
Zarządzenie Nr 161/2011 

Burmistrza Książa Wlkp. 

z dnia 16 listopada 2011 roku 

 

w sprawie zasad przeprowadzenia i rozliczania inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Książu 

Wlkp. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm,) art. 4 ust. 3 pkt 3, art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 wrze-

śnia 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczo-

wymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) 

zarządzam, co następuje 

 

Rozdział 1 

Powołanie i zadania Komisji Inwentaryzacyjnej 

§ 1. 1. Powołuję stałą Komisję Inwentaryzacyjną, zwaną dalej Komisją, w składzie                     

następującym: 

1) Grześkowiak Mirela – Przewodniczący Komisji; 

2) Lenartowska Małgorzata – członek Komisji; 

3) Moskalik Danuta – członek Komisji; 

2. Ustalam harmonogram czynności inwentaryzacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 1. 

§ 2. Do zadań Komisji należy: 

1) czuwanie nad terminowym przygotowaniem, przebiegiem i rozliczeniem inwentaryzacji; 

2) przeprowadzenie szkolenia członków zespołów spisowych w zakresie przeprowadzania    

inwentaryzacji; 

3) czuwanie nad prawidłowym przygotowaniem do inwentaryzacji pól spisowych; 

4) rozliczanie arkuszy spisu z natury; 

5) kontrola prawidłowości wypełnionych arkuszy inwentaryzacyjnych i innych dokumentów 

inwentaryzacyjnych pod względem rachunkowym i formalnym; 

6) wyjaśnienie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych oraz ustalenie sposobu ich           

rozliczenia; 

 

7) ustalenie sposobu zagospodarowania składników majątku, co do których wykazano w czasie 

inwentaryzacji ich uszkodzenie, zniszczenie bądź brak przydatności z uwagi na ich techno-

logię; 

8) przeprowadzenie oceny przydatności zinwentaryzowanych składników majątku; 



9) rozliczenie się z pobranych arkuszy inwentaryzacyjnych po zakończeniu inwentaryzacji; 

10) przygotowanie protokołu z weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych. 

§ 3. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy: 

1) dokonywanie zmian w harmonogramie inwentaryzacyjnym; 

2) przeprowadzenia szkolenia i zapoznanie z przepisami dotyczącymi inwentaryzacji członków 

Komisji i zespołów spisowych; 

3) podział zadań między członków Komisji; 

4) ustalanie zakresu czynności poszczególnych zespołów spisowych; 

5) ustalanie pól spisowych; 

6) czuwanie nad terminową realizacją zadań określonych w harmonogramie czynności inwen-

taryzacyjnych; 

7) wydawanie zespołom spisowym arkuszy spisowych i rozliczanie z nich po zakończeniu in-

wentaryzacji; 

8) wydanie Skarbnikowi Gminy/Powiatu wszystkich arkuszy inwentaryzacyjnych (użytych do 

przeprowadzania spisu, jak i niewypełnionych) oraz pozostałej dokumentacji inwentaryza-

cyjnej, służącej wycenie składników majątku poddanych inwentaryzacji i ustaleniu różnic 

inwentaryzacyjnych; 

9) ustalenie przyczyn wystąpienia różnic inwentaryzacyjnych; 

10) przygotowanie sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji. 

 

Rozdział 2 

Zadania pozostałych osób wykonujących czynności inwentaryzacyjne 

§ 4. Do zadań Burmistrza należy: 

1) powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych; 

2) dokonywanie zmian w składzie osobowym Komisji i zespołów spisowych; 

3) czuwanie nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem czynności inwentaryzacyjnych; 

4) unieważnianie spisów inwentarzowych i zarządzanie powtórnego ich dokonania; 

5) w razie konieczności zarządzenie przeprowadzenia dodatkowych lub uzupełniających spi-

sów; 

6) nadzór nad przebiegiem inwentaryzacji; 

7) zatwierdzanie protokołu Komisji Inwentaryzacyjnej. 

 

 

§ 5. Do zadań Skarbnika Gminy należy: 

1) występowanie z wnioskiem do Burmistrza Gminy o przeprowadzenie dodatkowych lub uzu-

pełniających spisów; 

2) występowanie z wnioskiem do Burmistrza Gminy o unieważnienie spisów inwentarzowych; 



3) wycena zinwentaryzowanych składników majątku; 

4) ustalanie różnic inwentaryzacyjnych i ujęcie ich w księgach rachunkowych; 

5) ustalanie sald rozrachunkowych z kontrahentami drogą przesłania wyciągów z kont 

i zamieszczenie wyniku w księgach rachunkowych; 

6)  wnioskowanie do Burmistrza Gminy o powołanie zespołów spisowych; 

7) nadzór nad wszystkimi etapami inwentaryzacji. 

§ 6. Do zadań zespołów spisowych należy: 

1) udział w szkoleniu przed inwentaryzacyjnym; 

2) pobranie arkuszy inwentaryzacyjnych od Przewodniczącego Komisji; 

3) realizacja czynności inwentaryzacyjnych w terminach określonych w harmonogramie czyn-

ności inwentaryzacyjnych; 

4) zwrot materiałów z inwentaryzacji po jej zakończeniu. 

§ 7. Osoby materialnie odpowiedzialne za powierzone składniki majątku mają obowiązek złożyć 

oświadczenie Komisji o przekazaniu do referatu finansowego wszystkich dowodów przychodu 

i rozchodu inwentaryzowanych składników majątku, zgodnie z załącznikiem nr 3. 

 

Rozdział 3 

Cel, zasady i formy przeprowadzania inwentaryzacji 

§ 8. Komisja przeprowadzi inwentaryzację w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.. 

§ 9. 1. Inwentaryzację stanowi zespół czynności mających na celu ustalenie w ściśle określony 

sposób rzeczywisty stan aktywów i pasywów na określony dzień. 

2. Inwentaryzacja ma na celu ustalenie faktycznego stanu składników majątku Urzędu Miej-

skiego (aktywów i pasywów), będących na stanie inwentarzowym jednostki w określonej dacie oraz 

porównanie stanu rzeczywistego ze stanem w księgach rachunkowych, stwierdzenie wystąpienia 

różnic między powyższymi stanami, rozliczenie ich i dostosowanie stanu występującego w księgach 

rachunkowych do stanu faktycznego. 

3. Inwentaryzacja może przybierać formy: 

1) spisu z natury; 

2) weryfikacji stanów ewidencyjnych; 

3) uzgodnienia sald. 

§ 10. Częstotliwość i terminowość inwentaryzacji jest następująca: 

1. na ostatni dzień każdego roku obrotowego przeprowadza się inwentaryzację, przy zastosowa-

niu spisu z natury, wyceny inwentaryzowanych składników majątku, porównania wartości 

z księgami rachunkowymi: 

1) środków pieniężnych krajowych i zagranicznych (zgromadzonych w gotówce); 

2) akcji, bonów, weksli, czeków i innych papierów wartościowych; 

3) materiałów i towarów odpisanych w koszty w chwili ich zakupu; 



4) druków ścisłego zarachowania; 

5) środków trwałych w budowie, znajdujących się na terenie niestrzeżonym; 

6) rzeczowych składników aktywów obrotowych. 

2. na ostatni dzień każdego roku obrotowego, gdy inwentaryzacja rozpoczyna się w ostatnim 

kwartale roku obrotowego a kończy najpóźniej do dnia 15 stycznia roku kolejnego – w drodze 

uzgodnienia sald: 

1) środków pieniężnych krajowych i zagranicznych, zgromadzonych na rachunkach banko-

wych; 

2) należności; 

3) kredytów i pożyczek 

4) zobowiązań (z pominięciem zobowiązań publicznoprawnych oraz w stosunku do pracowni-

ków); 

5) własnych składników majątkowych powierzonych kontrahentom. 

3. na ostatni dzień każdego roku obrotowego, gdy inwentaryzacja rozpoczyna się w ostatnim 

kwartale roku obrotowego a kończy najpóźniej do dnia 15 stycznia roku kolejnego – drogą weryfi-

kacji: 

1) należności i zobowiązań o charakterze publicznoprawnym i w stosunku do pracowników; 

2) należności wątpliwych; 

3) funduszy specjalnych; 

4) rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych; 

5) rezerw; 

6) gruntów; 

7) trudnodostępnych środków trwałych; 

8) wartości niematerialnych i prawnych; 

9) rozpoczętych inwestycji; 

10) ulepszenia w środkach trwałych, nie będących własnością Gminy; 

11) innych aktywów i pasywów. 

