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Inwentaryzacja 2021 w jednostkach sektora finansów 
publicznych- najczęściej występujące problemy 



PROGRAM    

1) Podstawy prawne przeprowadzenia inwentaryzacji 

2) Cel inwentaryzacji 

3) Metody, terminy i częstotliwość inwentaryzacji wszystkich składników aktywów i pasywów: 

spis z natury 

potwierdzenie sald 

weryfikacja 

4) Podział obowiązków i zakres odpowiedzialności 

 5) Inwentaryzacja w przypadku obsługi prowadzonej przez CUW- kto odpowiada 

6) Sposób organizacji, przebieg i zasady dokumentowania inwentaryzacji 

7) Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych- ewidencja księgowa 

8) 10 najczęściej występujących błędów w procesie inwentaryzacji. 

  



Podstawy prawne przeprowadzenia inwentaryzacji 

Podstawowym aktem prawnym przeprowadzania inwentaryzacji jest ustawa z dnia 29 września 1994 r.  

o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 217). Inwentaryzacji został poświęcony rozdział 3 ustawy.  

 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy na ostatni dzień każdego roku obrotowego jednostki są zobowiązane do 

przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów. 
 

 



Inwentaryzacja to ogół czynności wykonywanych w jednostce w celu okresowego ustalenia rzeczywistego 

stanu składników  majątkowych, znajdujących się w jej posiadaniu. Inwentaryzacja polega również na  

wyjaśnieniu różnic pomiędzy stanem rzeczywistym, który został stwierdzony podczas spisu a stanem 

wynikającym z ewidencji księgowej.  

Ustawa o rachunkowości określa ogólne zasady inwentaryzacji, w tym sposoby jej przeprowadzenia oraz 

terminy i częstotliwość. Brak jest natomiast procedur związanych z zorganizowaniem prac 

inwentaryzacyjnych, zasad jej dokumentowania i rozliczania.  

W jednostkach sektora finansów publicznych inwentaryzacja jest jednym z elementów kontroli zarządczej, 

która stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań jednostek w sposób 

zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. 

W świetle ustawy o rachunkowości inwentaryzacja stanowi obowiązkowy element rachunkowości 

poprzedzający etap sporządzenia sprawozdania finansowego oraz rocznego zamknięcia ksiąg 

rachunkowych.  



Cel  inwentaryzacji 

Celem inwentaryzacji jest: 

ustalenie rzeczywistego stanu wszystkich składników majątkowych jednostki według stanu na 

określony dzień, 

porównanie tego stanu z wielkościami odnotowanymi w ewidencji księgowej, 

ustalenie i wyjaśnienie różnic inwentaryzacyjnych, tj. nadwyżek, niedoborów, 

rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za stwierdzone niedobory lub szkody, 

doprowadzenie danych zawartych w ewidencji księgowej do zgodności ze stanem rzeczywistym, 

dokonanie oceny przydatności składników majątkowych ( weryfikacja przydatności). 



Jednym z najważniejszych dokumentów dotyczących inwentaryzacji jest  instrukcja inwentaryzacyjna, która powinna zawierać 

m.in.: 

  ogólne zasady i cele przeprowadzenia inwentaryzacji, 

 formy i metody przeprowadzania inwentaryzacji poszczególnych składników majątkowych, 

 terminy przeprowadzania inwentaryzacji, 

 osoby odpowiedzialne za wykonywanie poszczególnych czynności przy przeprowadzaniu inwentaryzacji- obowiązki 

przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej i jej członków oraz zespołów spisowych, 

 zasady rozliczania wyników inwentaryzacji- niedobory i nadwyżki, 

 sposoby ujmowania różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych, 

 opis formularzy stosowanych przy przeprowadzaniu i rozliczaniu inwentaryzacji. 

 

Bardzo ważne jest opracowanie dokładnego harmonogramu inwentaryzacji. Należy  przeszkolić wszystkie osoby biorące w niej 

udział na etapach przygotowania, przeprowadzania i rozliczania. 

Zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób 

niezgodny z przepisami ustawy o rachunkowości stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych- art. 18 pkt. 1 ustawy z 

dnia 17 grudnia 200r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 



Metody, terminy i częstotliwość inwentaryzacji wszystkich 
składników aktywów i pasywów 

METODY INWENTARYZACJI 

 

Jednostki sektora finansów publicznych przeprowadzają inwentaryzację wybierając jedną z metod 

inwentaryzacji, wśród których wyróżnić można: 

 spis z natury, 

 potwierdzenie (uzgadnianie) sald,  

 weryfikacja stanów wynikających z ksiąg rachunkowych przez porównanie ich z odpowiednimi 

dokumentami. 



SPIS Z NATURY 

 

Spis z natury polega na spisaniu ilości posiadanych przez jednostkę składników majątku, dokonaniu wyceny tych 

ilości, a następnie porównaniu ich wartości z danymi w księgach rachunkowych. Ewentualne różnice powinny zostać 

wyjaśnione, rozliczone i ujęte w księgach rachunkowych roku za który przeprowadza się inwentaryzację. 

w drodze spisu z natury inwentaryzacji podlegają: 

 gotówka w kasie, 

 materiały, towary w magazynach, 

 środki trwałe, z wyjątkiem gruntów oraz środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, 

 pozostałe środki trwałe. 

