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Rozdział  I 
Podstawy prawne i merytoryczne 

 

§ 1 

Niniejsza Instrukcja została opracowana na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., 

poz. 395. ze zm.); 

2. Ustawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1668); 

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 

2077 ze zm.); 

4. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., , 

poz. 917, ze zm.); 

5. Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 ze zm.); 

6. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018r, 

poz. 1025, ze zm.);  

7. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 roku w sprawie wspólnej 

odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie (tekst jednolity 

Dz. U. z 1996 r., Nr 143, poz. 663); 

8. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 października 1975 roku w sprawie 

warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym 

mieniu (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r., Nr 143, poz. 662); 

9. Uchwały Nr 5/2016 z dnia 26 kwietnia 2016r Komitetu Standardów Rachunkowości – 

Komunikat Nr 2 Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2016r. 

10. Uchwały Nr 4/2017 z dnia 3 kwietnia 2017r Komitetu Standardów Rachunkowości – 

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z 25 maja 2017r. 

11. Statutu PUM w Szczecinie z 24 stycznia 2012r z późniejszymi zmianami. 

 

§ 2 

1. Instrukcja inwentaryzacyjna, zwana dalej „Instrukcją”, określa w sposób szczegółowy 

zasady, cele i metody, terminy i częstotliwość oraz etapy inwentaryzacji, kompetencje i 

obowiązki osób wyznaczonych do przeprowadzenia inwentaryzacji oraz zasady ustalania, 

weryfikacji i rozliczania różnic wykazanych w trakcie inwentaryzacji składników 

majątkowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, z wyjątkiem 

materiałów bibliotecznych systemu biblioteczno - informatycznego Uczelni. 

2. Inwentaryzacja materiałów bibliotecznych jest przeprowadzana według zasad 

określonych w odrębnych uregulowaniach. 

 

§ 3 

Inwentaryzacja jest jedną z form kontroli zarządczej, do której zobowiązany jest Rektor na 

podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 18 listopada 2016 roku o finansach publicznych.  

 
 



Rozdział  II 
Pojęcie, przedmiot, ogólne zasady i cel inwentaryzacji 

 

§ 4 

1. Inwentaryzacja jest to ogół czynności zmierzających do ustalenia rzeczywistego stanu 

aktywów i pasywów Uczelni na określony dzień i porównanie tego stanu ze stanem 

księgowym, a następnie ustalenie i wyjaśnienie ewentualnych rozbieżności i 

stwierdzonych różnic pomiędzy składnikami majątkowymi oraz rozliczenie osób 

odpowiedzialnych za powierzone im mienie. 

2. Inwentaryzacją objęte są wszystkie składniki majątkowe aktywów i pasywów, 

użytkowane, składowane i ewidencjonowane w Uczelni, bez względu na to czyją stanowią 
własność. 

3. Ogólne zasady inwentaryzacji: 
1) zasada uniwersalna – jest zasadę podstawową, koncentrującą się na zastosowaniu 

obowiązujących przepisów prawa i dobieraniu do zespołów spisowych osób 

fachowych, które znają specyfikę danego obszaru spisowego oraz wykazują się 
znajomością asortymentową spisywanych składników, 

2) zasada terminowości i częstotliwości – polegająca na przeprowadzaniu 

inwentaryzacji w terminach zgodnych z planem i z zachowaniem częstotliwości 

wymaganej ustawą o rachunkowości, umożliwiających w sposób harmonijny 

przygotowanie rocznego zamknięcia ksiąg rachunkowych, 

3) zasada podwójnej kontroli – polegająca na pomiarze składników majątkowych 

przez co najmniej dwie osoby w celu wyeliminowania ewentualnych niedokładności 

w liczeniu i uzyskaniu pewności, że składniki majątkowe zostały policzone zgodnie 

ze stanem faktycznym, 

4) zasada „zamkniętych drzwi” – polegająca na dokonywaniu spisu, o ile to możliwe, 

przy zamkniętych drzwiach, co oznacza, że w czasie inwentaryzacji nie dokonuje się 
obrotu magazynowego ani żadnych ruchów majątku; pozwala to na niezakłócony 

przebieg prac inwentaryzacyjnych; 

5) zasada rzetelnego obrazu – polegająca na ustaleniu stanu rzeczywistego 

inwentaryzowanych aktywów i pasywów, mająca decydujące znaczenie przy ocenie 

rzetelności, prawidłowości i kompletności inwentaryzacji, a polegająca na 

dokładnym pomiarze, identyfikacji nazw i symboli; 

6) zasada kompletności i kompleksowości – polegająca na kompletnym objęciu 

spisem wszystkich składników majątkowych, ujętych w ewidencji bilansowej, jak i 

nieujętych w tej ewidencji, a będących na stanie; 

7) zasada kolejnych czynności – polegająca na określeniu kolejności i czasu trwania 

prac inwentaryzacyjnych, co przyczynia się do usprawnienia spisu i skrócenia go w 

czasie, 

8) zasada uczestnictwa w spisie osoby odpowiedzialnej – polegająca na tym, że w 

spisie z natury powinna uczestniczyć osoba odpowiedzialna za powierzone jej 

mienie (w wyjątkowych sytuacjach, np. z powodu choroby osoby odpowiedzialnej 

może uczestniczyć osoba przez nią upoważniona); jeśli nie jest to możliwe, to skład 



zespołu należy poszerzyć do co najmniej trzech osób, z których jedna powinna 

reprezentować interesy osoby odpowiedzialnej za majątek, 

9) zasada komisyjności – polegająca na przeprowadzaniu spisów z natury przez co 

najmniej dwie osoby, co zwiększa wiarygodność i niepodważalność takich spisów, 

także w procesach sądowych o roszczenia z tytułu niedoborów, 

10) zasada fachowości zespołu spisowego – polegająca na dobieraniu do zespołów 

spisowych osób znających podstawowe zasady inwentaryzacji i gospodarki 

magazynowej. 

 

§ 5 

Celem inwentaryzacji jest: 
1) ustalenie faktycznego stanu aktywów i pasywów Uczelni na określony dzień, za 

pomocą odpowiednich metod inwentaryzacji, 

2) doprowadzenie danych wynikających z ksiąg rachunkowych do zgodności ze stanem 

rzeczywistym, 

3) wzmocnienie kontroli wewnętrznej nad majątkiem Uczelni, ustalenie różnic 

inwentaryzacyjnych, 

4) rozliczenie osób odpowiedzialnych lub współodpowiedzialnych za powierzone im 

mienie, 

5) dokonanie oceny gospodarczej przydatności inwentaryzowanych składników majątku, 

6) przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarowaniu majątkiem Uczelni, (np. 

gromadzeniu zapasów zbędnych, nadmiernych, niepełnowartościowych, niewłaściwie 

przechowywanych, itp.). 

 

 

§ 6 

Ilekroć w niniejszej Instrukcji jest mowa o: 

1) osobie odpowiedzialnej - należy przez to rozumieć pracownika, któremu na piśmie 

powierzono i przekazano określone składniki majątku, i który przyjął 
odpowiedzialność materialną za ewentualną szkodę w powierzonym mieniu, 

2) składnikach majątkowych.- należy przez to rozumieć wszystkie składniki aktywów i 

pasywów użytkowane, składowane i ewidencjonowane w Uczelni, bez względu na to 

czyją są własnością, 
3) aktywach – należy przez to rozumieć kontrolowane przez jednostkę zasoby 

majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych 

zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych, 

4) aktywach trwałych – należy przez to rozumieć wszystkie aktywa jednostki, które nie 

są zaliczane do aktywów obrotowych (rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne 

i prawne, inwestycje długoterminowe, należności długoterminowe i rozliczenia 

międzyokresowe), 

5) terenie strzeżonym – uważa się miejsce składowania (magazynowania), 

zabezpieczone przed dostępem osób niemających uprawnień, stale dozorowane, a 

także odrębnie stojące obiekty (budynki) zamykane tak, aby niemożliwe było 

przedostanie się do wewnątrz bez pozostawienia śladów włamania, zlokalizowane: 



a) w Szczecinie przy ul. Broniewskiego 19a, 24, 26, ul. Rybackiej 1, ul. Unii 

Lubelskiej 1a, 1b, ul. Ku Słońcu 12, 13, al. Powstańców Wlkp. 20, 72, ul. 

Szpitalnej 7, ul. Połabskiej 4, ul. Dunikowskiego 2, 4, 6, ul. Zawadzkiego 52, ul. 

Wernyhory 15, 17, ul. Żołnierskiej 48, 54, ul. Podgórnej 22/23, ul.  Piotra Skargi 

15, ul. D. Chłapowskiego 11, 

b) w Policach przy ul. Siedleckiej 2 

c) w Dziwnowie przy ul. Matejki 10  

d) w Barlinku przy ul. Sportowej 6  

e) na bazie obcej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 

w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4 i w Zdunowie przy ul. A. Sokołowskiego 11 

6) aktywach obrotowych - to aktywa o zapadalności krótkoterminowej czyli aktywa, 

których czas zużycia lub sprzedaży liczony jest od dnia bilansowego do 12 miesięcy 

(np. zapasy, należności, środki pieniężne, krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe), 

7) pasywach – należy przez to rozumieć źródła finansowania zasobów majątkowych 

jednostki, 

8) środkach trwałych - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym 

okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i 

przeznaczone na potrzeby Uczelni, 

9) polu spisowym – jest to umownie wydzielony obszar Pomorskiego Uniwersytetu 

Medycznego, na którym znajduje się określony zbiór składników majątkowych, 

objętych jednorodną odpowiedzialnością, 
10) różnicach inwentaryzacyjnych (niedobory, nadwyżki) należy przez to rozumieć 

wszelkie rozbieżności między stanem rzeczywistym ustalonym w czasie 

inwentaryzacji, a księgami rachunkowymi. 

 

Rozdział  III 

Metody inwentaryzacji 
 

§ 7 

1. W zależności od rodzaju składników aktywów i pasywów, inwentaryzację przeprowadza 

się w drodze: 

1) spisu z natury, 

2) potwierdzanie sald z bankami, odbiorcami i innymi kontrahentami,  

3) weryfikacja w drodze porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi 

dokumentami źródłowymi i weryfikacji danych ewidencyjnych. 