4. na czwarty kwartał roku obrotowego, przy czym inwentaryzację należy zakończyć najpóźniej 

na dzień 15 stycznia roku następnego – drogą spisu z natury: 

1) składników majątkowych, których właścicielem nie jest Gmina; 

2) środków trwałych oraz maszyn i urządzeń objętych rozpoczętą inwestycją położonych na te-

renach niestrzeżonych; 

3) materiałów i towarów objętych ewidencją ilościową; 

4) zapasów nie objętych ewidencją ilościowo-wartościową; 

5) środków trwałych, będących na wyposażeniu Urzędu Gminy, objętych ewidencją ilościową. 

5. raz w ciągu dwóch lat – metodą spisu z natury: 



1) materiałów i towarów, które znajdują się na terenie strzeżonym i objętych ewidencją ilo-

ściowo-wartościową. 

6. raz na cztery lata, metodą spisu z natury: 

1) środków trwałych, 

2) maszyn i urządzeń, będących środkami trwałymi w budowie, 

3) pozostałych środków trwałych, stanowiących wyposażenie inwentaryzowanej jednostki 

znajdujących się na terenie strzeżonym. 

§ 11. Przedmiotem inwentaryzacji są: 

1) rzeczowe składniki majątku; 

2) pieniężne składniki majątku; 

3) środki trwałe i obrotowe, czasowo przechowywane; 

4) rozrachunki finansowe 

5) grunty 

6) inne aktywa i pasywa, w tym m.in.: 

a) wartości niematerialne i prawne; 

b) składniki środków trwałych i obrotowych, przejściowo znajdujących się poza jednostką, 

a będących jej własnością. 

 

Rozdział 4 

Odpowiedzialność za składniki mienia powierzonego 

§ 12. Pracownicy, którym powierzono sprawowanie pieczy nad składnikami majątku w związku 

z zajmowanym stanowiskiem, odpowiadają za właściwe korzystanie z powierzonego mienia i jego 

ochronę w czasie godzin pracy. 

§ 13. Środki trwałe, będące wyposażeniem biurowym poszczególnych pomieszczeń Urzędu Miej-

skiego, ujęte w ewidencji ilościowo-wartościowej, należy przypisać do każdego z pomieszczeń, 

w których się znajdują i zamieścić je w spisie inwentarzowym. 

§ 14. 1. Spis inwentarza powinien zawierać: pieczęć jednostki, numer pomieszczenia, nazwę 

składnika majątku, ilość poszczególnych składników majątku, numer inwentarzowy w przypadku 

składników majątku podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej, imiona i nazwiska osób od-

powiedzialnych za powierzone mienie wraz z ich podpisami. 

2. Spis inwentarza umieszcza się w pomieszczeniu w widocznym miejscu. 

§ 15. Pracownicy Urzędu Miejskiego czuwają nad aktualizacją zmian w spisie inwentarzowym 

w przypadku zmian osób odpowiedzialnych za powierzone składniki majątku bądź w przypadku 

zmiany ilościowej lub rodzajowej składników majątku w pomieszczeniu. 

§ 16. 1. Zmiany w stanie wyposażenia pomieszczeń następują wyłącznie za wiedzą pracownika 

odpowiedzialnego za powierzone składniki majątku. 

2. Zmiany wymienione w pkt 1 należy odnotować w spisie inwentarzowym. 



3. Zmiany w stanie środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej należy 

zgłosić do referatu finansowego. 

4. Obowiązek sporządzania spisów inwentarzowych i uaktualniania ich treści ciąży na wyzna-

czonym pracowniku referatu finansowego.  

§ 17. 1. Jeżeli nastąpi zniszczenie lub utrata składnika majątku stanowiącego wyposażenie Urzę-

du Miejskiego,  pracownik odpowiedzialny za powierzone mienie ustali okoliczności tego faktu, 

przyczynę oraz osobę winną zniszczenia lub utraty, następnie przedstawi powyższe wnioski Burmi-

strzowi. 

2. Po przeanalizowaniu materiału, o którym mowa w pkt 1, Burmistrz Gminy podejmie decyzję 

o wyegzekwowaniu odpowiedzialności określonej w przepisach Kodeksu Pracy. 

§ 18. 1. Niedopuszczalne jest przenoszenie składników majątkowych wyposażenia między po-

mieszczeniami z pominięciem wymaganej procedury. 

2. W przypadku zniszczenia lub utraty majątkowego składnika wyposażenia, konsekwencje 

obciążają pracownika, który dokonał przeniesienia między pomieszczeniami bez wymaganej 

procedury. 

3. Odpowiedzialność wynikającą z obowiązku nadzoru obciąża Kierownika referatu. 

 

Rozdział 5 

Czynności podejmowane  

przed przeprowadzeniem inwentaryzacji 

§ 19. Przed rozpoczęciem właściwych czynności inwentaryzacyjnych należy przeprowadzić 

oględziny składników majątku, które zostaną zinwentaryzowane oraz sprawdzić ich oznakowanie, 

umożliwiające prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji. 

§ 20. 1. Przed przeprowadzeniem inwentaryzacji należy ustalić, czy istnieją składniki majątkowe 

przeznaczone do likwidacji. 

2. W przypadku, gdy ujawnią się składniki majątku, o których mowa w pkt 1, należy przepro-

wadzić postępowanie likwidacyjne, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Gminy w sprawie powoła-

nia stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwa-

łych. 

 

 

Rozdział 6 

Metody, formy i rodzaje inwentaryzacji 

§ 21. Inwentaryzacja obejmuje następujące czynności: 

1) ustalenie stanu rzeczywistego aktywów i pasywów; 

2) sporządzenie dokumentacji z ustalonych wyników inwentaryzacji; 

3) przeprowadzenie wyceny zinwentaryzowanych składników; 



4) ustalenie różnic inwentaryzacyjnych; 

5) wyjaśnienie różnic inwentaryzacyjnych i ustalenie ich przyczyn; 

6) dokonanie odpowiednich wpisów (rozliczenie różnic) w księgach rachunkowych danego ro-

ku obrotowego; 

7) rozliczenie osób odpowiedzialnych. 

§ 22. Inwentaryzację przeprowadza się metodami: 

1) spisu z natury; 

2) uzgodnienia sald; 

3) porównania sald (inaczej nazywaną również metodą weryfikacji). 

§ 23. 1. Spis z natury polega na fizycznym pomiarze ilości składników majątkowych poprzez ich 

policzenie, zmierzenie, zważenie przez powołany w tym celu zespół spisowy i wpisanie uzyskanych 

w ten sposób danych do arkuszy spisowych. 

2. Metoda ta dotyczy: 

1) rzeczowych aktywów obrotowych; 

2) środków trwałych (z wyjątkiem gruntów i trudno dostępnych); 

3) objętych budową środków trwałych; 

4) maszyn i urządzeń; 

5) środków pieniężnych (akcji, obligacji, bonów skarbowych, weksli i czeków) oraz innych ak-

tywów finansowych; 

6) wyposażenia, materiałów, druków ścisłego zarachowania, towarów objętych ewidencją ilo-

ściowo-wartościową. 

§ 24. 1. Uzgodnienie sald polega na wymianie informacji i potwierdzeń sald między kontrahen-

tami, wierzycielami a dłużnikami. 

2. Jednostka wezwana do potwierdzenia salda potwierdza jego zgodność bądź zgłasza zastrze-

żenia w formie pisemnej. 

3. Jeśli jednostka wezwana do potwierdzenia salda nie zgłosi zastrzeżeń, przyjmuje się, że po-

twierdziła zgodność salda. 

4. Metoda ta dotyczy: 

1) środków pieniężnych w bankach; 

2) pożyczek i kredytów; 

3) należności (poza rozrachunkami publicznoprawnymi, rozrachunkami z pracownikami 

i z innymi osobami nie prowadzącymi ksiąg rachunkowych); 

4) składników powierzonych kontrahentom lub otrzymanych od nich. 