Inwentaryzacją drogą spisu z natury obejmuje się również znajdujące się w jednostce składniki aktywów, będące 

własnością innych jednostek, powierzone jej do sprzedaży, przechowania, przetwarzania lub używania, 

powiadamiając te jednostki o wynikach spisu. Obowiązek ten nie dotyczy jednostek świadczących usługi 

pocztowe, transportowe, spedycyjne i składowania. 



Spis z natury dokumentuje się: 

 w arkuszach spisu z natury – dla środków trwałych i pozostałych środków trwałych,  rzeczowych 

składników majątku obrotowego (materiały, towary, produkty), papierów wartościowych w postaci 

materialnej, 

 w protokołach – spis środków pieniężnych przechowywanych w jednostce. 

W jednostkach, które dokumentują spis z natury techniką ręczną, na papierowych arkuszach spisowych, 

druki te muszą być objęte ewidencją i kontrolą zużycia. 

 

 Arkusze spisu z natury są drukami ścisłego zarachowania. Każdy arkusz spisowy powinien być oznaczony: 

 niepowtarzalnym numerem, 

 nazwą „druk ścisłego zarachowania”. 



Po ocechowaniu druki ujmuje się w książce służącej do ewidencji druków ścisłego zarachowania. 

Wydawane są za pokwitowaniem przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej. Rozchód 

ewidencjonowany jest w książce.  

Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej wydaje druki przewodniczącym zespołów spisowych – w 

zależności od zgłoszonych potrzeb. Spisane protokoły zdawczo-odbiorcze stanowią część dokumentacji 

inwentaryzacyjnej. 



Po zakończeniu spisu niewykorzystane i anulowane druki zwraca się przewodniczącemu spisu z natury, 

który sporządza rozliczenie druków pobranych i wykorzystanych. 

Po rozliczeniu druki niewypełnione zwraca się osobie odpowiedzialnej za ich ewidencję. Druki anulowane 

z powodu błędnego wypełniania pozostają w dokumentacji inwentaryzacyjnej. 

W przypadku techniki informatycznej spisu z natury, arkusze spisu z natury są generowane automatycznie, po 

wprowadzeniu danych wejściowych przez czytniki kodów paskowych lub czipów elektronicznych. 

Oprogramowanie służące do automatycznego generowania arkuszy spisu z natury musi posiadać 

zabezpieczenia systemowe. 

  



Zgodnie z art. 20 ust. 2 pkt. 3 ustawy o rachunkowości, arkusze spisowe stanowią dokumenty księgowe 

własne wewnętrzne jednostki. Stwierdzone w nich błędy należy poprawiać w sposób określony w art. 22 ust. 

3 ustawy o rachunkowości.  

,, Błędy w dowodach wewnętrznych mogą być poprawiane przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z 

utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej i daty poprawki oraz 

złożenie podpisu osoby do tego upoważnionej, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Nie można 

poprawiać pojedynczych liter lub cyfr.” 

W przypadku arkuszy elektronicznych należy stosować zasady poprawiania błędów zawarte w systemie 

informatycznym. Nie można nanosić poprawek jedynie na papierowy wydruk, a wersję elektroniczną 

dokumentu pozostawić bez zmian. 



Zasady wypełniania arkuszy spisowych:  

 arkusze spisowe wypełnia się w dwóch egzemplarzach, z których jeden, po zakończeniu spisu, otrzymuje osoba 

materialnie odpowiedzialna, a drugi przekazywany jest przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej,  

 wszystkie zapisy w arkuszach dokonywane są w języku polskim, czytelnie i trwale za pomocą długopisu,  

 błędy powstałe podczas spisu można poprawiać w sposób dwojaki tj. pierwszy polega na skreśleniu błędnej treści 

w sposób pozwalający ją odczytać, wpisaniu treści właściwe oraz potwierdzeniu dokonania poprawki podpisami 

wszystkich członków zespołu spisowego. Drugi sposób to skreślenie całego wiersza, opatrzenie go adnotacją 

„Skreślono” i podpisami oraz umieszczenie właściwego zapisu w następnym wierszu,  

 obce składniki majątku oraz składniki niepełnowartościowe, znajdujące się w danym polu spisowym spisuje się 

na oddzielnych arkuszach,  

 zespół spisowy po dokonaniu ostatniego zapisu w arkuszu umieszcza na nim adnotacją „spis zakończono na pozycji 

nr ...”,  

 arkusze spisu z natury podpisują członkowie zespołu spisowego oraz osoba materialnie odpowiedzialna.  



Obowiązkowa treść jaką należy nanieść na arkusz spisowy, za którą odpowiedzialny jest zespół spisowy w polu 

spisowym, obejmuje następujące dane: 

 zapisy nanoszone bezpośrednio przed rozpoczęciem spisu w danym polu spisowym: 

 określenie rodzaju inwentaryzacji (okresowa, roczna, doraźna), 



 oznaczenie pola spisowego (czyli miejsca, w którym są użytkowane lub składowane składniki majątkowe), 

 dzień i godzina rozpoczęcia spisu w danym polu spisowym, 

 imiona i nazwiska członków zespołu spisowego oraz pełnione przez nich funkcje (przewodniczący, członek, sekretarz), 

 imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby materialnie odpowiedzialnej lub osoby, której pieczy zostało powierzone 

inwentaryzowane mienie, albo wyznaczonej osoby ją zastępującej, 

 imiona, nazwiska i funkcje innych osób obecnych przy spisie, 

 dodatkowe oznaczenia arkuszy spisowych wymagane przez przepisy wewnętrzne jednostki (np. jeśli przepisy 

wewnętrzne jednostki wymagają ujmowania na odrębnych arkuszach spisowych różnych kategorii aktywów, mogą to 

być ich symbole lub nazwy: ŚT – środki trwałe, PŚT – pozostałe środki trwałe, NP – składniki majątku uszkodzone i 

niepełnowartościowe, ZW – środki trwałe niebędące własnością jednostki dodatkowo trzeba tu wskazać nazwę i adres 

właściciela). 