2. W drodze spisu z natury ustala się stan następujących składników aktywów: 

1) środków pieniężnych znajdujące się w kasach krajowych i zagranicznych, 

2) papierów wartościowych w postaci materialnej tj. weksli, czeków i innych papierów 

wartościowych, 

3) środków trwałych własnych i obcych (z wyłączeniem gruntów oraz środków 

trwałych trudno dostępnych), 

4) nieruchomości zaliczonych do środków trwałych oraz do tzw. inwestycji w 



nieruchomości oraz maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w 

budowie, znajdujące się na terenie strzeżonym, 

5) dzieł sztuki, zbiorów muzealnych, eksponatów itp., 

6) środków trwałych o niskiej wartości ujmowanych w ewidencji ilościowo – 

wartościowej zgodnie z Polityką rachunkowości, 

7) składników majątkowych ujętych wyłącznie w ewidencji na kontach 

pozabilansowych, 

8) rzeczowych składników aktywów obrotowych - zapasów (tj. materiały, druki 

ścisłego zarachowania, towary, wyroby gotowe - wydawnictwa własne, 

półfabrykaty, itp.), 

9) składników aktywów będących własnością innych jednostek powierzone do 

używania. 

3. W drodze uzgodnienia stanów składników majątkowych (aktywów), źródeł ich 
pochodzenia (pasywów) i pozostałych sald w formie otrzymania od banków i uzyskania 

od kontrahentów pisemnych potwierdzeń wielkości danych wykazanych w księgach 

rachunkowych na określony dzień, stosuje się do: 

1) środków pieniężnych wyrażonych w złotych polskich i w walutach obcych, a także 

lokat pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych, jak również stanów 

kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach, 

2) należności, pożyczek - z wyjątkiem rozrachunków z pracownikami i innymi 

podmiotami nieprowadzącymi ksiąg rachunkowych, rozrachunków 

publicznoprawnych, należności spornych i wątpliwych, a w bankach również 
zagrożonych, 

4. W drodze porównania z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji sald (stanów) 
wynikających z ewidencji księgowej, inwentaryzuje się następujące aktywa i pasywa oraz 

inne składniki (obce, ujęte tylko ilościowo, warunkowe zobowiązania itp.): 

1) grunty i środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony (np. linie kablowe, 

podziemne kanały, zbiorniki, itp.), 

2) prawa zakwalifikowane do nieruchomości (prawa wieczystego użytkowania 

gruntów, spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych i użytkowych), 

3) materiały i towary w drodze oraz dostawy niefakturowane, 

4) udziały w obcych jednostkach, 

5) należności sporne i wątpliwe, 

6) rozrachunki o charakterze publicznoprawnym, 

7) należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych 

(własnych pracowników), 

8) rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów, 

9) kapitały (fundusze) własne i specjalne, 

10) długoterminowe aktywa finansowe,  

11) wartości niematerialne i prawne, 

12) środki trwałe w budowie, z wyjątkiem maszyn i urządzeń wchodzących w skład 

środków trwałych w budowie, 

13) aktywa i pasywa ewidencjonowane pozabilansowo, 

14) wszystkie inne niewymienione powyżej składniki aktywów i pasywów, dla których 



nie było obowiązku inwentaryzacji lub których nie udało się zinwentaryzować za 

pomocą spisu z natury lub potwierdzenia sald, 

15) środki trwałe i obrotowe w roku w którym nie przeprowadzano spisu z natury z 

uwagi na zastosowanie uproszczeń w ciągu 4 lub 2 lat.  

 

Rozdział  IV 
Formy inwentaryzacji 

 

§ 8 

1. Inwentaryzację w Uczelni przeprowadza się w formie: 

1) pełnej inwentaryzacji ciągłej - polegającej na sukcesywnym ustalaniu 

rzeczywistego stanu poszczególnych składników aktywów i pasywów, w różnych 

planowo określonych terminach inwentaryzacji, tak aby w wyznaczonym okresie 

stan ten został ustalony dla wszystkich składników stanowiących całość danych 

aktywów i pasywów, 

2) pełnej inwentaryzacji okresowej - polegającej na ustaleniu rzeczywistego stanu 

wszystkich składników aktywów i pasywów objętych inwentaryzacją według stanu 

na dzień, na który przypada termin inwentaryzacji, 

3) inwentaryzacji doraźnej, w tym zdawczo-odbiorczej i kontrolnej - polegającej na 

ustaleniu rzeczywistego stanu  składników majątku objętych inwentaryzacją w 

drodze spisu z natury, w następujących przypadkach: 

a) każdorazowej zmiany na stanowiskach osób odpowiedzialnych lub 

współodpowiedzialnych (przejście na emeryturę, rentę, wypowiedzenie umowy, 

itp.), 

b) nieobecności osoby odpowiedzialnej bez pozostawienia upoważnienia (w 

przypadkach losowych np. długotrwała choroba, śmierć), 
c) wypadku losowego lub innych przyczyn (np. kradzież, pożar, zalanie, itp.), 

d) likwidacji stanowiska lub likwidacji jednostki organizacyjnej, 

e) dokonania zmian organizacyjnych (np. wydzielenie nowej jednostki 

organizacyjnej, itp.), 

f) żądania osób odpowiedzialnych lub ich przełożonych, 

g) kontroli zewnętrznej, zwłaszcza kontroli skarbowej, itp., 

h) kontroli osób odpowiedzialnych.  

 

 

Rozdział  V 
Częstotliwość i terminy inwentaryzacji  

 
§ 9 

1. Inwentaryzację w Uczelni przeprowadza się w terminie: 

1) według stanu na ostatni dzień każdego roku obrotowego 

a) metodą spisu z natury: 

− aktywa pieniężne (gotówka w kasie, weksle i czeki obce), 



− druki ścisłego zarachowania (np. kwitariusz przychodowy, kasa przyjmie KP, 

kasa wyda KW, czeki, dyplomy, legitymacje, inne), 

− krótkoterminowe papiery wartościowe, 

2) na ostatni dzień każdego roku obrotowego, z tym że inwentaryzację rozpocząć 
można w ciągu czwartego kwartału i zakończyć do 15 stycznia roku następnego: 

a) w drodze uzyskania potwierdzenia salda: 

− środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, 

− należności (z wyjątkiem tytułów publicznoprawnych, spornych, należności od 

pracowników, należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg 

rachunkowych oraz innych aktywów i pasywów, o ile przeprowadzenie ich 

spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe),  

− pożyczki i kredyty, 

− własne składniki majątkowe powierzone kontrahentom, 

b) w drodze weryfikacji: 

− grunty i środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony, 

− prawa zakwalifikowane do nieruchomości (prawa wieczystego użytkowania 

gruntów , spółdzielcze prawa lokali mieszkalnych i użytkowych), 

− materiały i towary w drodze oraz dostawy niefakturowane, 

− środki pieniężne w drodze, 

− należności sporne i wątpliwe, 

− rozrachunki publicznoprawne, 

− należności i zobowiązania z osobami nieprowadzącymi ksiąg rachunkowych, 

− rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne, 

− fundusze własne i specjalne, 

− rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów, 

− środki trwałe w budowie (z wyjątkiem maszyn i urządzeń wchodzących w 

skład środków trwałych w budowie), 

− wartości niematerialne i prawne, 

− aktywa i pasywa ewidencjonowane na kontach pozabilansowych, nieobjęte 

omówionymi wcześniej metodami inwentaryzacji, 

3) raz w roku – na dowolny dzień mieszczący się w okresie na trzy miesiące przed 
końcem danego roku obrotowego i do 15 stycznia roku następnego: 
a) w drodze spisu z natury: 

− zapasy: materiałów, towarów, wyrobów gotowych znajdujące się na terenie 

niestrzeżonym, a nieobjęte ewidencją ilościowo - wartościową, 

− środki trwałe (z wyjątkiem gruntów i środków trwałych, do których dostęp jest 

znacznie utrudniony) znajdujące się na terenie niestrzeżonym,  

− maszyny i urządzenia objęte inwestycją rozpoczętą znajdujące się na terenie 

niestrzeżonym, 

4) raz w ciągu dwóch lat 
a) w drodze spisu z natury: 

− zapasy materiałów, znajdujące się na terenie strzeżonym objęte ewidencją 
ilościowo - wartościową: materiały w magazynie, wyroby gotowe,  



5) raz w ciągu czterech lat 
a) w drodze spisu z natury: 

− środki trwałe znajdujące się na terenie strzeżonym,  
− dzieła sztuki, zbiory muzealne, eksponaty itp. 
− nieruchomości zaliczane do środków trwałych, 
− maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie 

znajdujące się na terenie strzeżonym, 
− składniki majątkowe będące własnością obcych jednostek powierzone Uczelni 

do sprzedaży, przechowania, przetwarzania lub używania,  
6) w dowolnym czasie w sytuacji:  

− likwidacji stanowiska lub likwidacji jednostki organizacyjnej,  

− wyodrębnienia nowej jednostki, 

− każdorazowej zmiany na stanowiskach osób odpowiedzialnych lub 

współodpowiedzialnych,  

− w razie wystąpienia szkody lub okoliczności nadzwyczajnych, 

− na wniosek inspektora kontroli skarbowej, itp., 

− na podstawie decyzji Kanclerza.  

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 6) tiret pierwszy i trzeci, inwentaryzacja 

zdawczo-odbiorcza winna być przeprowadzona w terminach zapewniających wyjaśnienie 

i rozliczenie jej wyników. 

3. Inwentaryzacja doraźna przeprowadzana w zakresie czasowym zgodnym z przepisami 

ustawy o rachunkowości oraz niniejszej instrukcji są uznawane przez kierownika 

jednostki za inwentaryzacje okresowe wykonane w ramach inwentaryzacji rocznej.  

4. Inwentaryzacji nie podlegają: 
1) przedmioty stanowiące osobistą własność pracowników PUM, 

2) składniki majątku, będące własnością innych podmiotów, znajdujące się w 

pomieszczeniach wydzierżawionych, wynajętych lub użyczonych przez Uczelnie, 

3) składniki majątku nie podlegające ewidencji określone w przepisach wewnętrznych  

Uczelni. 

5. Inwentaryzacji nie przeprowadza się w pomieszczeniach oddanych w użytkowanie, w 

których znajdują się wyłącznie składniki majątku innego podmiotu. 

 

Rozdział  VI 
Kompetencje w zakresie zarządzania, przeprowadzania i nadzorowania  

inwentaryzacji 
 

§ 10 

1. Rektor - sprawuje nadzór nad majątkiem Uczelni, a w szczególności: 

1) wydaje przepisy wewnętrzne w zakresie inwentaryzacji,  

2) zatwierdza, przedstawione przez Przewodniczącego  Komisji Inwentaryzacyjnej, po 

zaopiniowaniu przez Kanclerza i Kwestora, roczne i czteroletnie plany 

inwentaryzacji w drodze spisu z natury, 

3) zatwierdza, zaopiniowaną przez Kwestora, decyzję Kanclerza z wykonanych 



czynności inwentaryzacyjnych drogą spisu z natury przedstawionych w rocznym 

sprawozdaniu Komisji Inwentaryzacyjnej. 