§ 25. 1. Porównanie sald sprowadza się do porównania sald wynikających z ewidencji 

z posiadanymi przez Urząd Miejski – jako inwentaryzowaną jednostkę organizacyjną – stosownymi 

dowodami oraz ewentualnej weryfikacji danych ewidencyjnych. 

2. Metoda ta dotyczy: 



1) gruntów; 

2) trudno dostępnych środków trwałych; 

3) spornych i wątpliwych należności; 

4) rozrachunków z pracownikami i osobami nie prowadzącymi ksiąg rachunkowych; 

5) rozrachunków publicznoprawnych; 

6) składników aktywów finansowych; 

7) wartości niematerialnych i prawnych; 

8) udziałów w obcych jednostkach; 

9) czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych; 

10) kapitałów i funduszy; 

11) ulepszeń w obcych środkach trwałych; 

12) pozostałych aktywów i pasywów. 

§ 26. Warunki, możliwości i potrzeby stanowią kryterium do wyodrębnienia następujących ro-

dzajów inwentaryzacji: 

1) ciągłej i okresowej; 

2) systematycznej i okolicznościowej; 

3) pełnej, częściowej lub okresowej; 

4) jawnej i niezapowiedzianej; 

5) rocznej i kontrolnej. 

§ 27. W przypadku krótkotrwałej zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone 

składniki majątku nie jest konieczne przeprowadzanie inwentaryzacji, z tym że osoby ponoszące 

odpowiedzialność wyraziły pisemną zgodę na dalsze ponoszenie wspólnej odpowiedzialności mate-

rialnej za powierzone składniki majątku. 

§ 28. 1. Inwentaryzacja systematyczna sprowadza się do cyklicznie powtarzanej kontroli fak-

tycznego stanu składników majątkowych. 

2. Inwentaryzację systematyczną przeprowadza się zwykle w związku z okresowymi sprawoz-

daniami finansowymi. 

3. Jej przeprowadzenie ustala się na ściśle określony dzień. 

§ 29. W razie wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, z którymi wiąże się obowiązek usta-

lenia, drogą spisu z natury, rzeczywistego stanu składników majątku przeprowadza się inwentaryza-

cję okolicznościową. 

§ 30. Na polecenie Burmistrza  przeprowadza się inwentaryzację doraźną, mającą na celu usta-

lenie rzeczywistego stanu składników majątku bądź w razie wyrywkowej kontroli osób materialnie 

odpowiedzialnych pod względem rzetelności gospodarowania powierzonym mieniem. 

§ 31. Inwentaryzacja częściowa dotyczy niektórych składników majątkowych, znajdujących się 

w Urzędzie Miejskim. 

§ 32. Inwentaryzację przeprowadza się przy zastosowaniu następujących metod: 



1) pełnej inwentaryzacji okresowej, polegającej na tym, że rzeczywisty stan składników mająt-

ku ustala się na dzień, na który przypadł termin inwentaryzacji; 

2) pełnej inwentaryzacji ciągłej, polegającej na takim ustalaniu stanu aktywów i pasywów pod-

dawanych inwentaryzacji, aby można było ustalić ich rzeczywisty stan w terminie, w którym 

przeprowadza się inwentaryzację wszystkich składników majątku; 

3) wyrywkowej, sprowadzającej się do inwentaryzowania niektórych, losowo bądź celowo wy-

branych składników majątku. 

 

Rozdział 7 

Inwentaryzacja w drodze spisu z natury 

§ 33. Inwentaryzacja w drodze spisu z natury polega na: 

1) ustaleniu rzeczywistej ilości składników majątku poprzez ich zmierzenie, policzenie 

i zważenie, a następnie wpisanie tak ustalonych danych do arkusza spisowego; 

2) wycenie spisanych ilości składników majątku; 

3) porównaniu wartości pochodzących ze spisu z wartościami znajdującymi się w księgach; 

4) ustaleniu powstałych różnic inwentaryzacyjnych, wyjaśnieniu ich przyczyny oraz zaprezen-

towaniu propozycji co do ich rozliczenia; 

5) ujęciu różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych i ich rozliczeniu. 

§ 34. Spis z natury obejmuje zarówno składniki majątkowe ujęte w ewidencji księgowej jak 

i pozostające poza ewidencją księgową. 

§ 35. 1. W spisie z natury powinna brać udział osoba korzystająca ze spisywanych składników 

majątku, osoba za nie materialnie odpowiedzialna, a w razie jej nieobecności – inna upoważniona 

przez nią osoba. 

2. W przypadku nieobecności osoby korzystającej ze spisywanego składnika majątku i osoby za 

niego odpowiedzialnej oraz nieudzielania upoważnienia innemu pracownikowi, spis z natury prze-

prowadza się w obecności pracownika wyznaczonego przez Burmistrza. 

§ 36. 1. Zespół spisowy wypełnia arkusz spisowy bezpośrednio po ustaleniu ilości składników 

majątku. 

2. Arkusz spisu z natury powinien zawierać: 

1) nazwę jednostki, w której przeprowadzany jest spis; 

2) kolejny numer arkusza spisowego; 

3) wskazanie rodzaju inwentaryzacji; 

4) datę rozpoczęcia i zakończenia spisu; 

5) określenie pola spisowego; 

6) skład zespołu spisowego; 

7) kolejny numer pozycji w arkuszu spisowym; 

8) wskazanie składnika majątku podlegającego spisowi; 



9) numer inwentarzowy; 

10) jednostkę miary; 

11) ilość składnika majątkowego. 

3. Spis z natury przeprowadza się według wzoru arkusza spisowego określonego w załączniku 

nr 4. 

4. Arkusz spisowy wypełnia się w dwóch egzemplarzach. 

5. Zespół spisowy nie wypełnia rubryk w arkuszu spisowym „cena” oraz „wartość”. 

§ 37. Arkusze spisowe wraz z materiałami pomocniczymi używanymi przy przeprowadzaniu spisu 

z natury należy wypełniać zgodnie z zasadami wypełniania dowodów księgowych. 

§ 38. Spis z natury przeprowadza się na oddzielnych arkuszach dla: 

1) środków trwałych; 

2) innych przedmiotów, z których korzystają pracownicy Urzędu Miejskiego; 

§ 39. 1. Po zakończeniu przeprowadzania spisów z natury zespoły spisowe mają obowiązek zło-

żyć Przewodniczącemu Komisji opracowane arkusze spisowe, rozliczyć się z pobranych arkuszy 

spisowych, oświadczeń osób materialnie odpowiedzialnych. 

2. Zespoły spisowe składają również sprawozdanie, które powinno zawierać: 

1) dane dotyczące sposobu zabezpieczenia pomieszczeń, w których przeprowadzano inwenta-

ryzację; 

2) sposób przygotowania pól spisowych do inwentaryzacji; 

3) ewentualne przesunięcia składników majątkowych wykazanych w czasie inwentaryzacji; 

4) opis przebiegu spisu. 

3. Wzór sprawozdania, o którym mowa w pkt 1, zawiera załącznik nr 5. 

§ 40. 1. Składniki majątku, których właścicielem jest inna jednostka, przekazane jednostce inwen-

taryzowanej celem sprzedaży, korzystania z nich lub przetworzenia podlegają spisowi z natury. 

2. Kopię protokołu, w którym spisane są składniki majątkowe wymienione w pkt 1 należy prze-

kazać właścicielowi tychże przedmiotów. 

§ 41. 1. Spis z natury środków pieniężnych w kasie sporządza się według wzoru protokołu okre-

ślonego w załączniku nr 6. 

2. Protokół ze spisu z natury środków pieniężnych, sporządza się w dwóch egzemplarzach, 

z czego jeden przeznaczony jest dla osoby materialnie odpowiedzialnej. W przypadku inwentaryza-

cji zdawczo-odbiorczej protokół należy sporządzić w trzech egzemplarzach. 

§ 42. Przewodniczący Komisji sprawdza kompletność wypełnionych i przekazanych mu arkuszy 

spisowych, a następnie przekazuje je referatowi finansowemu celem wyceny i ustalenia różnic in-

wentaryzacyjnych. 