 numer kolejny pozycji arkusza spisowego, 

 numer inwentarzowy – w przypadku środków trwałych lub symbol indeksu materiałowego/towarowego/produktowego 

dla zapasów rzeczowych środków obrotowych, 

 nazwa składnika majątkowego pozwalająca na jego identyfikację, 

 jednostka miary (szt., kg, l, m, m3), 

 faktyczna ilość składnika. 

 Zapisy nanoszone w trakcie spisu, po przeliczeniu poszczególnych składników majątkowych: 



 Zapisy nanoszone po zakończeniu spisu w danym polu spisowym: 

 godzina zakończenia spisu w polu spisowym, 

 pozycja, na której został zakończony spis. 

Niewypełnione pozycje na arkuszu należy wykreślić w sposób uniemożliwiający wprowadzanie jakichkolwiek 

późniejszych dopisków. 

Na zakończenie spisu w danym polu spisowym na arkuszach składają własnoręcznie podpisy: 

 członkowie zespołu spisowego, 

 osoby materialnie odpowiedzialne (osoby odpowiedzialne za gospodarowanie składnikami majątku) w komórce 

organizacyjnej objętej spisem, 

 inne osoby obecne w czasie spisu w polu spisowym. 



Po zakończeniu spisu zespół spisowy sporządza sprawozdanie z jego przebiegu, obejmujące w szczególności 

informacje o trudnościach napotkanych podczas spisu oraz spostrzeżeniach dotyczących systemu kontroli 

wewnętrznej i stwierdzonych nieprawidłowościach w przechowywaniu, konserwacji i zabezpieczeniu zasobów. 

Formalną prawidłowość wypełnienia wszystkich arkuszy powinien obowiązkowo sprawdzać przewodniczący komisji 

inwentaryzacyjnej, zanim zostaną one przekazane do wyceny. 

 Nieprzestrzeganie zasad wypełniania arkuszy spisowych – podobnie jak nieobjęcie ich kontrolą zużycia – może 

skutkować koniecznością unieważnienia spisu i jego powtórnego przeprowadzenia lub też niemożnością wyceny, a co 

za tym idzie – rozliczenia inwentaryzacji. 



POTWIERDZENIE ( UZGODNIENIE) SALD 

Uzgodnienie sald polega na otrzymaniu od banków i uzyskaniu od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanych w 

księgach rachunkowych stanów aktywów.  

W drodze uzyskania od kontrahentów pisemnego potwierdzenia salda ustala się stan następujących aktywów i pasywów:  

środków pieniężnych na rachunkach bankowych,  

rozrachunków z odbiorcami i dostawcami.  

w drodze uzyskania od kontrahentów i banków pisemnych potwierdzeń prawidłowości sald wykazanych w księgach rachunkowych 

jednostki  inwentaryzacji podlegają: 

aktywa finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych lub przechowywane przez inne jednostki, 

należności ( z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności od pracowników oraz należności od osób nieprowadzących 

ksiąg rachunkowych, a także  należności publicznoprawnych), 

powierzone kontrahentom własne składniki aktywów. 

Przed wysłaniem do odbiorcy wezwania do potwierdzenia salda należy uprzednio dokonać weryfikacji salda figurującego w księgach 

jednostki i poprawić ewentualne błędy lub pomyłki.  



Nie przewiduje się milczącego potwierdzenia salda. Należy dołożyć maksimum starań, aby uzgodnienie salda było 

skuteczne, w przypadku bezskuteczności działań w tym zakresie, należy przeprowadzić weryfikację tego salda.  

W przypadku rozbieżności między saldem figurującym w księgach jednostki i kontrahenta należy ustalić przyczyny tych 

rozbieżności i doprowadzić salda do zgodności.  

Salda należności z kontrahentami uzgadniają pracownicy księgowości jednostki będącej wierzycielem, zaś nadzór nad 

tym sprawuje główny księgowy. 

Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 3 pkt. 1 ustawy o rachunkowości, uzgodnienie sald przeprowadza się w okresie od 1 

października roku obrotowego do 15 stycznia roku kolejnego. 

Przeprowadzenie inwentaryzacji  metodą uzgodnienia sald i wyniki uzgodnień dokumentuje się za pomocą: 

 wydruków z ewidencji analitycznej i szczegółowej uzgadnianych aktywów, 

 druków wezwań do uzgodnień sald, 

 protokołów cząstkowych porównania sald podanych przez kontrahentów z saldami wykazanymi w księgach 

rachunkowych jednostki, 

 zestawień różnic inwentaryzacyjnych, 

 protokołów rozliczenia inwentaryzacji. 



WERYFIKACJA  

Weryfikacja polega na porównaniu odpowiednich dokumentów z danymi w księgach rachunkowych jednostki i 

ustaleniu rzeczywistej wartości tych składników. 

