny być podjęte następujące środki 
zabezpieczające:

7. Opóźnienia w czynnościach spisowych i ich przyczyny

8. Trudności w sprawnym przebiegu spisów wg uwag zawartych w sprawozdaniach zespo
łów spisowych (przyczyny obiektywne oraz zależne od pracowników Wydziału):



9. Wnioski końcowe Komisji Inwentaryzacyjnej o charakterze ogólnym (w tym mające na 
celu doskonalenie procesu przebiegu kolejnych inwentaryzacji):

10. Uwagi i wnioski osób obecnych podczas dokonywania spisu z natury

, dnia.....................  .......................................................................
(podpis Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej)

Uwagi Głównego Księgowego :

Uwagi Dyrektora OR:

Uwagi Dyrektora AL.*

Uwagi Dyrektora Generalnego

Zatwierdzam

(Wojewoda)

* G dy sp raw ozdanie  do tyczy  środków , o których m ow a w  § 3 ust.2  pk t 1 Instrukcji inw entaryzacyjnej



(pieczęć DUW)
Z E S T A W IE N IE  Z B IO R C Z E  SP ISU  Z  N A T U R Y

Załącznik nr 7
do Instrukcji inwentaryzacyjnej

(nazwa i pola spisowego w którym przeprowadzana jest inwentaryzacja)

(rodzaj, forma i metoda inwentaryzacji)
Skład Zespołu spisow ego O soba spraw ująca pieczę nad

składnikam i m ajątku w  W ydziale;
1  ...............................................

3..................................................................................  Inne osoby obecne podczas spisu z  natury;

(imię, nazwiska oraz stanowisko służbowe)

(imię, nazwiska oraz stanowisko służbowe)

STRONA NR

]p

Nr dok. 
spisowego Symbol

Indeks
Kod

Nazwa składnika 
majątkowego j.m.

Stan faktyczny w dniu 
spisu

Stan księgowy w dniu 
spisu Różnice inwentaryzacyjne Różnice do księgowania ma 

kontach
Uwagi

Arkusz Poz. Ilość Cena Wartość Ilość Cena Wartość Niedobory Nadwyżki
Wn MaDość Wartość Ilość Wartość

1, 2. 3, 4. 5. 6. i: 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17 18 19

Sporządził; Sprawdził: Zaakceptował; Zaakceptował; Zaakceptował: Zatwierdził;

G łów ny K sięgow y Dyrektor O R Dyrektor A L * Dyrektor Generalny W ojewoda

"Dotyczy, gdy zestawienie zbiorcze obejmuje sp isz  natury środków, o których mowa w  § 3 ust.2 pkt 1 Instrukcji inwentaiyzacyjnej



(pieczęć DUW)

ZESTAWIENIE RÓŻNIC INWENTARYZACYJNYCH
Nazwa pola spisowego.....................

W g  s ta n u  n a  d z ie ń .............................................

Załącznik nr 8
do Instrukcji inwentaryzacyjnej

L.p,

1

Kr dok. Symbol
indeks
Kod

Nazwa składnika 
majątkowego j.m.

Stan 1aktyczny w dniu spisu 1 Stan księgowy w dniu spisu Różnice ilościowe pomiędzy stanem faktycznym i księgowym
STRONA N R ......

UwagiArkusz
2

Poz. Ilość Cena Wartość Ilość Cena Wartość Nied
Ilość

obory
Wartość

Nadi
Ilość

yyżki
Wartość

10. 11. 12. 13. 14, 15. 16. 17.