2. Kanclerz: 
1) sprawuje ogólny nadzór nad całokształtem prac inwentaryzacyjnych i odpowiada 

przed Rektorem za prawidłowe przeprowadzenie i zachowanie obowiązującej 

częstotliwości inwentaryzacji w Uczelni, z wyjątkiem zbiorów bibliotecznych, 

2) powołuje, odwołuje Przewodniczącego oraz członków Komisji Inwentaryzacyjnej 

(KI), 

3) opiniuje roczne i czteroletnie plany inwentaryzacji drogą spisu z natury, 

4) powołuje zespoły spisowe w celu przeprowadzenia inwentaryzacji, 

5) zarządza przeprowadzenie pozaplanowej inwentaryzacji doraźnej, 

6) w przypadkach koniecznych, na wniosek Zastępcy Kierownika DAG ds. 

Inwentaryzacji, powołuje w charakterze biegłych, osoby posiadające wiedzę i 

doświadczenie niezbędne do przeprowadzenia obliczeń technicznych, ilości i wyceny 

specjalistycznych oraz spornych składników majątkowych, 

7) unieważnia określone spisy z natury w przypadku stwierdzenia, że zostały one 

przeprowadzone nieprawidłowo i zarządza ich ponowne przeprowadzenie, 

8) zatwierdza zaopiniowane przez Kwestora wnioski Komisji Inwentaryzacyjnej 

dotyczące sposobu rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych, dokonanej oceny 

przydatności zinwentaryzowanych składników majątkowych oraz sposobu ich 

dalszego zagospodarowania, 

9) rozpatruje wnioski osób odpowiedzialnych w sprawie umorzenia lub spłaty w ratach 

należności za powstałe niedobory, 

10) zarządza wszczęcie postępowania windykacyjnego w stosunku do osób obciążonych 

za niedobory nieusprawiedliwione, 

11) podejmuje decyzje w sprawie wykorzystania w przyszłości uwag pojawiających się 
w trakcie spisów z natury, a dotyczących ewidencjonowania i gospodarowania 

majątkiem Uczelni. 

3. Kwestor - odpowiada za całokształt prac księgowych dotyczących inwentaryzacji 

składników majątkowych Uczelni, w szczególności: 

1) odpowiada za komputerową ewidencję ilościowo - wartościową środków trwałych, 

materiałów w magazynach i innych składników majątkowych, 

2) zapewnia możliwość uzgodnienia ewidencji księgowej z ewidencją prowadzoną w 

poszczególnych polach spisowych, 

3) zapewnia aktualizację wykazu pól spisowych,  

4) zapewnia możliwość wyceny arkuszy spisowych, ustalenia różnic 

inwentaryzacyjnych, dokonania ewentualnych kompensat i ujęcia  

w księgach wyników inwentaryzacji, 

5) opiniuje: 

a) czteroletni i roczny plan inwentaryzacji drogą spisu z natury, 

b) roczne sprawozdanie z działalności Komisji Inwentaryzacyjnej, 

c) wnioski Komisji Inwentaryzacyjnej w sprawie sposobu rozliczenia różnic 

inwentaryzacyjnych, 

6) odpowiada za przygotowanie wniosku o powołanie zespołów weryfikacyjnych do 



przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji stanów księgowych z 

dokumentacją, w przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 4 pkt. 1), 2), 11), 12) 

niniejszej Instrukcji. 

7) zapewnia: 

a) przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów nieobjętych spisami z 

natury - drogą uzgodnienia sald, 

b) przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów nieobjętych spisami z 

natury i potwierdzeniem sald - drogą weryfikacji stanów księgowych z 

dokumentacją, 
 

§ 11 

1. Komisja Inwentaryzacyjna: 
1) Komisję Inwentaryzacyjną w tym jej Przewodniczącego powołuje Kanclerz na czas 

określony, nie krótszy niż jeden rok, w składzie zapewniającym właściwy nadzór nad 

prowadzonymi spisami z natury i rozliczaniem ich wyników, 

2) zadaniem Komisji Inwentaryzacyjnej jest: 

a) przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego celem ustalenia przyczyn 

powstania różnic inwentaryzacyjnych i postawienie wniosków w sprawie ich 

rozliczenia, 

b) formułowanie oceny dotyczącej prawidłowości bądź nieprawidłowości w 

zakresie gospodarowania składnikami majątkowymi, ich przydatności do 

dalszego użytkowania bądź wniosków co do propozycji sposobu 

zagospodarowania zbędnych składników majątkowych. 

2. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej ma za zadanie: 

1) szkolenie i instruktaż zespołów spisowych, 

2) nadzorowanie przeprowadzanych postępowań wyjaśniających, mających na celu 

ustalenie: 

a) przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych, 

b) osób winnych powstania niedoborów i szkód, 

2) zwoływanie posiedzeń Komisji Inwentaryzacyjnej, 

3) kontrole rzetelności i poprawności dokonywania spisów z natury, 

4) stawianie uzasadnionych wniosków w sprawie przeprowadzenia spisów 

uzupełniających lub powtórnych, 

5) uzyskiwanie pisemnych wyjaśnień od osób odpowiedzialnych, w przedmiocie 

niedoborów i nadwyżek powierzonego im mienia oraz powiadamianie Kanclerza o 

niezłożeniu przez nich wyjaśnień w określonym terminie, 

6) przedkładanie Kanclerzowi, zaopiniowanych przez Kwestora, wniosków w sprawie 

ostatecznego rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych, 

7) przedstawianie Kanclerzowi wniosków dotyczących usprawnienia gospodarki 

majątkowej oraz zabezpieczenia mienia, 

8) nadzór nad opracowaniem i przedłożeniem Rektorowi do zatwierdzenia rocznych i 

czteroletnich planów inwentaryzacji drogą spisu z natury, 

9) przekazywanie Rektorowi rocznego sprawozdania z działalności Komisji 

Inwentaryzacyjnej. 



                                                      § 12 

1. Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego, w którym funkcjonuje Sekcja 
ds. Inwentaryzacji  odpowiedzialny jest za nadzór nad czynnościami związanymi z 

techniczną i organizacyjną stroną przeprowadzania inwentaryzacji metodą spisu z natury. 

2. Sekcja ds. Inwentaryzacji: 
1) przygotowuje we współpracy z Przewodniczącym Komisji Inwentaryzacyjnej 

projekty czteroletnich i rocznych planów inwentaryzacji, 

2) informuje kierowników jednostek organizacyjnych o zarządzeniu inwentaryzacji 

drogą spisu z natury w określonym terminie, 

3) przygotowuje projekty zarządzeń Kanclerza w sprawie przeprowadzania 

inwentaryzacji planowych i doraźnych, powołania zespołów spisowych i terminów 

przeprowadzania spisu z natury, 

4) prowadzi ewidencję i rozlicza arkusze spisowe, zgodnie z wymogami w odniesieniu 

do druków ścisłego zarachowania (ewidencjonowanych), 

5) terminowo przeprowadza inwentaryzację drogą spisu z natury, 

6) przeprowadza szkolenia i instruktaż członków zespołów spisowych w zakresie 

inwentaryzacji drogą spisu z natury, 

7) wnioskuje do Kanclerza w sprawie: 

a) zmiany terminu inwentaryzacji, 

b) powołania rzeczoznawcy lub fachowca do ustalenia stanów rzeczywistych 

składników majątku inwentaryzowanych na podstawie obmiaru lub szacunku, 

8) w razie konieczności wnioskuje do właściwego działu merytorycznego o dokonanie 

wyceny stwierdzonych nadwyżek środków trwałych, 

9) przesyła osobom odpowiedzialnym zestawienia różnic inwentaryzacyjnych 

stwierdzonych w czasie spisu z natury,  

10) sprawuje obsługę Komisji Inwentaryzacyjnej, 

11) przygotowuje opisowe roczne sprawozdanie z działalności Komisji 

Inwentaryzacyjnej, w terminie umożliwiającym sporządzenie sprawozdania 

finansowego. 

                                                            

§ 13 

1. Zespoły spisowe - do obowiązków zespołu spisowego należy: 

1) udział w szkoleniu przed inwentaryzacyjnym, organizowanym i przeprowadzanym 

przez Przewodniczącego zespołu, 

2) zaopatrzenie się w komplet materiałów do przeprowadzenia spisu z natury (arkuszy 

spisowych oraz innych niezbędnych dokumentów) podpisanych przez 

Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej,  

3) zebranie pisemnych oświadczeń osób odpowiedzialnych za mienie o przekazaniu do 

Działu Ewidencji Majątku dokumentacji przychodu i rozchodu składników 

majątkowych, 

4) dokonanie spisów z natury wszystkich składników majątkowych znajdujących się w 

polu spisowym, na którym przeprowadza się inwentaryzację i podlegających spisowi 

na podstawie zarządzenia Kanclerza z wyodrębnieniem na oddzielnych arkuszach 

spisowych obcych składników majątkowych oraz zbędnych i uszkodzonych 



składników majątkowych, 

5) stosowanie w arkuszach spisowych nazewnictwa, symboli, kodów i jednostek miar 

możliwie najbardziej zbliżonych do tych, używanych w ewidencji księgowej, 

6) prawidłowe i kompletne wypełnianie arkuszy spisowych oraz nanoszenie na nich 

uwag odnośnie, użyteczności, jakości i o ile to możliwe przydatności 

inwentaryzowanych składników majątkowych, 

7) bieżące powiadamianie Zastępcy Kierownika DAG ds. Inwentaryzacji o 

stwierdzonych nieprawidłowościach, które uniemożliwiają przeprowadzenie 

inwentaryzacji, 

8) uczestniczenie przy otwieraniu i zamykaniu magazynów, w których przeprowadzany 

jest spis z natury, 

9) ustalenie prawidłowości, składowania (magazynowania), i zabezpieczenia 

rzeczowych składników majątkowych, podlegających spisowi. W przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości sporządzenie odpowiednich adnotacji,  

10) dopilnowanie zebrania wszystkich wymaganych podpisów pod dokumentacją z 

przeprowadzonego spisu z natury. 

11) sporządzenie sprawozdań z przeprowadzonych spisów z natury, zawierających 

informacje o: 

a) przebiegu spisu, 

b) zabezpieczeniu pomieszczeń i inwentaryzowanych składników, 

c) przygotowaniu pól spisowych do inwentaryzacji, 

d) ruchu składników w czasie inwentaryzacji. 