§ 43. Różnice inwentaryzacyjne należy ująć w zestawieniu różnic inwentaryzacyjnych. 

§ 44. Wprowadzenie różnic inwentaryzacyjnych do ksiąg rachunkowych odbywa się w oparciu 

o decyzję Burmistrza na wniosek Przewodniczącego Komisji. 



 

Rozdział 8 

Inwentaryzacja w drodze uzgodnienia sald 

§ 45. 1. Metoda inwentaryzacyjna uzgodnienia sald polega na potwierdzeniu stanów księgowych 

aktywów, drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości 

wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnieniu i rozliczeniu 

ewentualnych różnic. 

2. Inwentaryzację w drodze uzgodnienia sald prowadzi referat finansowy. 

§ 46. Nie wymagają pisemnego uzgodnienia: 

1) salda należności i zobowiązań z kontrahentami, którzy nie mają obowiązku prowadzenia 

ksiąg rachunkowych; 

2) należności skierowanych na drogę postępowania przed sądem do dnia sporządzania roczne-

go sprawozdania finansowego; 

3) salda nie przekraczające kwoty minimalnej do zakwalifikowania składnika majątku jako 

środka trwałego; 

4) drobne należności i zobowiązania, co do których koszty uzgodnienia przekraczałyby wyni-

kające z tego korzyści. 

§ 47. Pracownicy referatu finansowego przeprowadzają inwentaryzację środków pieniężnych 

zgromadzonych na rachunkach bankowych, a także innych należności i zobowiązań wobec kontra-

hentów poprzez uzgodnienie ich stanów ewidencyjnych z kontrahentami i ujęcia w księgach rachun-

kowych wyników tychże uzgodnień. 

§ 48. Pracownicy referatu finansowego przeprowadzają na bieżąco (nie rzadziej niż jeden raz 

na koniec miesiąca) uzgodnienia stanów środków finansowych na rachunkach bankowych 

i kredytów bankowych. Na każdorazowe żądanie banku należy przeprowadzić uzgodnienia stanu 

środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych. 

§ 49. Niedopuszczalne jest tzw. „milczące uzgodnienie sald”. 

§ 50. 1. Uzgodnienie stanów rozrachunków z kontrahentami a także wszelkich innych należności 

i zobowiązań odbywa się poprzez wysłanie zawiadomienia o wysokości salda wraz z wykazem po-

zycji składających się na to saldo i uzyskanie potwierdzenia. 

2. Wzór zawiadomień, o których mowa w pkt 1 znajduje się w załączniku nr 7. 

§ 51. Saldo powinno być potwierdzone przez umieszczenie zwrotu ,,Potwierdzam saldo” bądź 

,,Saldo niezgodne z powodu...” 

§ 52. W razie ujawnienia różnic między stanem wykazanym w potwierdzeniach sald a stanem wy-

nikającym z ksiąg rachunkowych konieczne jest wyjaśnienie i rozliczenie w księgach rachunkowych 

tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji. 

 



Rozdział 9 

Inwentaryzacja w drodze weryfikacji stanu ewidencyjnego 

(weryfikacji sald) 

§ 53. W drodze weryfikacji sald inwentaryzowane są aktywa i pasywa nie podlegające inwenta-

ryzacji w drodze spisu z natury lub w drodze uzgodnienia sald. 

§ 54. Inwentaryzacja w drodze weryfikacji sald ma na celu stwierdzenie, czy posiadane doku-

menty potwierdzają istnienie danego salda, czy odpowiada ono stanowi rzeczywistemu, a także czy 

jest prawidłowo wycenione. 

§ 55. 1. Weryfikację sald wykonują pracownicy referatu finansowego urzędu Miejskiego. 

2. Bezpośredni przełożony pracownika, o którym mowa w pkt 1, kontroluje prawidłowość 

i poprawność weryfikacji sald. 

§ 56. Z inwentaryzacji w drodze weryfikacji sporządza się protokół zgodnie z załącznikiem nr 8. 

§ 57. 1. Inwentaryzacja w drodze weryfikacji polega na ustaleniu rzeczywistego stanu aktywów 

i pasywów w szczególności poprzez porównanie z właściwymi dowodami, sprawdzeniu prawidło-

wości okresowych rozliczeń. 

2. Inwentaryzacja w drodze weryfikacji następuje w stosunku do: 

1) wartości niematerialnych i prawnych – poprzez sprawdzenie wysokości i terminowości od-

pisów i ich zgodności z obowiązującymi przepisami; 

2) faktur niezgłoszonych do rozrachunku – przez sprawdzenie, czy wszystkie faktury zgłoszo-

no do realizacji w pierwszych dniach okresu następującego po terminie inwentaryzacji; 

3) środków pieniężnych – przez stwierdzenie ich wpływu w okresie późniejszym lub prawi-

dłowości dowodu źródłowego i postępowania reklamacyjnego; 

4) rachunków z tytułu wynagrodzeń – przez sprawdzenie, czy saldo wynika z niewypłaconych 

list płac z ostatniego miesiąca i wynagrodzeń nie podjętych w terminie wypłaty, a także 

ustalenie, czy nie zawiera kwot przedawnionych; 

5) rozrachunków publicznoprawnych – przez pisemne uzgodnienie wysokości dokonanych 

wpłat lub otrzymanych środków; 

6) pozostałych rozrachunków – przez pisemne uzgodnienie wysokości sald, a w przypadkach 

potrąconych pracownikom i nie odprowadzonych kwot – przez szczegółowe sprawdzenie 

prawidłowości wykazanych sald; 

7) roszczeń z tytułu niedoborów i szkód, rozliczeń nadwyżek i roszczeń spornych – przez 

sprawdzenie zasadności ich wykazania i prawidłowości wyceny; 

8) materiałów w drodze i dostaw nie fakturowanych – przez szczegółowe sprawdzenie zasad-

ności poszczególnych pozycji; 

9) rozpoczętych inwestycji i dokumentacji dla przyszłych inwestycji – przez szczegółowe 

sprawdzenie zapisów na kontach analitycznych i uzgodnienie wysokości nakładów i ich 

realności z odpowiednim referatem Urzędu Miejskiego; 



10) innych niż wymienione aktywa i pasywa – przez szczegółowe sprawdzenie prawidłowości 

ewidencji i wysokości salda na dzień inwentaryzacji i stwierdzenie na tej podstawie: 

a) czy inwentaryzowane składniki majątku objęto ewidencją bilansową lub pozabilansową 

zgodnie z obowiązującym prawem; 

b) czy wykazane salda nie zawierają sum nierzeczywistych lub takich, które powinny być 

odpisane w ciężar kosztów. 

§ 58. Pracownik przeprowadzający inwentaryzację metodą weryfikacji potwierdza fakt przepro-

wadzenia inwentaryzacji poprzez sporządzenie protokołu z weryfikacji sald. 

 

Rozdział 10 

Rozliczenie inwentaryzacji 

§ 59. W razie ujawnienia różnic między stanem wykazanym podczas weryfikacji ewidencji sta-

nu a stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych koniczne jest wyjaśnienie i rozliczenie w księgach 

rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji. 

§ 60. 1. Różnice inwentaryzacyjne mogą wystąpić w postaci: 

1) nadwyżki – w przypadku, gdy stan ewidencyjny jest wyższy od stanu rzeczywistego; 

2) niedoboru – w przypadku, gdy stan ewidencyjny jest niższy od stanu rzeczywistego; 

3) szkody – w przypadku całkowitej lub częściowej utraty pierwotnej wartości składnika ma-

jątku poddanego inwentaryzacji. 

2. Uwzględniając przyczyny powstania niedobory można uznać za ubytki naturalne, natomiast 

niedobory bądź szkody za zawinione lub niezawinione. 

§ 61. 1. Uzgodnienie stanu zawartego w księgach rachunkowych ze stanem rzeczywistym nastę-

puje w oparciu o wyniki inwentaryzacji. 

2. Komisja rozlicza różnice inwentaryzacyjne, w ten sposób że dla każdego składnika majątku 

ustala przyczynę powstania różnicy a także sugestię sposobu jej rozliczenia. 