Metodę tę stosuje się w przypadku składników aktywów i pasywów, których ze względów technicznych nie da się 

zinwentaryzować metodą spisu z natury albo uzgodnienia salda, ponieważ byłoby to niewykonalne.  

w drodze porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości 

składników majątkowych inwentaryzacji podlegają: 

 środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony, 

 wartości niematerialne i prawne, 

 należności sporne i wątpliwe, 

 należności i zobowiązania wobec pracowników, wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, z tytułów 
publicznoprawnych, 

 inne aktywa i pasywa jednostki niepodlegające spisowi z natury i uzgodnieniu sald, lub podlegające inwentaryzacji 

tymi metodami, jeśli przeprowadzenie spisu z natury lub uzgodnienie sald z przyczyn uzasadnionych nie było 

możliwe. 



Metodą weryfikacji sald inwentaryzuje się: 

 grunty, 

 środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony ( np. budowle podziemne), 

 należności sporne i wątpliwe, 

 należności i zobowiązania od/wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych ( w tym należności i zobowiązania 

wobec pracowników), 

 rozrachunki publicznoprawne,  

 rozrachunki z pracownikami,  

 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,  

 fundusz jednostki,  

 wartości niematerialne i prawne.  

 środki trwałe oraz rzeczowe aktywa obrotowe, których zinwentaryzowanie metodą spisu z natury lub uzgodnienia 

salda nie było możliwe. 



Przeprowadzanie inwentaryzacji metodą weryfikacji sald najczęściej powierza się zespołom weryfikacyjnym. Do 

składu zespołów weryfikacyjnych powołuje się pracowników księgowości oraz pracowników innych komórek 

organizacyjnych jednostki, którzy mają specjalistyczną wiedzę na temat danego rodzaju składników majątkowych. 

 

Zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości 

oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 

samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 

budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: 

,, Inwentaryzacja nieruchomości powinna zapewnić porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z 

ewidencją odpowiednio gminnego, powiatowego i wojewódzkiego zasobu nieruchomości.” 

Nie wymaga pisemnego uzgodnienia wynikający z ksiąg rachunkowych stan należności i zobowiązań wobec osób 

fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, nie prowadzących ksiąg rachunkowych, objętych powództwem 

sądowym lub postępowaniem egzekucyjnym oraz z tytułu niedoborów. 



TERMINY I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI 

Zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości, inwentaryzację należy przeprowadzić na ostatni dzień 

każdego roku obrotowego. Inwentaryzację składników aktywów rozpoczyna się - z wyjątkiem aktywów 

pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i 

produktów gotowych- nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a kończy do 15 

dnia następnego roku. Ustalenie  stanu powinno nastąpić przez dopisanie lub odpisanie od stanu 

stwierdzonego drogą spisu z natury lub potwierdzenia sald – przychodów i rozchodów (zwiększeń i 

zmniejszeń), jakie nastąpiły miedzy datą spisu lub potwierdzenia a dniem ustalenia stanu 

wynikającego z ksiąg rachunkowych, przy czym stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być 

ustalony po dniu bilansowym. 



TERMINY I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI 

Ustawowy termin uważa się za spełniony, jeżeli inwentaryzacja została przeprowadzona: 

 na ostatni dzień roku obrotowego – aktywa pieniężne, papiery wartościowe, produkcja w toku, środki 

trwałe w budowie oraz materiały, towary i produkty gotowe, odpisane w dniu zakupu lub wytworzenia w 

koszty (koszt własny), lecz znajdujące się w tym dniu w zapasie, 

 raz na dwa lata – drogą spisu z natury oraz drogą porównania ewidencji z dokumentacją i ich weryfikacji 

– zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów znajdujących się w strzeżonych 

składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową, 



Na potrzeby środków trwałych za tereny strzeżone uznaje się budynki zajmowane przez jednostkę, tereny 

ogrodzone, maszyny i składowiska niedostępne dla osób nieupoważnionych, gdzie obrót w nich ( wwóz, 

wywóz) podlega kontroli. 

 raz na cztery lata drogą spisy z natury, zaś w ciągu pozostałych trzech lat drogą porównania ewidencji z 

dokumentacją oraz analizy i weryfikacji – środków trwałych oraz inwestycji jak również innych środków 

trwałych, maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie – znajdujących się na 

terenie strzeżonym. 

Inwentaryzację przeprowadza się również, niezależnie od częstotliwości i terminów określonych w 

ustawie o rachunkowości: 

 na dzień zakończenia działalności przez jednostkę, 

 na dzień poprzedzający postawienie jednostki w stan likwidacji lub wszczęcie postępowania 

upadłościowego. 



Inwentaryzację należy także przeprowadzić po zaistnieniu zdarzeń losowych, na skutek których mógł ulec 

zmianie stan składników majątkowych jednostki ( pożar, powódź, zalanie, włamanie, kradzież, itp.) oraz w 

sytuacji, gdy dochodzi do zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej za składniki majątkowe. 

  

Zakończenie wszystkich czynności inwentaryzacyjnych i ujęcie wyników inwentaryzacji rocznej za 2021 r. 

powinno nastąpić nie później niż do 26 marca 2022 r. 