Sporządził:

(imię, nazwisko i stanowisko)



(pieczęć DUW)

Załącznik nr 9
do Instrukcji inwentaryzacyjnej

PROTOKÓŁ KOŃCOWY Z PRZEBIEGU INWENTARYZACJI 
ORAZ Z WERYFIKACJI RÓŻNIC INWENTARYZACYJNYCH

Komisja inwentaryzacyjna, działająca na podstawie Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego 
Nr .... z d n ia  , w składzie:

 1............................................................................-  Przewodniczący,
 2 ............................................................................-  Członek,
 3............................................................................-C złonek

przeprowadziła w dniach:  spis z natury składników majątkowych znaj
dujących się w użytkowaniu Wydziału ........................................nad którymi pieczę sprawuje:

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji ustalono, że:
1. składniki majątkowe pełnowartościowe zostały spisane na arkuszach spisu z natury od 

nr do n r  na łączną.kwotę...................................
2. składniki majątkowe niepełnowartościowe zostały spisane na arkuszach spisu z natury od 

nr.................... do n r  na łączną kw otę..................................
3. składniki majątkowe obce zostały spisane na arkuszach spisu z natury od nr.................... do

n r ...................... na łączną kwotę....................................

I. Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice inwentaryzacyjne wg załączonego zestawienia 
różnic inwentaryzacyjnych stanowiły:

1. w środkach trwałych (konto 011):
- niedobory - .............................zł
- nadwyżki - ............................ zł

2. w pozostałych środkach trwałych w używaniu (konto 013):
- niedobory - ............................ zł
- nadwyżki - ............................ zł

II. Komisja Inwentaryzacyjna po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i rozpozna
niu wyjaśnień osoby materialnie odpowiedzialnej proponuje rozliczyć powstałe różnice 
w sposób następujący:

1. w środkach trwałych (konto 011):
a) niedobory /  nadwyżki* na kwotę ...............................uznać za pozorne spowodowane

błędami w ewidencji księgowej lub w spisie z natury, które zostały bezspornie wyja
śnione i skorygowane (korekta zapisów księgowych, powtórzenie spisów z natury),

b) niedobory na kwotę ..........................................uznać za niezawinione (podać uzasad
nienie) ............................................................................................................................... i spi
sać w koszty;

c) niedobory na k w o tę ...........................................uznać za zawinione i obciążyć ich rów
nowartością osobę, której powierzono mienie;

d) nadwyżkę w k w o cie .........................................uznać za aktywa DUW i wprowadzić do
ksiąg rachunkowych.

2. pozostałych środkach trwałych w używaniu (konto 013):



a) niedobory / nadwyżki* na kwotę ...............................uznać za pozorne spowodowane
błędami w ewidencji księgowej lub w spisie z natury, które zostały bezspornie wyja
śnione oraz skorygowane (korekta zapisów księgowych, powtórzenie spisów z natu
ry),

b) niedobory na kwotę ..........................................uznać za niezawinione (podać uzasad
nienie) ......................................................................................................... i spisać w koszty;

c) niedobory na kw o tę .......................................... uznać za zawinione i obciążyć ich rów
nowartością osobę sprawującą pieczę;

d) nadwyżkę w kw ocie.........................................uznać za aktywa DUW i wprowadzić do
ksiąg rachunkowych.

Podpisy Komisji Inwentaryzacyjnej:
1  ................
2...............................
3.................................

Opinia - Główny Księgowy:

Wrocław, dnia......................... ..................................
(pieczęć i podpis)

Opinia- Dyrektor OR:

Wrocław, dnia.....................

(pieczęć i podpis)

Opinia- Dyrektor AL **:

Wrocław, dnia

(pieczęć i podpis)

Opinia - Dyrektor Generalny:

Wrocław, dnia

(pieczęć i podpis)

Decyzja - Wojewoda:

Wrocław, dnia

(pieczęć i podpis)

* niepotrzebne skreślić

**  G dy protokół dotyczy środków , o których m ow a w § 3 ust.2 pkt 1 Instrukcji inw entaryzacyjnej



Załącznik nr 10
do Instrukcji inwentaryzacyjnej

(data)
Odcinek A

Potwierdzenie salda n r .............................................