§ 62. Pracownicy referatu finansowego wyceniają zinwentaryzowane składniki majątku, ujęte 

w arkuszach spisu z natury, w ten sposób, że mnożą ilość składników majątku stwierdzoną podczas 

spisu z natury przez stosowaną w księgowości cenę ewidencyjną i ustalają łączną wartość inwenta-

ryzowanych składników majątku. 

§ 63. Po dokonaniu wyceny inwentaryzowanych składników majątku ustala się różnice inwenta-

ryzacyjne poprzez porównanie stanu rzeczywistego ze stanem ujętym w księgach ewidencyjnych. 

§ 64. Różnice inwentaryzacyjne ujmuje się w zestawieniach zbiorczych, dzięki czemu możliwe 

jest ustalenie łącznej wartości różnic inwentaryzacyjnych, a także ustalenie wzajemnych relacji mię-

dzy pozycjami ujętymi w arkuszach spisowych z pozycjami zawartymi w zestawieniu różnic inwen-

taryzacyjnych. 



§ 65. Niedobory i szkody powstałe z winy zarówno osób odpowiedzialnych materialnie jak 

i innych osób, na skutek działania lub zaniechania tychże osób lub braku należytej troski o mienie 

jednostki stanowią niedobory i szkody zawinione. 

§ 66. Utratę wartości lub użyteczności składników majątkowych, na skutek przyczyn niezależ-

nych od osób odpowiedzialnych za powierzone mienie, przy czym ubytki naturalne są niedoborami 

mieszczącymi się w granicach ustalonych norm dopuszczalnego zmniejszenia ilości – należy zali-

czyć do niedoborów i szkód niezawinionych. 

§ 67. 1. Na skutek weryfikacji, komisja klasyfikuje różnice inwentaryzacyjne, szkody i ubytki 

naturalne, mieszczące się w granicach norm. 

2. Klasyfikacja różnic inwentaryzacyjnych jest podstawą do opracowania przez Komisję wnio-

sków w sprawie sposobu rozliczenia różnic inwetaryzacyjnych, które są przedstawiane następnie 

Burmistrzowi. 

3. Wnioski, o których mowa w pkt 2 obejmują: 

1) obciążenie osób odpowiedzialnych materialnie za szkody zawinione i niedobory, powstałe 

na skutek ich działania, zaniechania bądź zaniedbania; 

2) przeprowadzenie na wniosek osób odpowiedzialnych materialnie, kompensat niedoborów 

i nadwyżek stwierdzonych podczas jednego spisu w podobnych składnikach majątku, 

z wyjątkiem środków trwałych; 

3) odniesienie na zyski lub straty nadzwyczajne, gdy różnice inwentaryzacyjne powstają 

w wyniku szkód losowych; 

4) w przypadku nadwyżek na dobro pozostałych przychodów, a niedobór mieści się w normach 

ubytków naturalnych i niedoborów niezawinionych – ciężar kosztów jednostki. 

§ 68. 1. Komisja sporządza protokół z czynności rozliczenia i weryfikacji różnic inwentaryza-

cyjnych, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 9. 

2. Protokół, o którym mowa w pkt 1 podlega zaopiniowaniu przez Skarbnika, a następnie jest 

przekazywany Burmistrzowi. 

3. Przewodniczący Komisji sporządza sprawozdanie z przebiegu inwentaryzacji, uwzględniając 

w jego treści w szczególności trudności w prowadzeniu inwentaryzacji, zaobserwowane usterki oraz 

wnioski co do bardziej efektywnego sposobu gospodarowania składnikami majątku. 

§ 69. Wnioski z rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych stanowią podstawę do: 

1) zaksięgowania różnic inwentaryzacyjnych, dostosowania stanów ewidencyjnych do rzeczy-

wistych warunków; 

2) przeprowadzenia kompensat niedoborów i nadwyżek; 

3) obciążenia osób materialnie odpowiedzialnych; 

4) windykacji należności z tytułu niedoborów i szkód od osób odpowiedzialnych materialnie. 

§ 70. Skutki inwentaryzacji ujmowane i rozliczane są w księgach roku obrotowego, na który 

przypadł termin inwentaryzacji. 



§ 71. Traci moc Zarządzenie Nr 13/1999 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 20 grudnia 1999 roku 

w sprawie ustalenia instrukcji inwentarzowej oraz Zarządzenia Nr 127/2010 Burmistrza Książa 

Wlkp. Z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie powołania komisji inwentarzowej. 

§ 72. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

         Burmistrz 

        /-/    Teofil Marciniak  



Załącznik nr 1 

do zarządzenia Nr 161/2011 

Burmistrza Książa Wlkp. 

Harmonogram inwentaryzacji                                                       z dnia 16 listopada 2011 roku 

 

Lp. 

 

Osoba 

odpowiedzialna 

Czynność 

 

Termin 

realizacji 

Osoba 

nadzorująca 

1. Sekretarz Gminy Zarządzenie Wójta Gminy/Starosty w sprawie powołania stałej 

Komisji Inwentaryzacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz 

przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku. 

30.09. Burmistrz 

2. Skarbnik Gminy, 

Przewodniczący 

Komisji 

Inwentaryzacyjnej 

Przeprowadzenie szkolenia członków Komisji 

Inwentaryzacyjnej. 

październik Burmistrz 

3. Skarbnik Gminy, 

Przewodniczący 

Komisji 

Inwentaryzacyjnej 

Przeprowadzenie szkolenia pracowników odpowiedzialnych 

materialnie za powierzone mienie. 

październik Burmistrz 

4. Przewodniczący 

Komisji 

Inwentaryzacyjnej 

Powołanie zespołów spisowych i przeprowadzenie ich 

szkolenia. 

listopad Burmistrz 

5. Pracownicy 

odpowiedzialni 

za prowadzenie ksiąg 

inwentarzowych 

Przygotowanie uzgodnienia stanu aktywów na dzień 30.11 

danego roku 

Listopad Skarbnik Gminy 

6. 

 

Pracownik 

materialnie 

odpowiedzialny za 

powierzone mienie 

Złożenie oświadczenia potwierdzającego, że przekazano do 

wydziału właściwego do spraw finansowych wszystkie 

dowody przychodu i rozchodu inwentaryzowanych 

składników mienia. 

listopad Skarbnik Gminy 

7. 

 

Pracownik referatu 

finansowego 

 

Przygotowanie arkuszy spisowych. listopad Skarbnik Gminy 

8. 

 

Przewodniczący 

Komisji 

Inwentaryzacyjnej 

1. Pobranie arkuszy spisowych. 

2. Zapoznanie członków Komisji Inwentaryzacyjnej oraz 

zespołów spisowych z aktualnymi przepisami dotyczącymi 

inwentaryzacji. 

3. Podział na pola spisowe. 

listopad Skarbnik  

 



9. Przewodniczący 

Komisji 

Inwentaryzacyjnej 

Przeprowadzenie inwentaryzacji. Listo-
pad/grudzień 

Burmistrz 

10. Przewodniczący 

Komisji 

Inwentaryzacyjnej 

Przekazanie Skarbnikowi Gminy wszystkich pobranych 

arkuszy spisowych wraz z innymi dokumentami 

inwentaryzacyjnymi. 

gru-

dzień/styczeń 
Burmistrz 

11. Pracownik referatu 

finansowego 

1. Wycena arkuszy spisowych. 

2. Ustalenie różnic inwetaryzacyjnych między stanem 

faktycznym a stanem wynikającym z zapisów w księgach 

ewidencyjnych. 

Grudzień- 

styczeń 
Skarbnik  

 

12. Komisja 

Inwentaryzacyjna 

1. Ustalenie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych. 

2. Przedstawienie sprawozdania z przeprowadzonej 

inwentaryzacji. 

Styczeń 

 
Burmistrz 

13. Burmistrz Decyzja w sprawie różnic inwentaryzacyjnych. styczeń  

14. Sekretarz Gminy Podjęcie działań przez stałą Komisję Likwidacyjną, mających 

na celu ustalenie przydatności składników ruchomych 

majątku Gminy 

Cały rok Burmistrz 

15 Referat Finansowy Należności, Rozrachunki jednostki ( wobec osób nie 

prowadzących ksiąg rachunkowych, z tytułów 

publicznoprawnych sporne i wątpliwe) Kapitały i Fundusze 

Celowe ( ZFŚS), Przychody i koszty przyszłych okresów. 