2. Przewodniczący zespołu spisowego kieruje pracą zespołu oraz odpowiada za: 

1) zorganizowanie pracy zespołu spisowego w ten sposób, aby normalna 

działalność jednostki organizacyjnej nie została zakłócona, 

2) terminowe przeprowadzanie spisu z natury na wyznaczonym polu spisowym, 

3) przedłożenie kompletu materiałów z przeprowadzonych inwentaryzacji Zastępcy 

Kierownika DAG ds. Inwentaryzacji oraz rozliczenie się z pobranych druków 

arkuszy spisowych, 

 

§ 14 

Dział Ewidencji Majątku uczestnicząc w procesie inwentaryzacji odpowiada za: 

1) bieżące prowadzenie ewidencji analitycznej rzeczowych składników majątkowych, 

w sposób umożliwiający porównanie stanu ewidencyjnego ze stanem ustalonym w 

drodze spisu z natury na dzień przeprowadzenia spisu, 

2) przekazywanie wydruków ewidencyjnych osobom odpowiedzialnym, celem 

uzgodnienia ewidencji ilościowej i wartościowej powierzonego mienia, przed 

planowanym terminem spisu z natury, 

3) przekazywanie zespołom spisowym kart obiektów środków trwałych w celu 

ograniczenia niebezpieczeństwa pominięcia podczas spisu informacji 

zapewniających ustalenie charakterystyki obiektów, 

4) wycenę spisanych składników majątkowych i ustalenie różnic inwentaryzacyjnych,  

5) sporządzenie zestawień ilościowych i wartościowych różnic inwentaryzacyjnych, 

które wynikają z porównania stanu ewidencyjnego (księgowego) i rzeczywistego,  



6) ujęcie w zestawieniach różnic inwentaryzacyjnych zapewniających możliwość:  
a) powiązania poszczególnych pozycji arkuszy spisowych z odpowiednimi 

pozycjami zestawień różnic inwentaryzacyjnych, 

b) ustalenia łącznej wartości niedoborów i nadwyżek z podziałem na pola spisowe, 

7) przeprowadzenie inwentaryzacji drogą weryfikacji sald, w przypadkach, o których 

mowa w § 7 ust. 4 pkt. 1, 2, 11, niniejszej Instrukcji, 

8) przekazywania Komisji Inwentaryzacyjnej zestawień różnic inwentaryzacyjnych w 

celu wyjaśnienia okoliczności i przyczyn ich powstania, 

9) przeprowadzanie wstępnej weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych we współpracy z 

Zespołem spisowym, w taki sposób aby różnice pozorne były wyeliminowane już na 

etapie poprzedzającym złożenie wyjaśnień przez osoby odpowiedzialnej, 

10) rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych ustalonych przez Komisję Inwentaryzacyjną i 
zatwierdzonych przez Kanclerza oraz ich ujęcie w księdze pomocniczej i 

przekazanie do Działu Księgowości celem zaksięgowania w księdze głównej pod 

datą końca roku obrotowego, 

11) przekazywanie do  Działu Organizacyjno-Prawnego / Kancelarii Prawnej kompletu 

dokumentacji w celu dochodzenia roszczeń. 
                                                      

§ 15 

Kierownicy jednostek organizacyjnych w ramach sprawowanego nadzoru nad mieniem w 

podległych jednostkach zobowiązani są do: 

1) wyznaczenia osób do składu zespołów spisowych niezwłocznie po otrzymaniu pisma 

informującego o terminie planowanego spisu z natury, 

2) zapewnienia warunków sprawnego przeprowadzenia czynności związanych z 

ustaleniem faktycznego stanu inwentaryzowanych składników majątkowych, 

będących na wyposażeniu podległych im jednostek, 

3) dopilnowania rozliczenia się pracowników z powierzonego mienia przed odejściem z 

Uczelni lub przejściem do innej jednostki organizacyjnej, 

4) nadzoru nad przestrzeganiem prawidłowości użytkowania składników majątkowych 

przez pracowników, a w szczególności konieczności uzyskiwania pisemnej zgody 

bezpośredniego przełożonego na użytkowanie mienia do celów służbowych poza 

terenem Uczelni, 

5) nadzoru nad wykonaniem zaleceń zawartych w sprawozdaniu z zakończenia 

inwentaryzacji drogą spisu z natury w podporządkowanych jednostkach, 

6)  dbałości o zabezpieczenie mienia jednostki organizacyjnej w celu minimalizacji 

ryzyka jego zniszczenia, kradzieży, przemieszczenia bez dokumentacji itp., 

7) uporządkowania pola spisowego przed zaplanowaną inwentaryzacją. 
                                              

§ 16 

Działy: Zaopatrzenia, Techniczny zobowiązane są do wyceny ujawnionych podczas spisu z 

natury nadwyżek, Informatyki, Zaopatrzenia do udziału w weryfikacji wartości 

niematerialnych i prawnych, Techniczny także do udziału w weryfikacji gruntów i praw 

zakwalifikowanych do nieruchomości.  

 



Rozdział  VII 
Plan i sprawozdania  

 

§ 17 

1. Terminy inwentaryzacji w drodze spisu z natury wynikają z rocznych i czteroletnich 

planów inwentaryzacji. 

2. Projekt rocznego i czteroletniego planu inwentaryzacji drogą spisu z natury opracowuje 

Sekcja ds. Inwentaryzacji pod nadzorem Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej,  

a opiniuje Kwestor i Kanclerz. 

3. Plan inwentaryzacji  rocznej jest zatwierdzany przez Rektora w terminie nie później niż 
do 31 grudnia danego roku na rok następny. 

 

§ 18 

Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej składa Rektorowi roczne sprawozdanie z  

działalności Komisji w terminie do 28 lutego roku następnego za rok poprzedni.  

 
Rozdział  VIII 

Czynności przygotowawcze do spisu z natury 
 

§ 19 

1. Przed przystąpieniem do inwentaryzacji w drodze spisu z natury, w terminach 

przewidzianych w planie inwentaryzacji: 

1) Kanclerz wydaje zarządzenie o przeprowadzeniu inwentaryzacji z podaniem 3-

osobowego składu zespołów spisowych, czasu rozpoczęcia i zakończenia prac 

inwentaryzacyjnych.  

2) Sekcja ds. Inwentaryzacji: 

a) powiadamia niezwłocznie kierownika jednostki organizacyjnej o terminie 

rozpoczęcia inwentaryzacji, 

b) przygotowuje niezbędne druki, dokumenty, materiały pomocnicze i sprzęt służący 

do dokonania pomiarów. 

3) Dział Ewidencji Majątku przekazuje wydruki z ewidencji księgowej osobom 

odpowiedzialnym za mienie w celu uzgodnienia ewidencji ilościowo - wartościowej 

powierzonego im mienia przed planowanym terminem rozpoczęcia inwentaryzacji. 

4) Osoba odpowiedzialna za powierzone jej rzeczowe składniki majątkowe 

inwentaryzowanego pola spisowego, obowiązana jest do: 

a) przygotowania pola spisowego do przeprowadzenia spisu z natury składników 

majątkowych, wywieszek w magazynach materiałowych, dostarczenie na miejsce 

spisu  składników majątkowych znajdujących się poza jednostką organizacyjną 
(np. wypożyczone, przemieszczone inaczej), 

b) porównania stanu posiadania powierzonego mienia ze stanem wynikającym z 

ewidencji księgowej i wyjaśnienia w Dziale Ewidencji Majątku ewentualnych 

różnic przed rozpoczęciem spisu z natury, 

c) przeprowadzenia likwidacji nieprzydatnych, zużytych lub zniszczonych 



składników majątkowych, tak aby ich likwidacja nastąpiła przed rozpoczęciem 

spisu z natury, 

d) złożenia oświadczenia wstępnego i ostatecznego  

e) dopilnowania, aby: 

− składniki majątkowe wypożyczone poza pole spisowe na podstawie rewersu, 

zostały zwrócone, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 23 niniejszej 

Instrukcji, 

− dowody ruchu środków materiałowych były  niezwłocznie przekazane do 

Kwestury, 

f) przeprowadzenia prac porządkowych w pomieszczeniach, magazynach i 

składowiskach, gdzie znajdują się składniki majątkowe, aby dostęp do nich nie 

był ograniczony, 

g) przekazania Przewodniczącemu zespołu spisowego pisemnego oświadczenia 

wstępnego stwierdzającego, że wszystkie zrealizowane dowody przychodu i 

rozchodu inwentaryzowanych rzeczowych składników majątkowych, zostały 

przekazane do Działu Ewidencji Majątku – najpóźniej w dniu spisu. 

2. Wzór oświadczenia wstępnego (przedinwentaryzacyjnego) stanowi załącznik nr 1 i 2 do 
Instrukcji. 

 

Rozdział  IX 
Zasady przeprowadzania inwentaryzacji drogą spisu z natury 

 
§ 20 

1. Inwentaryzacja drogą spisu z natury polega na: 

1) ustaleniu rzeczywistego stanu rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych 

poprzez przeliczenie, zważenie, zmierzenie, oszacowanie oraz ujęciu ustalonej ilości 

w arkuszach spisu z natury, 

2) wycenie spisanych ilości, 

3) porównaniu wartości spisu z natury z danymi w księgach rachunkowych, 

4) ustaleniu ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych i wyjaśnieniu przyczyn ich 

powstania. 

2. Spis z natury przeprowadzany jest przez zespoły spisowe, powoływane przez Kanclerza, 

na wniosek DAG Sekcji ds. Inwentaryzacji gwarantujące właściwą jakość spisów z 

natury i spełnienie głównych celów inwentaryzacji. 

3. Zespół spisowy składa się co najmniej z dwóch osób, przy czym co najmniej jedna jest 

pracownikiem Sekcji ds. Inwentaryzacji i pełni funkcję Przewodniczącego zespołu 

spisowego. Pozostałych członków zespołu spisowego wskazuje kierownik jednostki 

organizacyjnej, w której przeprowadzona będzie inwentaryzacja. 

4. W skład zespołów spisowych dokonujących spisu z natury nie mogą wchodzić 
pracownicy odpowiedzialni  za poszczególne składniki majątkowe objęte inwentaryzacją, 
pracownicy księgowości prowadzący ewidencję inwentaryzowanych składników oraz 

inne osoby niezapewniające bezstronności i rzetelności spisu. 

5. W skład zespołów spisowych mogą być powołane osoby niebędące pracownikami 



Uczelni, jeżeli będzie zachodziła taka potrzeba. 

 

§ 21 

1. Osoba odpowiedzialna (kierownik jednostki) za składniki majątkowe ma prawo 

uczestniczyć w spisie z natury. Jeżeli w spisie nie może brać udziału osoba 

odpowiedzialna (kierownik jednostki) może ona upoważnić do tej czynności inną osobę 
zatrudnioną w tej jednostce. 

2. W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej, należy zapewnić możliwość uczestniczenia 

przy ustalaniu stanu inwentaryzowanych składników i przy ich wpisie do arkusza 

spisowego, zarówno osób przekazujących, jak i przejmujących składniki majątkowe i 

odpowiedzialność za nie. 