Podział obowiązków i zakres odpowiedzialności 

Za prawidłowy i terminowy przebieg procesu inwentaryzacji odpowiedzialny jest kierownik jednostki. Do jego 

obowiązków należy m.in..: 

 wydanie stosownego zarządzenia w sprawie inwentaryzacji,  

 powołanie komisji inwentaryzacyjnej,  

 ustalenie składu komisji zapewniającego sprawny i prawidłowy przebieg inwentaryzacji,  

 wyznaczenie spośród składu komisji inwentaryzacyjnej jej przewodniczącego,  

 zapewnienie właściwych warunków i środków, a także należytej organizacji pracy w celu zagwarantowania 

prawidłowego przebiegu inwentaryzacji,  

 sprawowanie nadzoru nad całokształtem prac inwentaryzacyjnych,  

 zatwierdzanie protokołów weryfikacji aktywów i pasywów oraz protokołu rozliczania różnic 

inwentaryzacyjnych,  

 podjęcie stosownych decyzji odnośnie rozliczenia wyników inwentaryzacji.  



Do obowiązków głównego księgowego należy:  

 sporządzenie na dzień inwentaryzacji zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych inwentaryzowanych grup 

składników aktywów i pasywów,  

 przygotowanie i wysłanie do odbiorców potwierdzeń sald,  

 przyjęcie i weryfikacja potwierdzeń sald otrzymanych od kontrahentów,  

 ustalenie ewentualnych różnic w przypadku gdy salda nie są zgodne, wyjaśnienie przyczyn powstałych 

rozbieżności i ujęcie ich w księgach rachunkowych,  

 przeprowadzenie weryfikacji tych składników aktywów i pasywów, które nie podlegają inwentaryzacji w drodze 

spisu z natury lub potwierdzenia sald,  

 dokonanie przy współudział komisji inwentaryzacyjnej wyceny spisanych z natury składników majątku,  

 wydanie opinii do protokołu z rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych przygotowanego przez komisję,  

 ujęcie w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych na podstawie zatwierdzonego przez Dyrektora 

Szkoły protokołu, o którym mowa w powyższym punkcie.  



Pracami komisji inwentaryzacyjnej kieruje jej przewodniczący, który jest odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań komisji  

Przewodniczącym komisji inwetaryzacyjnej, powołanej przez dyrektora jednostki nie może być główny księgowy, ani inny pracownik 

księgowości.  

Do zadań przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej należy:  

 przeszkolenie zespołów spisowych, w szczególności zapoznanie ich z niniejszą instrukcją,  

 podział jednostki/ szkoły na pola spisowe i przydzielenie ich odpowiednim grupom spisowym,  

 przygotowanie druków inwentaryzacyjnych, w szczególności arkuszy spisowych z natury nadając im cechy druków ścisłego zarachowania 

poprzez ich ponumerowanie i ostemplowanie,  

 nadzorowanie przebiegu inwentaryzacji, w tym wyrywkowa kontrola spisów z natury,  

 odbiór od zespołów spisowych arkuszy spisowych wraz ze sprawozdaniem z przebiegu spisu,  

 współudział przy wycenie spisanych składników majątkowych, w razie potrzeby powołania rzeczoznawców,  

 ustalenie różnic inwentaryzacyjnych i wyjaśnienie ich przyczyn,  

 po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zaproponowanie metod rozliczenia ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych,  

 sporządzenie protokołu z rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych, według ustalonego wzoru i przekazanie go kierownikowi jednostki/ 

dyrektorowi szkoły.  



Zadaniem powołanych zespołów spisowych jest przeprowadzenie spisu z natury składników majątku w 

przydzielonym danej grupie polu spisowym. W skład grupy spisowej nie mogą wchodzić osoby materialnie 

odpowiedzialne za spisywane składniki majątku oraz osoby prowadzące ewidencje tych składników.  

Do obowiązków zespołów spisowych należy:  

 zapoznanie się z instrukcją inwentaryzacyjną,  

 pobranie od przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej arkuszy spisu z natury,  

 dokonanie spisu z natury w przydzielonym polu spisowym wg zasad określonych w niniejszej instrukcji oraz 

Zarządzeniu Dyrektora,  

 ocena prawidłowości gospodarowania spisywanymi zasobami majątkowymi,  

 ocena prawidłowości zabezpieczenia zapasów przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą,  

 ocena przydatności spisywanego majątku, w tym identyfikacja niepełnowartościowych składników majątkowych,  

 przekazywanie przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej wszelkich informacji o stwierdzonych 

nieprawidłowościach występujących w toku czynności spisowych,  

 terminowe przekazanie wypełnionych arkuszy spisowych i sprawozdania ze spisu przewodniczącemu komisji.  



Osoby materialnie odpowiedzialne za spisywane mienie zobowiązane są do przeprowadzenia prac 

przygotowawczych niezbędnych do prawidłowej i sprawnej realizacji spisu z natury, w szczególności:  

 uporządkowania zapasów,  

 zapewnienia czytelności oznaczeń określonych składników majątkowych (wywieszek z nazwą i 

indeksem, numerów inwentarzowych itd.)wyraźne oznakowanie znajdujących się w jednostce 

składników majątkowych nie będących jej własnością,  

 wyodrębnienie składników niepełnowartościowych,  

 uporządkowanie ewidencji składników spisywanego majątku.  

  



Inwentaryzacja w przypadku obsługi prowadzonej przez CUW- podział obowiązków 

Z dniem 1 stycznia 2016r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz 

niektórych innych ustaw, która wprowadziła możliwość tworzenia samorządowych centrów usług wspólnych (CUW).   