Cały rok Skarbnik  

16 Referat Finansowy Inne nie wymienione powyżej składniki aktywów i pasywów Cały rok Skarbnik 

17 Referat Finansowy Stan środków na rachunkach bankowych, kredytów, pożyczek 

obligacji w budżecie 

Cały rok Skarbnik 

 

 

 



Załącznik nr 2 

do zarządzenia Nr 161/2011 

Burmistrza Książa Wlkp. 

z dnia 16 listopada 2011 roku 

HARMONOGRAM PRAC  

ZESPOŁÓW SPISOWYCH 

 

Zespół spisowy nr 1 

Zespół w składzie: 

1. Chrzanowiecka Grażyna – przewodniczący 

2. Ryszewska Maria – członek 

3. Pawłowski Jędrzej – członek 

Przeprowadzi inwentaryzację w Urzędzie Miejskim na dzień 30 listopada 2011 poprzez dokona-

nie spisu z natury 

• środków trwałych; 

• materiałów; 

• innych składników rzeczowych majątku trwałego urzędu; 

• wartości niematerialnych i prawnych. 

Zespół spisowy nr 2 

Zespół w składzie: 

1. Moskalik Danuta – przewodniczący 

2. Weiss Nowak Agata – członek 

3. Muślewska Prakseda – członek 

Przeprowadzi inwentaryzację w kasie Urzędu Miejskiego na dzień 31 grudnia 2011 poprzez doko-

nanie spisu z natury 

• gotówki; 

• druków ścisłego zarachowania; 

• czeków; 

• innych papierów wartościowych. 

Zespół spisowy nr 3 

Zespół w składzie 

1. Rabczewski Grzegorz – przewodniczący 

2. Wawrzynowicz Dawid – członek 

3. Szymański Waldemar – członek 

∙Przeprowadzi inwentaryzację w magazynie materiałów budowlanych,  

• środków trwałych oddanych w dzierżawę; 

Oraz poprzez porównanie stanu ewidencyjnego na dzień 31.12.2011 roku 



• inwestycji rozpoczętych; 

• gruntów; 

• środków trwałych, do których jest utrudniony dostęp. 

 

Zespół spisowy nr 4 

Zespół w składzie 

1. Chiliński Franciszek– przewodniczący 

2. Weiss Marcin – członek 

3. Suchecki Marian – członek 

Przeprowadzi inwentaryzację na dzień 30.11.2011r poprzez dokonanie spisu z natury  w jed-

nostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Książ Wlkp. 

• środków trwałych; 

• materiałów; 

• innych składników rzeczowych majątku trwałego urzędu; 

• wartości niematerialnych i prawnych. 

 

Zespół spisowy nr 5 

Zespół w składzie 

1. Lenartowska Małgorzata – przewodniczący; 

2. Weiss Nowak Agata – członek; 

3. Zakrzewska Małgorzata – członek 

Przeprowadzi inwentaryzację w Niepublicznych Szkołach i Niepublicznych Przedszkolach w 

Chrząstowie i we Włościejewicach oraz w Świetlicach Wiejskich na dzień 30.11.2011 roku poprzez 

dokonanie spisu z natury; 

• środków trwałych; 

• materiałów; 

• innych składników rzeczowych majątku trwałego urzędu; 

• wartości niematerialnych i prawnych. 

 

Pracownicy referatu finansowego przeprowadzą 

1. inwentaryzację poprzez porównanie stanu ewidencyjnego na dzień 31.12 danego roku 

1) należności długoterminowych, spornych i wadliwych; 

2) należności wobec pracowników i publicznoprawnych; 

3) rozliczeń międzyokresowych kosztów; 

4) funduszy specjalnych i rezerw; 

5) udziałów w obcych podmiotach gospodarczych. 



2. inwentaryzację poprzez uzyskanie pisemnego potwierdzenia na ostatni dzień roku kalendarzo-

wego stanu: 

1) środków pieniężnych na rachunkach bankowych; 

2) pożyczek i kredytów. 

3. inwentaryzację poprzez uzyskanie pisemnego potwierdzenia od kontrahentów na dzień 30.11 

danego roku  należności i zobowiązań poza należnościami i zobowiązaniami spornymi, wątpli-

wymi, pracowniczymi i publicznoprawnymi. 

 

 



Załącznik nr 3 

do zarządzenia Nr 161/2011 

Burmistrza Książa Wlkp. 

Z dnia 16 listopada 2011 roku 

 

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

(miejscowość i data) 

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

(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że jako osoba materialnie odpowiedzialna za powierzone składniki majątku ru-

chomego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.. z obowiązkiem ich przechowywania 

w pomieszczeniach do tego przeznaczonych na terenie Urzędu Miejskiego, przekazałem/am wszyst-

kie dowody przychodu i rozchodu inwentaryzowanych składników majątku do referatu finansowego 

Urzędu Miejskiego 

 

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

(podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

 



Załącznik nr 4 

do zarządzenia Nr 161/2011 

Burmistrza Książa Wlkp. 

z dnia 16 listopada 2011 roku 

Wymagane informacje, jakie powinien zawierać arkusz spisu z natury 

WZÓR 

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

(strona) 

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

(pieczęć jednostki) 

 

 

ARKUSZ SPISU Z NATURY NR ..... 

 

Rodzaj i forma inwentaryzacji ............................................................................................................ 

Metoda przeprowadzania inwentaryzacji ............................................................................................... 

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

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

(wskazanie jednostki inwentaryzowanej i jej adres) 

 

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

(imię i nazwisko oraz stanowisko osoby odpowiedzialnej za inwentaryzowane mienie) 

 

Skład zespołu spisowego:   Osoby obecne przy inwentaryzacji: 

1. ..............................................    1. .................................................... 

2. ..............................................    2. .................................................... 

3. ..............................................    3. .................................................... 

 

Spis z natury przeprowadzano w dniach od ........ do ........ od godz. ........ do godz. ........ 

Poz. 
Numer 

inwentarza 
Nazwa towaru 

Jednostka 

miary 
Ilość Cena Wartość Uwagi 

        

        

        

 

Razem strona ........ od poz. ........ do poz. ........ wartość ............................. 

Razem arkusz ........ od poz. ........ do poz. ........ wartość ............................ 



Podpisy osoby materialnie odpowiedzialnej za składniki majątku oraz osób uczestniczących 

w inwentaryzacji 

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

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

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

Podpisy członków zespołu spisowego 

1. ............................... 

2. ............................... 

3. ............................... 

 

Podpis osoby dokonującej wyceny 

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

 

 

 



Załącznik nr 5 

do zarządzenia Nr 161/2011 

Burmistrza Książa Wlkp. 

Z dnia 16 listopada 2011 roku 

 

 

SPRAWOZDANIE OPISOWE  

Z PRZEBIEGU SPISU Z NATURY 

 

 

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

(miejscowość i data) 

 

Zespół spisowy działający na podstawie zarządzenia Burmistrza Książa Wlkp.  nr 161/2011 z 

dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej w następującym 

składzie osobowym: 

1. Przewodniczący .................................................. 

2. Członek ............................................................... 

3. Członek ............................................................... 

 

wykonał w dniu .................... opisane w niniejszym sprawozdaniu czynności przy sporządzaniu 

spisu z natury w 

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

(nazwa inwentaryzowanego obiektu) 

dokonując spisu z natury 

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

(rodzaj inwentaryzowanych składników majątkowych) 

przy udziale 

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

(osoba odpowiedzialna materialnie/osoba upoważniona) 

 

A. Rozliczenie z pobranych arkuszy spisowych 

1. Pobrano w dniu ............... arkuszy spisowych w ilości ............. od numeru ...... do nume-

ru ..... 

2. Wykorzystano ...... arkuszy spisowych o numerach ........... 

3. Zwrócono ....... arkuszy zniszczonych i anulowanych o numerach ................. 

4. Zwrócono ...... czystych arkuszy o numerach .......... 

 

B. Inwentaryzowane składniki majątkowe spisano na .............. arkuszach spisowych 



Nr ................. liczba pozycji ............... 