3. Obowiązkiem osoby odpowiedzialnej za dane rzeczowe składniki majątkowe jest 

udostępnienie wszystkich składników podlegających inwentaryzacji, umożliwienie 

wglądu zespołowi spisowemu do wszelkich pomieszczeń, szaf, itp. oraz okazanie 

aktualnych rewersów, o których mowa w § 23 pkt. 1 niniejszej Instrukcji. 
 

 

§ 22 

1. Inwentaryzację drogą spisu z natury dokonuje się w sposób „tradycyjny”- ręcznie na 

arkuszach spisowych. 

2. Arkusze spisu z natury są drukami ścisłego zarachowania i powinny spełniać wymogi: 

1)   posiadania ocechowania przez Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej 

2) nazwa jednostki i pola spisowego, 

3) numer arkusza spisowego, 

4) rodzaj inwentaryzacji (planowa, doraźna), 

5) imiona i nazwiska członków zespołu spisowego przeprowadzających spis z natury, 

6) datę rozpoczęcia i zakończenia spisu, 

7) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej, 

8) imiona i nazwiska osób obecnych przy spisie, 

9) dane dotyczące spisywanych składników majątkowych (numer kolejny, symbol 

indeksu, nazwa, jednostka miary, ilość stwierdzona w czasie spisu), 

10) podsumowanie arkusza oraz wpisanie na ostatniej stronie adnotacji: „spis 
zakończono na poz. nr,” datę i podpisy: członków zespołu spisowego, osoby 

odpowiedzialnej, osoby obecnej przy spisie.  

3. Dane w arkuszach spisowych ujmuje się w sposób czytelny i trwały, długopisem lub 

piórem bezpośrednio po odczytaniu symbolu ze sprzętu, zmierzeniu (jeśli jest taka 

potrzeba), zważeniu i zliczeniu ilości spisywanych składników rzeczowych lub 

pieniężnych. Stan rzeczowych składników znajdujących się w nienaruszonym 

opakowaniu ustalić można w drodze przeliczenia liczby opakowań i ustalenia ich 

zawartości, a także po stwierdzeniu autentyczności pod względem ilościowym, 

gatunkowym i jakościowym. 

4. Zapisy wprowadzone błędnie do arkusza spisowego winny być korygowane natychmiast 

podczas spisu w obecności osoby odpowiedzialnej bądź osoby wyznaczonej przez 

Kierownika jednostki. Poprawienie błędnego zapisu powinno polegać na skreśleniu 

błędnej treści lub liczby, tak aby pozostała ona czytelna, a następnie wpisaniu zapisu 



poprawnego. Poprawka błędu powinna być potwierdzona podpisem członków zespołu 

spisowego i osoby odpowiedzialnej bądź osoby upoważnionej przez Kierownika jednostki 

oraz opatrzona datą dokonanej poprawy.  

5. Nie należy zamalowywać ani wyskrobywać błędnych zapisów, ani też poprawiać części 

wyrazu lub liczby. 

6. Dokonywanie poprawek winno znaleźć swoje odbicie w sprawozdaniu z przebiegu spisu z 

natury, w którym należy zamieścić uwagę odnośnie dokonanej poprawki: pozycja 

spisowa, powód dokonania poprawki, przez kogo. 

7. Należy pamiętać, że w arkuszach spisu z natury każdy środek trwały wpisywany jest 

pojedynczo, w oddzielnej rubryce. 

8. Spis z natury może być prowadzony jednocześnie na kilku oddzielnych arkuszach 

spisowych, do których wpisuje się wszystkie udostępnione składniki majątkowe: 

1) własne składniki majątkowe, 

2) obce składniki majątkowe 

3) składniki zbędne lub uszkodzone. 

9. W wyjątkowych przypadkach, gdy ustalenie stanu ilościowego przez zespół spisowy jest 

niemożliwe, przeprowadza się tzw. obliczenie techniczne, które powinno zostać 
wykonane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, powołane przez Kanclerza na 

wniosek  Zastępcy Kierownika DAG ds. Inwentaryzacji spośród pracowników Uczelni 

lub przez rzeczoznawcę. Obliczeń technicznych dokonuje się na formularzu spisowym 

lub specjalnym załączniku, podpisanym przez osobę, która wykonała obliczenia. 

10. W celu ograniczenia niebezpieczeństwa pominięcia podczas spisu  ważnych informacji, 

zespoły spisowe mogą dysponować kartami rozbudowanych środków trwałych. 

11. Odnotowania wymaga stwierdzony podczas spisu:  fakt wyłączenia z używania, lub 

uszkodzenia. 

12. Podczas spisu nie wycenia się środków trwałych ani nie ustala stopnia ich zużycia. 

13. Arkusze spisowe sporządza się w dwóch, a w przypadku spisów zdawczo - odbiorczych 

w trzech egzemplarzach, z których kopie otrzymują osoby odpowiedzialne, a oryginał 

Dział Ewidencji Majątku. 

 

§ 23 

Dopuszcza się spisanie na arkuszach spisowych udostępnionego składnika mienia na 

podstawie aktualnego rewersu (załącznik nr 7 do Instrukcji Gospodarowania Mieniem) lub 

umowy o indywidualnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie (załącznik nr 9 

do Instrukcji Gospodarowania Mieniem). 

 

§ 24 

1. Na czas trwania spisu z natury magazyny winny być zamknięte dla wszelkiego ruchu 

związanego z przyjmowaniem, wydawaniem lub przemieszczaniem zapasów. 

O zamiarze zamknięcia magazynów należy odpowiednio wcześniej powiadomić 
jednostki organizacyjne Uczelni dla umożliwienia im zaopatrzenia się w potrzebne 

materiały. Obowiązek ten spoczywa na osobie odpowiedzialnej za magazyn lub jej 

bezpośrednim przełożonym. 

2. W czasie inwentaryzacji nie powinno mieć miejsca przyjmowanie i wydawanie z 



magazynu składników majątkowych, z wyjątkiem przypadków szczególnych. W 

przypadku konieczności przyjęcia lub wydania inwentaryzowanego składnika 

majątkowego, wymagana jest akceptacja Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej. 

W tych sytuacjach należy odpowiednio oznaczyć dowody ruchu tych składników np. 

.”…przyjęto/wydano w czasie spisu….”, a także dokonać odpowiednich adnotacji w 

arkuszach spisowych, zapewniających rzetelne ustalenie ilości spisywanych składników 

majątkowych. 

3. Obrót materiałowy dokonywany w czasie inwentaryzacji należy wykazać na odrębnych 

arkuszach spisowych. 

 

§ 25 

1. Spis z natury środków pieniężnych polega na przeliczeniu przez zespół spisowy w 

obecności osoby odpowiedzialnej wszystkich środków pieniężnych znajdujących się w 

kasie oraz środków płatniczych (czeki i weksle obce), a następnie porównaniu stanu 

środków finansowych ze stanem ewidencyjnym. 

2. Inwentaryzacja gotówki i innych środków znajdujących się w kasie podlega ujęciu w 

protokole inwentaryzacji kasy. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 

Instrukcji.  

 

§ 26 

1. Spis z natury poddawany jest doraźnej kontroli przez Przewodniczącego Komisji 

Inwentaryzacyjnej lub kontrolera spisowego. Kontroler spisowy wyznaczany jest przez 

Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej spośród jej członków. W toku kontroli - w 

szczególności - należy sprawdzić, czy zespoły spisowe wykonują swoje obowiązki 

zgodnie z przepisami, a zwłaszcza w zakresie kompletności spisu, prawidłowości 

ustalania z natury ilości spisywanych składników majątkowych oraz prawidłowości 

sporządzania arkuszy spisowych. 

2. Kontrola czynności inwentaryzacyjnych lub dokumentacji z przeprowadzonych 

czynności inwentaryzacyjnych może być przeprowadzona w trakcie ich wykonywania 

lub niezwłocznie po ich zakończeniu. Każdorazowo kontrola inwentaryzacji zaznaczana 

jest na dokumentacji inwentaryzacyjnej w postaci adnotacji i podpisów osób, które taką 
kontrolę przeprowadzają. Osoby kontrolujące sporządzają protokoły kontroli przebiegu 

inwentaryzacji drogą spisu z natury, podpisane również przez osoby dokonujące 

inwentaryzacji i osoby odpowiedzialne. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszej Instrukcji. 

3. W razie stwierdzenia w toku kontroli, że spis z natury w całości lub w części został 

przeprowadzony nieprawidłowo, osoba kontrolująca zawiadamia na piśmie Kanclerza, 

który następnie po ocenie przedstawionych faktów podejmuje decyzję o ponownym 

przeprowadzeniu spisu z natury w części lub w całości.  
 

§ 27 

W wykonywanych czynnościach inwentaryzacyjnych na prawach obserwatorów powinni brać 
udział biegli rewidenci, stosownie do wytycznych wydawanych przez Krajową Radę Biegłych 

Rewidentów o normach wykonywania zawodu biegłego rewidenta – zgodnie z ustawą o 



rachunkowości oraz ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach i ich 

samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze 

publicznym. 

 

§ 28 

1. Osoby odpowiedzialne składają oświadczenie końcowe dotyczące oceny przebiegu 

inwentaryzacji i odstąpienia od wniesienia lub wniesienia ewentualnych zastrzeżeń do 

jego prawidłowości wraz z uzasadnieniem. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 
do niniejszej Instrukcji. 

2. W przypadku odmowy podpisania arkuszy spisowych przez osobę odpowiedzialną, osoba 

ta powinna złożyć pisemne uzasadnienie odmowy. Jeżeli przyczyną odmowy podpisania 

arkuszy spisu z natury jest niezgodność ilościowa, Przewodniczący zespołu spisowego 

powinien bezzwłocznie zarządzić ponowne przeliczenie i spisanie kwestionowanej 

pozycji. W przypadku innych zastrzeżeń zespół spisowy obowiązany jest powiadomić 
Kanclerza. 

 

§ 29 

Po zakończeniu spisów z natury Przewodniczący zespołu spisowego przekazuje 

Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej: 

1) oryginały arkuszy spisów z natury, wraz z oświadczeniami wstępnymi i końcowymi 

osób odpowiedzialnych za inwentaryzowane składniki majątkowe, 

2) sprawozdanie zawierające informacje o: 

a) przebiegu spisu, 

b) zabezpieczeniu pomieszczeń i inwentaryzowanych składników, 

c) przygotowaniu pól spisowych do inwentaryzacji, 

d) ruchu składników w czasie inwentaryzacji.  

Wzór sprawozdania stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej Instrukcji. 