Na mocy przepisów tej ustawy, gminy, powiaty i województwa mogą organizować i prowadzić wspólną obsługę - w szczególności 

administracyjną, finansową i organizacyjną.  Rada gminy w tym celu musi podjąć uchwałę w sprawie wyznaczenia jednostek 

obsługiwanych i jednostki obsługującej (CUW) oraz określić zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach 

wspólnej obsługi (art. 10b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym). To od woli rady gminy zależy zakres zadań przekazanych do obsługi 

jednostce obsługującej (CUW). Należy jednak mieć na uwadze fakt, że rada gminy ograniczona jest treścią art. 10c ustawy o 

samorządzie gminnym, który mówi, że zakres wspólnej obsługi nie może obejmować kompetencji kierowników jednostek zaliczanych 

do sektora finansów publicznych do: 

 dysponowania środkami publicznymi, 

 zaciągania zobowiązań, 

 sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie. 

W przypadku powierzenia do Centrum Usług Wspólnych obowiązków z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości jednostek 

obsługiwanych, są one przekazywane w całości - art. 10c ust. 2 ustawy. 



Rada gminy nie może wybiórczo określić, które obowiązki w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostki będą przekazane 

do CUW, a które pozostaną w jednostce obsługiwanej. Oznacza to, że jeśli rada gminy przekazała do CUW zadania z zakresu 

rachunkowości i sprawozdawczości szkoły, to zobowiązana była przekazać te zadania w całości. 

Stanowisko takie potwierdzone zostało m.in. w rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody śląskiego z 9 czerwca 2016 r. (nr 

NPII.4131.1.337.2016), gdzie wskazano:  

„Zgodnie bowiem z przywołanym przepisem (art. 10c ust. 2) w przypadku powierzenia obowiązków z zakresu rachunkowości i 

sprawozdawczości jednostek obsługiwanych są one przekazywane w całości. Zatem nie istnieje możliwość wymienienia zadań z 

zakresu rachunkowości, które zostaną przekazane jednostce obsługującej”. 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, w czerwcu 2019r również wypowiedziała się  w tej kwestii: 

,,W myśl przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), gmina może zapewnić wspólną 

obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora 

finansów publicznych. Rada gminy dla ww. jednostek określa, w drodze uchwały, w szczególności jednostki obsługujące i obsługiwane 

oraz zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi. Jednakże należy zauważyć, iż 

ustawodawca jednoznacznie wskazał, iż powierzone obowiązki z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych, 

będących jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi instytucjami kultury, są przekazywane w całości ( art. 10c ust. 2 ww. 

ustawy)”. 



Należy zwrócić uwagę na  art. 4 ust. 3 ustawy o rachunkowości, w którym ustawodawca wskazał, że rachunkowość jednostki 

obejmuje: 

 przyjęte zasady ( politykę)  rachunkowości,  

 prowadzenie,  na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku 

chronologicznym i systematycznym, 

 okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, 

 wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, 

 sporządzanie sprawozdań finansowych, 

 gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą, 

 poddanie badaniu, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w 

przypadku przewidzianych ustawą. 

Jeżeli więc do obowiązków z zakresu rachunkowości wchodzi m.in. okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji 

rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, to powierzenie w drodze uchwały wspólnej obsługi z zakresu rachunkowości oznacza 

powierzenie w jej ramach również zadań związanych z inwentaryzacją. W konsekwencji odpowiedzialność za realizację tych zadań 

spoczywać będzie na kierowniku jednostki obsługującej (CUW). 



Kierownik CUW powinien w tym celu: 

 wydać zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach obsługiwanych, 

 wyznaczyć członków komisji inwentaryzacyjnej, którzy powinni być pracownikami CUW. 

W praktyce jednostki ( obsługiwana i obsługująca) często mają problem z rozstrzygnięciem kwestii odpowiedzialności za 

przeprowadzenie inwentaryzacji. 

Kierownik jednostki, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w 

zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w sytuacji, gdy określone obowiązki w zakresie 

rachunkowości – z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury – zostaną powierzone 

innej osobie lub przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 ust. 2, za ich zgodą (art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości). Zasady te ulegają 

istotnej modyfikacji w razie wprowadzenia wspólnej obsługi właśnie z uwagi na cyt. wyżej art. 10c ustawy o samorządzie gminnym. 

Zgodnie z art. 53 ust. 1-5 ustawy o finansach publicznych kierownik jednostki obsługującej ( CUW) jest odpowiedzialny za gospodarkę 

finansową oraz rachunkowość i sprawozdawczość jednostki obsługiwanej, o której mowa w art. 10a pkt. 1 i 2 ustawy o samorządzie 

gminnym, w zakresie obowiązków powierzonych uchwałą rady gminy.  Powierzenie jednostce obsługującej ( CUW), w drodze uchwały 

organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego, obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej, w tym z zakresu 

rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych, oznacza powierzenie jej również zadań i odpowiedzialności związanych z 

inwentaryzacją. 



Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, w zakładce ,, Rachunkowość budżetowa” , jest także dostępne stanowisko 

Ministerstwa w kwestii odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w przypadku wspólnej obsługi administracyjnej, 

finansowej i organizacyjnej jednostek.   

 

Ministerstwo Finansów podkreśla, że powierzenie w drodze uchwały obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej, w 

tym z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych, jednostce obsługującej (Centrum Usług Wspólnych) 

oznacza powierzenie jej również zadań i odpowiedzialności związanych z inwentaryzacją. 

Po przejęciu wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych, księgi inwentarzowe powinny pozostać w jednostkach 

obsługiwanych, i  na bieżąco być uzupełniane  przez upoważnionych  pracowników .  