Nr ................. liczba pozycji ............... 

Nr ................. liczba pozycji ............... 

 

C. W wyniku szczegółowego sprawdzania pomieszczeń 

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

stwierdzono, że w arkuszach spisowych ujęto wszystkie składniki majątkowe podlegające in-

wentaryzacji. 

Stan pomieszczeń: 

1. liczba okien ................... 

2. liczba drzwi ................. 

rodzaj ich zabezpieczenia (np. kraty, zamki) 

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

3. sposób przechowywania i zabezpieczenia kluczy od pomieszczeń 

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

4. środki zabezpieczenia przeciwpożarowego i ich stan 

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

 

D. Podczas inwentaryzacji zauważono następujące nieprawidłowości w zakresie przechowywania 

składników majątku, magazynowania i konserwacji 

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

 

E. Zalecenia na przyszłość co do przechowywania, magazynowania i konserwacji składników ma-

jątku 

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

 

F. Spostrzeżenie zespołu spisowego poczynione w trakcie inwentaryzacji 

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

 

 

Podpisy członków zespołu spisowego 

1. ............................... 

2. ............................... 

3. ............................... 

 

Podpis osoby odpowiedzialnej materialnie 

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



Załącznik nr 6 

do zarządzenia Nr 161/2011 

                                                                                                     Burmistrza Książa Wlkp. 

z dnia 16 listopada 2011 roku 

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

(strona) 

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

(pieczęć jednostki) 

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

(miejscowość i data) 

 

 

PROTOKÓŁ NR .....  

Z INWENTARYZACJI GOTÓWKI W KASIE 

 

Zespół spisowy w składzie: 

1. ............................................ 

2. ............................................. 

3. ............................................. 

przeprowadził w dniu ....................... w godzinach od ........... do .............. w obecności osoby 

odpowiedzialnej materialnie/osoby upoważnionej przez nieobecną osobę odpowiedzialną material-

nie ................................................................................... przeliczył stan gotówki i niewykorzystane 

druki ścisłego stosowania w obrocie gotówkowym. 

W toku inwentaryzacji stwierdzono 

A. Stan gotówki w kasie: 

1. banknoty 

1) ........... szt. x 200 zł razem ................... zł 

2) ........... szt. x 100 zł razem ................... zł 

3) .......... szt. x 50 zł razem ................... zł 

4) .......... szt. x 20 zł razem ................... zł 

5) .......... szt. x 10 zł razem ................... zł 

2. bilon – razem ................... zł. 

Stan gotówki w kasie zgodny/niezgodny ze stanem wynikającym z raportów kasowych 

Raportu kasowego nr ............... z dnia ............ – stan ................... zł 

RAZEM ........................ ZŁ 

 

B. Wykorzystano druków ścisłego stosowania w obrocie kasowym 

Czeki ........................... od nr ..... do nr ...... szt. ....... 



Czeki ........................... od nr ..... do nr ...... szt. ....... 

Ostatnie dowody przychodu i rozchodu 

KP nr .... z dnia .......... 

KW nr .... z dnia .......... 

RK nr .... z dnia .......... 

 

C. Stan depozytów przechowywanych w kasie i ich zgodność/niezgodność z ewidencją 

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

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

 

Skład zespołu spisowego:   Osoby obecne przy inwentaryzacji: 

1. ..............................................    1. .................................................... 

2. ..............................................    2. .................................................... 

3. ..............................................    3. .................................................... 

 

Podpisy osoby materialnie odpowiedzialnej za składniki majątku oraz osób uczestniczących 

w inwentaryzacji 

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

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

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

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

 

Podpisy członków zespołu spisowego 

1. ............................... 

2. ............................... 

3. ............................... 

 

 

 



Załącznik nr 7  

do zarządzenia Nr 161/2011 

Burmistrza Książa Wlkp. 

z dnia 16 listopada 2011 roku 

Odcinek A 

Adresat      Nadawca: 

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

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

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

Dotyczy: uzgodnienia salda należności 

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, 

poz. 1223 ze zm.) informujemy, że na dzień ............................................. Wasze zadłużenie wobec 

naszej jednostki wynosi ........................ zł ......... gr. 

Zgodnie z naszą ewidencją na saldo to składają się następujące kwoty:  

Numer konta: .................... 

Lp. Faktura Z dnia Treść operacji 

Naliczone 

odsetki za 

zwłokę 

Na dobro 

Wasze Nasze 

       

       

       

Razem konto   

Saldo   

 

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

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej u wierzyciela) 

Zgodność powyższego salda z danymi Waszych ksiąg rachunkowych prosimy potwierdzić 

w postaci poniższego stwierdzenia na drugim egzemplarzu niniejszego pisma. W przypadku nie-

zgodności wykazanego przez nas salda z zapisami Waszych ksiąg rachunkowych prosimy 

o przesłanie specyfikacji tych różnic. 

Kwota zobowiązania jest zgodna z naszym saldem na dzień ........................................  

 

Załącznik nr ............. 

do sprawozdania finansowego za rok ................... 

Data zwrotu potwierdzenia sald ............................ 

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

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej u dłużnika) 

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

(data, pieczęć i podpisy) 

 



Odcinek B 

Potwierdzenie salda należności 

 

Adresat      Nadawca: 

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

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

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

Dotyczy: uzgodnienia salda należności 

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, 

poz. 1223 ze zm.) informujemy, że na dzień ............................................ Wasze zadłużenie wobec 

naszej jednostki wynosi ........................ zł ......... gr. 

Zgodnie z naszą ewidencją na saldo to składają się następujące kwoty: Numer konta: 

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

Lp. Faktura Z dnia Treść operacji 
Naliczone 

odsetki za 

zwłokę 

Na dobro 

Wasze Nasze 

       

       

       

Razem konto   

Saldo   

 

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

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej u wierzyciela) 

Zgodność powyższego salda z danymi Waszych ksiąg rachunkowych prosimy potwierdzić 

w postaci poniższego stwierdzenia na drugim egzemplarzu niniejszego pisma. W przypadku nie-

zgodności wykazanego przez nas salda z zapisami Waszych ksiąg rachunkowych prosimy 

o przesłanie specyfikacji tych różnic. 

Kwota zobowiązania jest zgodna z naszym saldem na dzień ....................................... 

 

Załącznik nr ............. 

do sprawozdania finansowego za rok ................... 

Data zwrotu potwierdzenia sald ............................ 

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

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej u dłużnika) 

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

(data, pieczęć i podpisy) 

 



Odcinek C 

Potwierdzenie salda należności 

 

Adresat      Nadawca: 

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

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

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

Dotyczy: uzgodnienia salda należności 

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, 

poz. 1223 ze zm.) informujemy, że na dzień ............................................. Wasze zadłużenie wobec 

naszej jednostki wynosi ........................ zł ......... gr. 

Zgodnie z naszą ewidencją na saldo to składają się następujące kwoty: Numer konta: 

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

Lp. Faktura Z dnia Treść operacji 

Naliczone 

odsetki za 

zwłokę 

Na dobro 

Wasze Nasze 

       

       

       

Razem konto   

Saldo   

 

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

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej u wierzyciela) 

Zgodność powyższego salda z danymi Waszych ksiąg rachunkowych prosimy potwierdzić 

w postaci poniższego stwierdzenia na drugim egzemplarzu niniejszego pisma. W przypadku nie-

zgodności wykazanego przez nas salda z zapisami Waszych ksiąg rachunkowych prosimy 

o przesłanie specyfikacji tych różnic. 

Kwota zobowiązania jest zgodna z naszym saldem na dzień ........................................ 

 

Załącznik nr ............. 

do sprawozdania finansowego za rok ................... 

Data zwrotu potwierdzenia sald ............................ 

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

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej u dłużnika) 

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

(data, pieczęć i podpisy) 

 



Załącznik nr 8  

do zarządzenia Nr 161/2011  

Burmistrza Książa Wlkp. 