 

Rozdział  X 
Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych, kompensata  

(pokrycie niedoborów nadwyżkami) 

§ 30 

1. W celu wyjaśnienia przyczyn powstania niedoborów i nadwyżek Przewodniczący 

Komisji Inwentaryzacyjnej, przekazuje zestawienie różnic inwentaryzacyjnych i wzywa 

na piśmie osoby odpowiedzialne za powierzone im składniki majątkowe do złożenia w 

terminie 14 dni pisemnych wyjaśnień w sprawie przyczyn ich powstania. Wzór wezwania  

stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej Instrukcji. 

2. W przypadku niezachowania przez osoby odpowiedzialne terminu, o którym mowa w 

ust. 1, Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej powiadamia o tym  Kanclerza w celu 

wyegzekwowania wyjaśnień różnic inwentaryzacyjnych.  

3.  Po otrzymaniu wyjaśnień osób odpowiedzialnych za powierzone składniki majątkowe 

Komisja Inwentaryzacyjna przeprowadza postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia 



przyczyn powstania niedoborów i nadwyżek oraz sposobu ich rozliczenia. 

4. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego dotyczącego przyczyn powstania różnic 

inwentaryzacyjnych stwierdzono, że pominięto w spisie z natury składniki majątkowe,  

Komisja Inwentaryzacyjna, zleca  przeprowadzenie spisu  uzupełniającego. 

 

§ 31 
1. Różnice inwentaryzacyjne mogą wystąpić jako: 

1) nadwyżki, gdy stan rzeczywisty ustalony w drodze spisu z natury jest wyższy od 

stanu wynikającego z ewidencji księgowej, 

2) niedobory, gdy stan rzeczywisty ustalony w drodze spisu z natury jest niższy od 

stanu wynikającego z ewidencji księgowej. 

2. Różnice inwentaryzacyjne kwalifikuje się jako: 

1) nieusprawiedliwione (nieuzasadnione), gdy powstają z winy osób 

odpowiedzialnych lub innych osób i są wynikiem działania lub zaniechania, 

szczególnie zaś spowodowane są brakiem troski o zabezpieczenie mienia, 

niedbalstwem, nadużyciami lub naruszeniem przepisów o przyjmowaniu i 

wydawaniu składników majątkowych, 

2) usprawiedliwione (uzasadnione), gdy powstają z przyczyn niezależnych od osób 

odpowiedzialnych lub innych osób i są wynikiem zniszczenia wskutek wieloletniego 

użytkowania, błędów w dokumentacji, pomyłkowej zamiany podobnych składników, 

zdarzeń losowych lub niemożnością pełnego zabezpieczenia, 

3) pozorne, gdy powstają w wyniku przemieszczania się składników majątkowych bez 

sporządzenia formalnych dokumentów przemieszczeń i dokonania zmiany 

użytkownika, pomyłek w ewidencji, np. wpisania niewłaściwej jednostki miary lub 

ilości wydanego składnika, braku księgowań protokołów likwidacji,  

4) rzeczywiste, gdy stanowią faktyczne braki lub nadwyżki inwentaryzowanych 

składników majątkowych, 

5) szkody, gdy następuje całkowita lub częściowa utrata pierwotnej wartości 

inwentaryzowanych składników majątkowych. 

3. Różnice inwentaryzacyjne – niedobory i nadwyżki – mogą być kompensowane, jednakże 

powinny wówczas zostać spełnione jednocześnie następujące warunki kompensaty: 

1) zostały stwierdzone w ramach jednego spisu z natury, 

2) dotyczą jednej osoby odpowiedzialnej (lub współodpowiedzialnych), 

3) dotyczą podobnych asortymentowo zapasów materiałów lub towarów, 

4) kompensata nie ma zastosowania do środków trwałych, 

5) kompensata dokonywana jest przed obliczeniem ubytków naturalnych. 

4. Ilość oraz wartość niedoborów i nadwyżek podlegających kompensacie ustala się, 
przyjmując za podstawę mniejszą ilość stwierdzonego niedoboru lub nadwyżki i niższą 
cenę składników majątku wykazujących różnice inwentaryzacyjne.  

§ 32 

1. Komisja Inwentaryzacyjna na podstawie zgromadzonych materiałów (oświadczeń, 
notatek, złożonych wyjaśnień, wyciągów z dokumentacji księgowej, itp.) odrębnie dla 

każdej pozycji różnic inwentaryzacyjnych, ustala jej przyczynę powstania i odpowiednio 



dla niej proponuje określony sposób rozliczenia.  

2. Z przeprowadzonych czynności dotyczących rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych  

Komisja Inwentaryzacyjna sporządza protokół, który podpisują członkowie Komisji i jej 

Przewodniczący. Protokół po uprzednim zaopiniowaniu przez Kwestora, przedkładany 

jest do zatwierdzenia Kanclerzowi. Wzór protokołu stanowi załącznik Nr 8  do niniejszej 

Instrukcji. 

3. Decyzję w sprawie uznania niedoboru składników majątkowych za nieusprawiedliwiony  

lub usprawiedliwiony podejmuje Kanclerz, przyjmując za podstawę wyniki postępowania 

wyjaśniającego, przeprowadzonego przez Komisję Inwentaryzacyjną w związku z 

niedoborem. Jeżeli nie można stwierdzić przyczyn powstania niedoboru, niedobór 

traktuje się jako niedobór usprawiedliwiony. 

4. Decyzję o obciążeniu równowartością niedoborów nieusprawiedliwionych osoby 

odpowiedzialnej za powierzone jej składniki majątkowe objęte inwentaryzacją, 
podejmuje Kanclerz, który ustala również wysokość obciążenia. 

5. Równowartość roszczenia określa się w wielkości uznanej za zawinioną, w wartości 

ustalonej na poziomie ceny rynkowej. W przypadkach szczególnych wymagających 

uzasadnienia wartość ta może być niższa od ceny rynkowej lub ustalona w kwocie 

stwierdzonego niedoboru.  

6. W przypadku niezapłacenia w terminie 14 dni przypisanej wartości powstałego 

niedoboru oraz niewystąpienia do Kanclerza z wnioskiem o rozłożenie jej na raty – 

Kierownik Działu Ewidencji Majątku kompletuje dokumentację i przekazuje ją do  

Działu Organizacyjno- Prawnego/ Kancelarii Prawnej celem dochodzenia roszczeń. 
7. Nadwyżki podlegają wycenie według cen rynkowych takiego samego lub podobnego 

składnika majątku. Wyceny dokonują pracownicy działów, o których mowa w §16, 

niezwłocznie. Z czynności wyceny sporządzany jest protokół, który przekazywany jest 

Komisji Inwentaryzacyjnej.  

8. Zatwierdzony przez Kanclerza protokół Komisji Inwentaryzacyjnej przekazywany jest 

(oryginał) do Działu Ewidencji Majątku celem dokonania odpowiednich zapisów w 

ewidencji księgowej, natomiast kopia do osoby odpowiedzialnej i do Komisji 

Inwentaryzacyjnej. 

9. Skutki inwentaryzacji powinny być rozliczone i ujęte w księgach roku obrotowego, na 

który przypadł termin inwentaryzacji.  

 

 

Rozdział  XI 
Inwentaryzacja techniką uzgodnienia sald 

 

§ 33 

1. Inwentaryzacja drogą uzgadniania sald to potwierdzenie stanów księgowych aktywów 

poprzez otrzymanie od banków i uzyskanie od kontrahentów pisemnych potwierdzeń 
prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych Uczelni stanu tych aktywów oraz 

wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic. 

2. Uzgodnienie sald przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego 

inwentaryzacji w stosunku do: 



1) środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, 

2) należności i udzielonych pożyczek, 

3) powierzonych kontrahentom własnych składników majątkowych. 

3. Inwentaryzacja należności, udzielonych pożyczek i powierzonych kontrahentom własnych 

składników majątkowych może być rozpoczęta trzy miesiące przed końcem roku 

obrotowego, a zakończona do 15 stycznia następnego roku.  

4. Stan środków pieniężnych zostaje potwierdzony przez bank wyciągiem bankowym. W 

przypadku stwierdzenia błędów operacyjnych na rachunkach bankowych Uczelni należy 

niezwłocznie powiadomić o tym bank. Bank po wyjaśnieniu błędu, przesyła notę 
memoriałową lub inny dowód bankowy wraz z wyciągiem bankowym, na podstawie 

którego Uczelnia może dokonać odpowiedniego księgowania korygującego. 

5. Uzgodnienie sald odbywa się w formie pisemnej. Wykonywane jest przez pracowników 

Działu Księgowości i Działu Finansowego, względnie przez innych wyznaczonych 

pracowników. 

6. Formularz dotyczący potwierdzenia salda należności jest wystawiany w trzech 

egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze wysyłane są do kontrahenta w celu 

potwierdzenia salda, a trzeci egzemplarz zostaje w aktach Uczelni. Jeden z wysłanych 

egzemplarzy powinien wrócić do Uczelni, potwierdzony przez kontrahenta. 

7. Potwierdzenie salda może odbywać się również w drodze potwierdzenia drogą 
internetową. 

8. Saldo powinno być potwierdzone poprzez umieszczenie zapisu „Potwierdzam saldo” lub 

„Saldo niezgodne z powodu wystąpienia (…)”. 

9. W przypadku nieuzyskania od kontrahenta potwierdzenia salda, wówczas takie saldo 

podlega inwentaryzacji w drodze porównania danych z odpowiednimi dokumentami i 

weryfikacji ich realnej wielkości. 

10. Nie zezwala się na tzw. „milczące potwierdzenie salda.” 

11. Inwentaryzacji podlegają na ostatni dzień każdego roku obrotowego (31 grudnia danego 

roku) konta rozrachunkowe wykazujące salda „zerowe,” na których to kontach 

występowały obroty w danym roku obrotowym.  

12. W przypadku potwierdzania niewielkich sald, w sytuacji gdy salda te nie wykazują zmian 

przez dłuższy okres czasu, kwestor może zdecydować, w myśl zasady istotności, o 

odpisaniu ich w pozostałe koszty lub przychody operacyjne.  

13. Po weryfikacji sald ich rezultaty zostają umieszczone w protokole, a także, jeśli to 

konieczne, w urządzeniach ewidencji syntetycznej i analitycznej wprowadzane są 
odpowiednie korekty i adnotacje o tym fakcie. 

 

 

Rozdział  XII 
Inwentaryzacja drogą weryfikacji (porównania) stanów ewidencyjnych  

z dokumentacją 
 

§ 34 

1. Inwentaryzacja drogą weryfikacji sald polega na porównaniu stanu wynikającego z 

zapisów w księgach rachunkowych z danymi zapisanymi w dokumentach źródłowych lub 



zastępczych, ujętych w rejestrach i kartotekach oraz doprowadzenia ich do realnej 

wartości. 

2. Celem weryfikacji jest: 

1) ustalenie faktu istnienia określonych składników majątku i źródeł ich pochodzenia, 

2) stwierdzenie realnej wartości tych składników, 

3) stwierdzenie kompletności ich ujęcia. 