Procedury i zasady ewidencji składników  majątkowych, z podziałem na te, które podlegają ujęciu wyłącznie w ewidencji 

ilościowej oraz na takie które podlegają ujęciu w ewidencji ilościowo- wartościowej powinny być opisane w przepisach 

wewnętrznych każdej jednostki budżetowej- polityce ( zasadach) rachunkowości. 

Dyrektor jednostki budżetowej odpowiada za powierzone mienie, czyli za majątek jednostki, którą kieruje, a tym samym za 

księgi inwentarzowe, które powinny być prowadzone w jego jednostce, jako  jednostce obsługiwanej przez CUW. 



Na kierowniku jednostki obsługującej ( CUW) spoczywa obowiązek określenia polityki rachunkowości oraz instrukcji 

inwentaryzacyjnej dla jednostek obsługiwanych. Niedopuszczalne jest ustalenie jednej polityki rachunkowości oraz jednej 

instrukcji inwentaryzacyjnej dla wszystkich jednostek obsługiwanych i jednostki obsługującej. Wynika to z konieczności 

uwzględnienia w tych dokumentach różnic w funkcjonowaniu poszczególnych jednostek obsługiwanych i jednostki 

obsługującej. 

Kierownik CUW powołuje komisję inwentaryzacyjną, wskazuje osoby odpowiedzialne za poszczególne rodzaje inwentaryzacji oraz 

odpowiada za zapewnienie odpowiednich warunków dla pracy komisji inwentaryzacyjnej, zwłaszcza dotyczy to komisji 

przeprowadzającej spis z natury. Jednak w związku z tym, że spis z natury przeprowadzany jest np. w szkołach, czyli w obiektach 

odległych od jednostki obsługującej, w celu zapewnienia właściwych warunków dla pracy komisji inwentaryzacyjnej powinna mieć 

miejsce ścisła współpraca kierownika jednostki obsługującej z dyrektorem szkoły na terenie której odbywa się spis. 

Jeżeli rachunkowość i sprawozdawczość jednostki budżetowej została przekazana do CUW, to odpowiedzialność za  

przeprowadzenie inwentaryzacji w tej jednostce  ponosi kierownik CUW i to on wyznacza członków komisji inwentaryzacyjnej, 

spośród swoich pracowników.  



Sposób organizacji, przebieg i zasady dokumentowania inwentaryzacji 

Procedury dotyczące przebiegu inwentaryzacji a także zasady jej dokumentowania powinny zostać określone przez kierownika 

każdej jednostki ( w przypadku obsługi przez CUW- przez kierownika CUW) w Instrukcji Inwentaryzacyjnej. 

Pierwszą czynnością w przygotowaniu inwentaryzacji jest wydanie przez kierownika jednostki zarządzenia w sprawie 

przeprowadzenia inwentaryzacji. Jeżeli jednostka jest obsługiwana przez CUW zarządzenie w sprawie przeprowadzenia 

inwentaryzacji  w jednostce obsługiwanej przez CUW, wydaje kierownik CUW. 

 

Najczęściej stosowane  w trakcie inwentaryzacji dokumenty to: 

 Zarządzenie kierownika w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji, 

 Harmonogram przeprowadzenia inwentaryzacji, 

 Arkusz spisu z natury, 

 Oświadczenie wstępne,  

 Oświadczenie poinwentaryzacyjne osoby materialnie odpowiedzialnej, 

 Sprawozdanie opisowe zespołów spisowych z przeprowadzenia spisu z natury, 

 Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych, 

 

 

  



 Protokół rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych, 

 Sprawozdanie końcowe przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej, 

 Protokół weryfikacji, 

 Zbiorczy protokół weryfikacji. 

 

Te i wiele innych wzorów dostępne są w Rachunkowości Budżetowej oraz na stronie Inforlex po zalogowaniu. 



Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych- ewidencja księgowa 

Przy rozliczaniu różnic inwentaryzacyjnych oraz rozpatrywaniu niedoborów, szkód i nadwyżek obowiązują 

przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

Zgodnie z  art. 27 ust. 1 ustawy przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji wymagają odpowiedniego 

udokumentowania i powiązania z zapisami ksiąg rachunkowych.  Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między 

stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach 

rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji. 

Nierozliczenie wyników spisu z natury lub ich rozliczenie i ujęcie po terminie stanowi naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych. 



Podczas weryfikacji dokonanej przez komisję inwentaryzacyjną stwierdzone różnice inwentaryzacyjne mogą zostać 

uznane za: 

nadwyżkę – występuje, gdy stan składników majątkowych faktycznie stwierdzony w trakcie inwentaryzacji jest większy 

od stanu ewidencyjnego inwentaryzowanych składników, odnosi się zawsze do różnic ilościowo-wartościowych, 

 niedobór – występuje, gdy stan składników majątku jednostki faktycznie stwierdzony w trakcie inwentaryzacji jest 

mniejszy od stanu ewidencyjnego tych składników, odnosi się zawsze do różnic ilościowo-wartościowych, 

 szkodę – występuje, gdy nastąpi całkowita lub częściowa utrata pierwotnej wartości inwentaryzowanego składnika 

majątku, powstaje zatem w wartości składnika rzeczowego i dotyczy m.in. utraty jego wartości użytkowych na 

skutek mechanicznego uszkodzenia, upływu terminu przydatności, 

 ubytki naturalne – stanowiące niedobory, mieszczące się w granicach ustalonych norm dopuszczalnego 

zmniejszenia ilości, wskutek fizykochemicznych właściwości określonych składników; normy ubytków naturalnych 

ustala kierownik jednostki we własnym zakresie, jako normy zakładowe, stosując jedną z następujących metod: 

statystyczną, doświadczalną lub porównawczo-analityczną. 