Z dnia 16 listopada 2011 roku 

 

Protokół z inwentaryzacji  

przeprowadzonej drogą weryfikacji sald 

 

1. Na dzień ....................................... dokonano inwentaryzacji drogą weryfikacji sald następują-

cych aktywów i pasywów: 

Lp. 
Symbol 

konta 
NAZWA KONTA 

STAN KONTA 

 Różnice przed 

weryfikacją 

po  

weryfikacji 

Wn Ma Wn Ma Wn Ma 

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

 

2. Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień .....................  wynosi i według wery-

fikacji wynosi……………………. i do protokołu dołączyć wydruk obrotów i sald. 

3. Integralną część protokołu stanowią notatki służbowe, na podstawie których sporządzony zo-

stał powyższy protokół. 

Osoby obecne przy weryfikacji                                      Zespół spisowy 

                                                                                       Podpis .......................................... 

Data .......................................... Podpis .......................................... 

                                                                                       Podpis …....................................... 

 

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji 

Skarbnik                                                                         Kierownik 



Załącznik nr 9 

 do zarządzenia Nr 161/2011 

Burmistrza Książa Wlkp. 

Z dnia 16 listopada 2011 roku 

 

PROTOKÓŁ 

weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych 

 

Komisja Inwentaryzacyjna w składzie 

1. ..................................................................... – Przewodniczący 

2. ..................................................................... – Członek 

3. ..................................................................... – Członek 

na posiedzeniu w dniu ............................................. w sprawie weryfikacji i rozliczenia różnic 

inwentaryzacyjnych stwierdzonych w czasie spisu z natury ................................................................. 

w dniach ............................................... 

(rodzaj składnika majątku) 

według stanu na dzień .......................................................... spisanych na arkuszach od 

nr ................. do nr ................., 

po rozpatrzeniu wyjaśnień Pana(i) ................................................................................................... 

(imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej materialnie) 

oraz innych okoliczności, mogących mieć wpływ na zaistniałe różnice, dokonała rozliczenia. 

Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych zawiera załącznik (zgodnie ze wzorem określonym 

w załączniku nr 10). 

1. Stwierdzono 

a) niedobory ogółem w kwocie ............................... zł; 

b) nadwyżki ogółem w kwocie ............................... zł; 

c) szkody ogółem w kwocie ............................... zł. 

Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych zawiera załącznik (zgodnie ze wzorem określonym 

w załączniku nr 10). 

2. Komisja inwentaryzacyjna po przeanalizowaniu zestawienia różnic inwentaryzacyjnych 

i wyjaśnień osób materialnie odpowiedzialnych oraz konsultując się z głównym księgowym jednost-

ki proponuje powstałe różnice inwentaryzacyjne rozliczyć w następujący sposób: 

a) Rozliczenie niedoborów i nadwyżek poprzez kompensatę: 

• Niedobory .................. skompensować z nadwyżkami według załącznika (zgodnie ze 

wzorem określonym w załączniku nr 11) ............................. zł 

• Pozostały po kompensacie niedobór ilości ......... o wartości ..............zł 

Oraz niedobór wartości na kwotę ...................... zł 

Razem ...................... zł 

 



Uznać za 

– w granicach normy w kwocie .................. zł i obciążyć koszty operacyjne w kwocie 

.................. zł 

– za niezawiniony w kwocie .................. zł i obciążyć pozostałe koszty operacyjne w kwocie 

.................. zł 

– za zawiniony w kwocie .................. zł i obciążyć osobę odpowiedzialną materialnie 

w kwocie .................. zł 

 • Pozostałą po kompensacie nadwyżkę ilości ........ o wartości .........................zł 

Oraz nadwyżkę wartości na kwotę ...................... zł 

Razem ...................... zł 

Odnieść na pozostałe przychody operacyjne 

b) niedobór .......... o wartości ........... zł uznać za: 

– w granicach normy w kwocie ..... zł i obciążyć koszty operacyjne w kwocie ..... zł 

– za niezawiniony w kwocie .... zł i obciążyć pozostałe koszty operacyjne w kwocie ..... zł 

– za zawiniony w kwocie .... zł i obciążyć osobę odpowiedzialną materialnie w kwocie ..... 

zł 

c) rozliczenie nadwyżek 

– nadwyżkę .............. o wartości .......... zł odnieść na pozostałe przychody operacyjne. 

3. Zgodnie z postępowaniem wyjaśniającym przyczyny ww. różnic były następujące: 

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

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

(opis przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych, wyjaśnienia osób, inne informacje) 

4. Ocena przygotowania i przebiegu inwentaryzacji: 

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

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

(spostrzeżenia i uwagi dotyczące przygotowania i przebiegu inwentaryzacji) 

5. Wnioski w zakresie zabezpieczenia składników majątkowych 

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

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

6. Inne uwagi i wnioski 

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

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

Opinia Skarbnika 

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

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

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

 (data) (podpis) 



Podpisy członków Komisji Inwentaryzacyjnej: 

1. ......................................................................... 

2. ......................................................................... 

3. ......................................................................... 

 

Opinia radcy prawnego 

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

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

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

 (data) (podpis) 

 

Decyzja Burmistrza 

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

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

 

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

 (data) (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 10  

do zarządzenia nr 161/2011 

Burmistrza Książa Wlkp. 

Z dnia 16 listopada 2011 roku 

 

.......................................... 
(pieczęć jednostki) 

 

Wykaz różnic inwentaryzacyjnych 

ustalonych drogą spisu z natury dokonanego dnia .................. w .................. 

 

Lp. Nr arkusza  

spisu z natury 
Indeks Nazwa składnika  

majątkowego 
J.m. Cena Nadwyżka 

ilościowa 
Nadwyżka 

wartościowa 
Niedobór 

ilościowy 
Niedobór 

wartościowy 

          

          

          

          

          

 

 

Podpisy członków Komisji Inwentaryzacyjnej:  

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

………………………………………………… 

………………………………………………… 

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

(pieczęć jednostki) 

.......................................... 
(data) 



Załącznik nr 11  

do zarządzenia Nr 161/2011 

Burmistrza Książa Wlkp. 

z dnia 16 listopada 2011 roku 

 

Arkusz kompensaty niedoborów i nadwyżek 

 

 

 

 

Podpisy komisji ................................................... 

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

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

 

Lp. Nazwa J.m. 

Różnice inwentaryzacyjne 
Kompensata 

Wynik ostateczny 

niedobory nadwyżki niedobory nadwyżki 

ilość wartość ilość wartość ilość cena wartość ilość wartość ilość wartość 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              

RAZEM           

Niedobór z pozycji: Skompensowano z pozycją: 

...................................., ................. 
(data) 

 

Podpisy komisji 

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

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

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

 

  

  

  

  



Ewidencja arkuszy spisów z natury 

 

Data 

wyda-

nia 

Zespół spisowy 

(nazwisko i imię  

odbierającego) 

Wydano 
Pokwi-

towanie 

odbioru 

Zwrot arkuszy 
Przekazanie do wyceny  

i rozliczenia 

Liczba 

sztuk 
Nume-

ry 
Data 

Wykorzysta-

nych szt.  

(nr) 

Anulowa-

nych szt. 

(nr) 

Niewykorzy-

stanych szt.  

(nr) 
Data 

Liczba 

sztuk 
Numery 

Pokwi-

towanie 

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

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

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

(data) 

 

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

(podpis Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 11  

do zarządzenia Nr 161/2011 

Burmistrza Książa Wlkp. 

z dnia 16 listopada 2011 roku 

 

Protokół 

Inwentaryzacji stanu środków na rachunkach bankowych, kredytów, pożyczek w budżecie gminy 

Książ Wlkp. 

 

 

Inwentaryzację przeprowadzono w referacie finansowym: 

- …………………………………….. – osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej, 

- …………………………………….. – osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej, 

- …………………………………….. – osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej, 

 

Lp. Nr rachunku jednostki – 

nazwa banku 

Stan środków wg. 

Wyciągu bankowego 

Nr z dnia 

Stan środków 

wg. Potwierdze-

nia salda na 

31.12. 20    r 

zbanku 

Stan środków 

wg. Ewidencji 

księgowej na 

31.12.20   r 

Np. konto 133, 

135 itd 

1     

2     

3     

 

 

Osoby obecne przy inwentaryzacji                                         

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

Zatwierdzam  protokół z inwentaryzacji  

 

Podpis Skarbnika                                                                       podpis Kierownika                                   