3. Inwentaryzacja w drodze weryfikacji dotyczy tych składników aktywów i pasywów, 

które z różnych przyczyn nie podlegają inwentaryzacji w drodze spisów z natury lub 

uzgadniania sald. 

4. Ustala się następujące sposoby weryfikacji wybranych pozycji aktywów i pasywów: 

1) inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych polega na zweryfikowaniu 

ich stanu księgowego i faktu ich występowania z posiadaną dokumentacją oraz 

prawidłowości danych odpisów amortyzacyjnych i ich zgodności z obowiązującymi 

przepisami. Weryfikację przeprowadza powołany zespół weryfikacyjny w skład, 

którego wchodzi wyznaczony pracownik Działu Ewidencji Majątku i pracownik 

Działu Informatyki i pracownik Zaopatrzenia. 

2) grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów inwentaryzuje się poprzez 

uzgodnienie ksiąg rachunkowych z dokumentami nabycia i rozchodu tych 

składników i okresowo weryfikuje się z gminną ewidencją gruntów. Weryfikację 
przeprowadza powołany zespół weryfikacyjny w skład, którego wchodzi 

wyznaczony pracownik Działu Ewidencji Majątku i pracownik z Działu 

Technicznego. 

3) inwentaryzacja środków trwałych w budowie odbywa się przez sprawdzenie 

zapisów na kontach analitycznych i uzgodnienie wysokości nakładów. Weryfikację 
przeprowadza powołany zespół weryfikacyjny w skład, którego wchodzi 

wyznaczony pracownik Działu Księgowości i pracownik  Działu Technicznego.  

4) należności spornych i wątpliwych polega na: 

a) ustaleniu wszystkich tytułów należności i roszczeń dochodzonych na drodze 

sądowej, 

b) ustaleniu należności, co do których kontrahenci zgłosili sprzeciw, 

c) uzgodnieniu repertorium prowadzonym przez  Dział Organizacyjno- 

Prawny/Kancelarię Prawną stanu roszczeń w toku postępowania cywilnego. 

Weryfikację przeprowadza powołany zespół weryfikacyjny w skład, którego 

wchodzi wyznaczony pracownik Działu Księgowości i pracownik z danego działu 

merytorycznego. 

5) inwentaryzacja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń odbywa się przez 

sprawdzenie, czy saldo z tytułu wynagrodzeń dotyczy ostatnio sporządzonych list 

płac, a także sprawdzenie, czy nieodebrane wynagrodzenia nie są przedawnione, 

6) inwentaryzacja rozrachunków publicznoprawnych polega na dokonaniu 

weryfikacji danych wynikających z deklaracji ZUS i deklaracji podatkowych z 

faktycznymi wpłatami środków pieniężnych, 

7) środki trwałe do których dostęp jest znacznie utrudniony, inwentaryzuje się 
przez szczegółowe sprawdzenie dokumentów źródłowych i porównanie stanów z 

ksiąg rachunkowych z tymi dokumentami oraz dokonanie weryfikacji pod katem 



realnej wartości tych składników,  

8) inwentaryzacja roszczeń z tytułu niedoborów i szkód polega na sprawdzeniu 

zasadności ich wykazania i prawidłowości wyceny, 

9) inwentaryzacja środków pieniężnych w drodze odbywa się przez stwierdzenie ich 

wpływu w okresie późniejszym oraz poprawności wystawionego dowodu 

księgowego, 

10) inwentaryzacja wyposażenia wydanego pracownikom do stałego użytkowania 

(środki ochrony indywidualnej, odzież robocza), odbywa się poprzez sporządzenie 

wykazu wydanego pracownikom wyposażenia na podstawie dowodów księgowych i 

porównaniu stanu ewidencyjnego z dokumentami zawierającymi potwierdzenie ich 

pobrania (książeczka wyposażenia pracownika). Przeprowadza ją wyznaczony 

pracownik Działu Zaopatrzenia, 

11) środki trwałe i obrotowe w roku w którym nie przeprowadzano spisu z natury z 

uwagi na zastosowanie uproszczeń w ciągu 4 lub 2 lat. 

5. Nadzór nad inwentaryzacją drogą weryfikacji sald sprawują wyznaczeni pracownicy 

Kwestury. 

6. Przeprowadzenie inwentaryzacji drogą weryfikacji może być udokumentowane na 

wydrukach kont lub w protokołach podpisanych przez osoby dokonujące tej 
inwentaryzacji, zatwierdzonych przez Kwestora. 

7. Rozliczenie i ujęcie w księgach rachunkowych wyników inwentaryzacji następuje w roku 

obrotowym, na który przypadł termin inwentaryzacji. 

 
Rozdział  XIII 

Inwentaryzacja składników majątkowych związanych z realizowanymi 
projektami finansowymi lub współfinansowanymi ze środków 

pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych 
środków europejskich i międzynarodowych 

 

§35 

1. Obowiązki inwentaryzacyjne Uczelni związane z realizowanymi projektami wynikają z 

umów projektowych lub dokumentów  programowych do tych umów. 

2. Środki trwałe inwentaryzowane są w drodze spisu z natury, w terminach obowiązujących 

w Uczelni, chyba że umowa projektowa lub dokumenty programowe do tej umowy 

stanowią inaczej. 

3. W przypadku postanowień wynikających z umowy projektowej lub dokumentów 

programowych o spisach dodatkowych środków trwałych, przeprowadzane są metodą 
spisu z natury w terminach określonych w umowie lub dokumentach programowych. 

4. Spisy dodatkowe, o których mowa w ust. 3 przeprowadza Sekcja ds. Inwentaryzacji 

na pisemny wniosek kierownika projektu, zatwierdzony przez Kanclerza. Wniosek 

winien określać zakres i termin inwentaryzacji oraz szczegółowe wymogi jej 

przeprowadzenia, wynikające z umowy projektowej lub dokumentów programowych.  

Do wniosku należy dołączyć wykaz środków trwałych zawierający: 

1) numer inwentarzowy, 



2) nazwę środka trwałego, 

3) numer fabryczny, 

4) osobę odpowiedzialną za dany środek. 

5. Dokumentacja po przeprowadzonym spisie z natury zostaje przekazana – oryginał do 

Działu Księgowości, kopia Działu Ewidencji Majątku i kierownika projektu. 

 

Rozdział  XIV 
Postanowienia końcowe 

 

§ 36 

Wykonanie postanowień Instrukcji inwentaryzacyjnej, zarządzeń i decyzji Rektora 

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie powierza się osobom i jednostkom 

organizacyjnym wymienionym w Instrukcji, a także wszystkim pozostałym osobom 

zatrudnionym w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie zgodnie z ich 

zakresami czynności i kompetencjami. 

 

§ 37 

1. Dokumenty inwentaryzacyjne winny być przechowywane przez okres 5 lat licząc od 

początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą, w 

oryginalnej postaci, w ustalonym porządku, dostosowanym do sposobu prowadzenia 

ksiąg rachunkowych. 

2. Dokumentację z inwentaryzacji rocznej należy archiwizować oddzielnie na każdy kolejny 

rok. 

 

§ 38 

W sprawach nieuregulowanych Instrukcją zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy 

prawa. 

§ 39 

Traci moc Zarządzenie nr 75/2004 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w 

Szczecinie z dnia 14 grudnia 2004 roku wprowadzające „Instrukcję inwentaryzacyjną”. 

 

 

 

       prof. dr hab. Bogusław Machaliński 

           Rektor PUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 
do Instrukcji inwentaryzacyjnej PUM  

 

 
 

………………………………………………… 
(Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej) 

 
……………………………………………... 

(Nazwa  pola spisowego) 

 
 

 

 

 
Oświadczenie wstępne 

 
 

Niniejszym oświadczam, że: 

1) wszystkie przychody i rozchody składników majątkowych powierzonych mojej pieczy 

zostały udokumentowane odpowiednimi dowodami. 

2) wszystkie dowody przychodu i rozchodu zostały przekazane do księgowości, 

3) nie zgłaszam zastrzeżeń do składu zespołu spisowego. 

 

 

……………………………, dnia……...                            …………………………………                                         
           /miejscowość/                                                                                /podpis osoby odpowiedzialnej/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik Nr 2 

do Instrukcji inwentaryzacyjnej PUM  
 

 
 

……………………………………………………………………………….. 

(Nazwa pola spisowego/Magazynu/Działu Wydawnictw) 

 
Imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych: 

1)……………………………………………………………………………… 

2)……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Oświadczenie wstępne (przedinwentaryzacyjne) osoby odpowiedzialnej 
(dotyczy Magazynu / Działu Wydawnictw) 

 
 
Niniejszym oświadczam, że: 

1) wszystkie dowody przychodu i rozchodu składników majątku objętych spisem z 

natury, otrzymane i wystawione do czasu rozpoczęcia spisu z natury, zostały ujęte  

w prowadzonej przeze mnie/nas ewidencji (kartotekach magazynowych itp.) 

i przekazane do księgowości: 

a) ostatni dowód przychodu      …    nr…………….. z dnia……………………… 

b) ostatni dowód rozchodu                nr                     ..z dnia …………………….. 

2) prowadzona przeze mnie/nas ewidencja została uzgodniona w księgowości według 

stanu na dzień………, a występujące niezgodności zostały wyjaśnione i usunięte, 

3) nie zgłaszam/y innych okoliczności mogących mieć wpływ na wynik wyliczenia, 

4) nie zgłaszam/y zastrzeżeń do warunków składowania (użytkowania) powierzonego 

mi/nam majątku ani do składu zespołu spisowego, 

5) żadnych składników poza inwentaryzowanym polem spisowym i pomieszczeniami, 

nie posiadam/y.  

 

 

 

……………………, dnia………………                        …………………………………… 
           /miejscowość/                                                                        /Podpis osoby odpowiedzialnej/ 

 
 

 

*niewłaściwe skreślić 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3 
do Instrukcji inwentaryzacyjnej PUM 

 
PROTOKÓŁ  

z inwentaryzacji gotówki w Kasie Głównej  
przeprowadzonej w dniu .................. 

 

Komisja w składzie: 

przewodniczący…………………………………………………………………………….. 

członkowie: 

………………………………………………………………………………… 

 

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności osoby odpowiedzialnej (kasjera) 

Pani/Pana …………………………………………………………………………………………… 

 

W toku inwentaryzacji stwierdzono, co następuje: 

Stan gotówki w kasie wg raportów kasowych: 
- eksploatacja R-k nr ………………..               ………………..zł 

- ZFŚSocjal. R-k nr …………………               ………………..zł 

                                Ogółem:                             ………………..zł 

Stan gotówki w kasie wg książki kasowej: 
Osobowy fundusz płac                                      ………………..zł 

Bezosob. Fundusz płac                                      ……………….zł 

Stypendia                                                           ……………….zł 

Pogotowie kasowe                                             ……………… zł 

Wpłaty                                                               ……………… zł 

                                 Ogółem:                            …………....…zł 

Stan gotówki w kasie: 
  ...................... szt.  x   200 zł                 ........................zł 

  ...................... szt.  x    100 zł                .........................zł 

      .   