Stwierdzone w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji różnice, w zależności od przyczyn ich powstania, mogą zostać 

zewidencjonowane w księgach rachunkowych jednostki jako: 

 pozorne niedobory lub nadwyżki, 

 podlegające kompensacie niedobory lub nadwyżki, 

 zawinione niedobory i szkody, 

 niezawinione niedobory i szkody. 



Naturalne ubytki oraz szkody i ubytki niezawinione, po dokonaniu kompensat, odnoszone są w ciężar 

pozostałych kosztów operacyjnych. Natomiast ujawnione nadwyżki składników aktywów obrotowych 

podlegają ewidencji na koncie pozostałych przychodów operacyjnych. 

Do ewidencji różnic inwentaryzacyjnych w jednostkach sektora publicznego służy konto 240 „Pozostałe 

rozrachunki”.    Rozliczane przez jednostkę niedobory i szkody ujmowane są na kontach księgowych w 

wartości ewidencyjnej, skorygowanej o ewentualne odchylenia od cen ewidencyjnych oraz o 

dotychczasowe umorzenie środków trwałych. Wartość ewidencyjna nadwyżek aktywów rzeczowych 

ustalana jest na podstawie istniejących dokumentów lub na podstawie dokonanego szacunku 

uwzględniającego wartość godziwą oraz stopień zużycia składnika majątku. 



Poniżej w tabeli przedstawiono przykłady ewidencji księgowej niedoborów i nadwyżek w jednostce 

budżetowej. 

 Tabela nr 1. Ewidencja niedoborów i nadwyżek. 

Lp. Treść operacji księgowej Wn Ma 

1 

  

Ujawnienie  niedoboru w składniku majątku: 

środków trwałych 240 011 

wartościach niematerialnych i prawnych 240 020 

pozostałych środkach trwałych 240 013 

materiałach 240 310 

towarach 240 330 

gotówki w kasie 240 101 

2. Ujawnienie  nadwyżki w składniku majątku: 

środków trwałych 011 240 

wartościach niematerialnych i prawnych 020 240 

pozostałych środkach trwałych 013 240 

materiałach 310 240 

towarach 330 240 

gotówki w kasie 101 240 



Różnice inwentaryzacyjne między stanem faktycznym a księgowym podlegają rozliczeniu w księgach rachunkowych 

okresu, którego dotyczą, i powinny być rozliczone do 26 marca następnego roku budżetowego ( do 85 dni po dniu 

bilansowym). W roku, gdzie luty ma 29 dni do 25 marca. 

 Poniżej w tabeli przedstawiono przykłady ewidencji księgowej rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych w jednostce 

budżetowej. 

 Tabela nr 2. Ewidencja rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych. 

Lp. Treść operacji księgowej Wn Ma 

1 Wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia środków trwałych, WNiP 071 240 

2 Przeksięgowanie nieumorzonej wartości ŚT i WNiP uznanego za niedobór na fundusz 

jednostki. 

800 240 

3 Rozliczenie niedoboru zawinionego – zgoda pracownika. 234 240 

4 Rozliczenie niedoboru zawinionego – roszczenie sporne, pracownik nie uznaje winy w 
wyniku powstania niedoboru w składnikach majątku jednostki. 

240 240 

5 Rozliczenie niedoboru niezawinionego w zapasach. 761 240 



Jeżeli po zakończeniu i rozliczeniu inwentaryzacji wykryto nieprawidłowe jej przeprowadzenie, 

prowadzące do nierzetelności ksiąg rachunkowych, należy podjąć czynności mające na celu zniwelowanie 

ich ujemnych skutków dla rachunkowości jednostki. 

 

W sytuacji, gdy błędy  stwierdzono już po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego należy je 

skorygować w księgach rachunkowych bieżącego roku, po przeprowadzeniu nowej inwentaryzacji. 



10 najczęściej występujących błędów w procesie inwentaryzacji.  

Najczęściej popełniane błędy podczas inwentaryzacji dotyczą głównie niezachowania ustawowych terminów  oraz 

nieodpowiedniego dokumentowania wyników inwentaryzacji. Ale nie są to jedyne uchybienia. Poniżej przedstawiono 

10 najczęściej popełnianych błędów, które należy unikać. Są to m.in.: 

1. Brak opracowanej instrukcji inwentaryzacyjnej, 

2. Zaniechanie przeprowadzenia inwentaryzacji lub przeprowadzenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami 

ustawy o rachunkowości, 

3. Niezachowanie ustawowych terminów inwentaryzacji, 

4. Rezygnacja z przeszkolenia osób powołanych do czynności inwentaryzacyjnych, 

5. Niewłaściwy dobór form do składnika majątku ( np. WNiP jednostki często inwentaryzują metodą spisu z natury co 

jest błędem. WNiP powinny być inwentaryzowane droga weryfikacji, czyli porównania, 

6. Nierozliczenie inwentaryzacji lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z ustawą o rachunkowości, 

7. Nieujęcie wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych roku którego dotyczy, 

8. Nieprzeprowadzenie inwentaryzacji obcych środków trwałych, 

9. Brak inwentaryzacji niskocennych środków trwałych, 

10. Niewłaściwe sporządzenie arkuszy spisowych. 