W ystaw ca: O db io rca

N a  podstaw ie  u staw y  z  d n ia  29 w rześn ia  1994 r. o  rachunkow ośc i (tek st je d n . D z.U . z  2016  r., poz. 
1047) p roszę o p isem ne  p o tw ie rd zen ie  p rzez  o soby  up raw n ione n a  odcinku  B , w  te rm in ie  15 dn i od
d n ia  o trzym an ia, zg o d n o śc i sa ld  figu ru jących  n a  d z ie ń ..................................................................
P rzypom inam , że w w . u staw a n ie  p rzew idu je  „akcep tu  m ilcząceg o ” . W  zw iązk u  z  ty m  p roszę  o  p o d 
p isan ie  i odesłan ie  -  d o  D o ln o śląsk ieg o  U rzędu  W ojew ódzk iego  w e W rocław iu  -  W y d zia ł O rgan iza
cji i R ozw oju  -  p o tw ie rd zen ia  lub n iezw ło czn y  k on tak t w  celu  w y jaśn ien ia  i roz liczen ia  ew entualnych  
różnic.
Jednocześn ie  p roszę  o u regu low an ie  naszych  należności na rachunek:

Nr dokumentu Data wystawienia Na dobro Nasze Na dobro Wasze

Razem

Dnia................................... .............................
______________________________________________________________________(podpis)

Odcinek B

(data)

Potwierdzenie salda n r .............................................

W ystaw ca: O db io rca

N a  podstaw ie  u staw y  z  dn ia  29  w rześn ia  1994 r. o rachunkow ośc i (tek s t je d n . D z.U . z  2016  r., poz. 
1047) proszę o p isem ne p o tw ierdzen ie  przez  osoby  up raw n ione na  odcinku  B , w  te rm in ie  15 dn i od
dn ia  o trzym ania , zgodnośc i sa ld  figu ru jących  na  d z ie ń ..................................................................
P rzypom inam , że w /w  u staw a nie p rzew idu je  „akcep tu  m ilcząceg o ” . W  zw iązku  z ty in  p roszę  o  po d 
p isan ie  i o d esłan ie  -  do  D o ln o ślą sk ieg o  U rzędu  W ojew ódzk iego  w e  W ro c ław iu  -  W y d z ia ł O rgan iza
cji i R ozw oju  -  p o tw ierd zen ia  lub n iezw łoczny  k on tak t w  celu  w y jaśn ien ia  i roz liczen ia  ew entualnych  
różn ic .
Jed n o cześn ie  p ro szę  o u reg u lo w an ie  naszych  na leżnośc i na  rachunek :

Nr dokumentu Data wystawienia Na dobro Nasze Na dobro Wasze

Razem

Dnia................................... ...............................
(podp is )



(pieczęć OR)

Załącznik nr 11
do Instrukcji inwentaryzacyjnej

PROTOKÓŁ ZBIORCZY Z PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI 
METODĄ UZGADNIANIA SALD

Lp.
Nr

zinwentaryzo
wanego konta

Kwota
salda

W skazanie
strony
„W n”/
„Ma"

Imię, nazwisko 
i stanowisko osoby 
przeprowadzającej 

uzgodnienie

W ynik czynności oraz 
data otrzymania 
potwierdzenia

N r
załącznika

Ilość  za łączn ików ,

Sporządził: ............................................
(Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej)

S praw dził:

W roc ław , d n ia :..........................................  .................................................
(Główny K sięgow y)

Z atw ierdz ił:

Wrocław, dnia.................................... .......................................
(Dyrektor OR)





Załącznik nr 13
do Instrukcji inwentaryzacyjnej

(pieczęć OR)

PROTOKÓŁ ZBIORCZY Z W ERYFIKACJI STANÓW  
KSIĘGOW YCH  

p rzeprow adzonych  na d z ie ń .................................................

Lp. Pozycja bilansu
Nr i nazwa 

konta

Wskazanie strony 
"Wn'V'Ma" oraz 

kwoty salda
Wynik czynności

Imię, nazwisko osoby 
przeprowadzającej 

weiyftkację
Nr załącznika

Ilość załączników

sporządził: ................................................................

(Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej)

sprawdził:

Wrocław, d n ia .......................................................

(Główny Księgowy) 

zatwierdził:

Wrocław, d n ia ....................................................... ......................................

(Dyrektor OR)