                                      Ogółem gotówka  ……………………….. zł 

Salda na listach: 

Osobowy fundusz płac 

1. 0/00/                                             ………………………zł 

2. 0/00/                                             ………………………zł 

Ogółem:                                      ……………………….zł 

Bezosobowy fundusz płac 

1. 0/00/                                            ……………………….zł 

2. 0/00/                                            ……………………….zł 

Ogółem:                                     ………………………..zł 

 

Stypendia:                                       

1. 0/00/                                             ………………………zł 



2. 0/00/                                             ………………………zł 

Ogółem:                                      ……………………….zł 

 

RAPORTY DEWIZOWE 

 

Raport kasowy nr ……………………                 saldo: ………………€ 

Stan gotówki w kasie: 

………..szt x 100,00 €    ……………………….€ 

………..szt x  50,00 €     ……………………….€ 

Bilon                  ………………………..€ 

Ogółem:             ……………………….€ 

 

Raport kasowy nr ……………………..               saldo: ………………USD 

Stan gotówki w kasie: 

………szt x 100,00 USD    ………………… ….USD 

………szt x  .50,00 USD    ……………………..USD 

Bilon:                                   ………………   ……USD   

Ogółem:              ……………………….USD 

 

Komisja stwierdziła zgodność sald w książce kasowej z raportami kasowymi i gotówką 

w kasie. 

II.   Inne wartości pieniężne: ……………………………………………………. 

III. Depozyty przechowywane w kasie: …………………………………………. 

IV. Uwagi dotyczące zabezpieczenia kasy oraz pomieszczenia, w którym znajduje się 

kasa:………………………………………………………………………………… 

 

Na tym protokół zakończono. 

                          

Podpisy Komisji:     

                                                                        

1) ……………………………………………….. 

 

2) ……………………………………………….  

 

                                                                                                 ……………………………… 
                                                                                                                               /osoba odpowiedzialna/ 

 

 

 



Załącznik Nr 4 
do Instrukcji inwentaryzacyjnej PUM  

 

Protokół  
z przeprowadzonej kontroli przebiegu inwentaryzacji 

drogą spisu z natury 
 
 

W dniu…………………………….. o godz. ……………. przeprowadzono kontrolę spisu  

z natury w polu spisowym nr ……………………………………………………………… 
/nazwa pola spisowego/ 

 

1. Osoba odpowiedzialna ……………………………………………………. 

2. Inwentaryzacja prowadzona jest od dnia ……………………………………………… 

3. Skład zespołu spisowego: 

1) przewodniczący 

……………………………………………………………………………………… 

2) członkowie:………………………………………………………………………… 

4. Kontrolę przeprowadził: 

…………………………………………                                     …………………………. 

                   (imię i nazwisko)                                                                                                    (stanowisko) 

5. Kontrolą objęto niżej wymienione pozycje spisu: 

 

l.p. 

 

Data 

spisu 

Nr 

Arkusza 

i poz. 

spisu 

 

Nazwa składnika 

majątku 

ilość  

Różnica 

 

Inne uwagi Wg 

danych 

spisu 

Ustalona  

w 

wyniku 

kontroli 

        

        

        

        

        

        

        

6. W trakcie kontroli stwierdzono, 

że………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………..                                ………...………… 
/podpis przewodniczącego zespołu spisowego/                                                /podpis osoby kontrolującej/ 

 

7. Wnioski:…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

 
                                                                                                                                                             

………………………………......................                                                            ……………………………… 

Podpis osoby odpowiedzialnej                                                                                      /podpis osoby kontrolującej/ 

 
 



Załącznik Nr 5 
do Instrukcji inwentaryzacyjnej PUM  

 

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

/Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej/ 

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

/Nazwa pola spisowego/ 

 

 

 

Oświadczenie końcowe 

 

Oświadczam, jako osoba odpowiedzialna za powierzone mi mienie, że nie roszczę żadnych 

pretensji i nie wnoszę uwag do zespołu spisowego w zakresie ilości i jakości 

zinwentaryzowanych składników majątkowych. 

Wszystkie składniki majątku podlegające inwentaryzacji, znajdujące się w polu spisowym 

…..………., zostały spisane na arkuszach spisowych od numeru ….. do numeru …..i nie 

zgłaszam zastrzeżeń  co do prawidłowości przeprowadzenia spisu z natury oraz pracy i składu 

zespołu spisowego. 
 

 

 

 

 

……………………, dnia………………….                              …………….  ………………………………… 

     /miejscowość/                                                                               / podpis osoby odpowiedzialnej/ 

 
 

 

*niewłaściwe skreślić 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 6 
do Instrukcji inwentaryzacyjnej PUM  

 

Sprawozdanie zespołu spisowego ze spisu z natury 

 
1. Działający na podstawie  Zarządzenia nr … Kanclerza PUM z dnia ……………. Zespół 

spisowy w składzie: 

1) przewodniczący …………………………………….. 

2) członek ……………………………………………… 

3) członek ……………………………………………… 

 

 Inne osoby obecne przy spisie: 

1. ……………………………. 

2. ……………………………. 

3. ……………………………. 

 

przeprowadził w dniach od……………….. do …………………… spis z natury w; 

a) nazwa obiektu/ jednostki organizacyjnej /pola spisowego 

…………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………... 

b) rodzaj objętych spisem składników majątku ………………………………………… 

2. Objęte inwentaryzacją składniki majątku zostały spisane na arkuszach spisu z natury: 

od nr …………… do nr ……………………….  

3. Rozliczenie pobranych arkuszy spisowych: 

a) pobrano ……….. arkuszy od nr ……… do nr……………* 

b) z tego wykorzystano ………….. arkuszy . 

c) zwrócono niewykorzystanych arkuszy ………………………………* 

4. W wyniku szczegółowego sprawdzenia pomieszczeń stwierdzono, że wszystkie składniki  

majątkowe podlegające inwentaryzacji zostały ujęte w arkuszach spisu z natury. 

5. Poprawki naniesione w trakcie spisu z natury na arkuszach spisowych: 

nr arkusza………… poz………..  

Przyczyny naniesienia poprawek: 

………………………………………………………………………………………………… 

6. W czasie dokonania  spisu z natury stwierdzono następujące usterki i nieprawidłowości  

w zakresie zabezpieczenia, przechowywania, magazynowania majątku……………………… 

……………………………………………………………….     

…………………………………………………………………………………………………   

7. W trakcie dokonywania spisu z natury zespół spisowy napotkał na następujące trudności: 

………………………………………………………………………………………………. 

8. W celu pełnego zabezpieczenia przechowywanego mienia potrzebne są następujące środki 

zabezpieczające:………………………………………………………………………………… 

9. Pozostałe uwagi i spostrzeżenia Zespołu Spisowego: 

………………………………………………………………………………………… 

 

Szczecin, dnia ………………………                                             Podpis zespołu spisowego: 

                                                                                              1…………………………………… 

                                                                                     2…………………………………… 

                                                                                     3…………………………………… 

                                                                                                   

 



Załącznik Nr 7 
do Instrukcji inwentaryzacyjnej PUM  

 

 

 

 

 

KOMISJA  

INWENTARYZACYJNA 

tel. wew. …………..……. 

KI-L.dz. ………./……. 

 
 

 

Pani/Pan 

………………………………………. 

 

 

dotyczy: wyjaśnienia przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych 

 

Niniejszym zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonej w okresie od dnia 

…………do dnia ………. inwentaryzacji mienia powierzonego Pani/Panu zostały 

stwierdzone różnice pomiędzy stanem faktycznym a księgowym. 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o złożenie w ciągu 14 dni (licząc od daty 

otrzymania niniejszego pisma) wyjaśnienia na piśmie  podającego przyczyny i okoliczności 

powstania różnic inwentaryzacyjnych. 

 

Załącznik: 

Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych 

Kopia arkuszy spisu z natury  

 

                 ……………………………………………… 

(Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 8 
do Instrukcji inwentaryzacyjnej PUM  

 

 

 

 

…………………………… 
                  (pieczęć jednostki) 

 

Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych nr …./…./…… 
 

Komisja inwentaryzacyjna w składzie: 

1. Przewodniczący: …………………………. 

2. Członek: …………………………………. 

3. Członek: …………………………………. 

4. Członek: …………………………………. 

dnia ……………. dokonała rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych w  

 ………………………………………... 
Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych środków trwałych na dzień ……………………. 

 

L.p. 

 

Rok 

zakupu 

 

Numer 

inwentarzowy 

 

Nazwa składnika 

 

J.m 

Stwierdzony niedobór 

Ilość Cena Wartość 

1.    szt 1   

2.    szt 1   

3.    szt 1   

4.    szt 2   

5.    szt 1   

6.    szt 1   

   Razem:     

    

L.p. 

Rok 

zakupu 

Numer 

inwentarzowy 

                                                           

Nazwa składnika 

 

J.m 

Stwierdzona nadwyżka 

Ilość Cena Wartość 

1.    szt 1   

2.    szt 1   

      Razem:  

Komisja inwentaryzacyjna po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego postanowiła 

nadwyżki przyjąć na stan, a  niedobory zakwalifikować jako: 

a) niezawinione w wartości                                                       …………zł. 

b) nadwyżka                   …..……..zł. 

c) skompensować ze sobą pozycje ……………………………………………………..zł. 



różnice spisać………………………………………………………………………...zł. 

d) zawinione, dochodząc zwrotu szkody od osoby odpowiedzialnej, pozycje……........zł. 

Osobą odpowiedzialną za powierzone mienie jest Pani ……………………………………. 

 

Integralnym elementem protokołu jest załącznik zawierający określenie przyczyn powstania różnic 

inwentaryzacyjnych oraz propozycję ich rozliczenia wraz z wyjaśnieniami. Dodatkowo w załączniku ujęto 

propozycje: zakwalifikowania niedoborów i nadwyżek do różnic pozornych wraz z wyjaśnieniem, zmian miejsc 

użytkowania, zmian osób odpowiedzialnych, dalszego postępowania ze zbędnymi składnikami mienia. 

 

 

Szczecin, dnia …………………r. 

                                                  

Zatwierdzam:                                        Podpisy członków komisji inwentaryzacyjnej: 

 

 

………………………..   ….……………………………….. 

        (Kanclerz PUM) 

 

 

…………………………………   ……………………………………………… 

         (Kwestor PUM) 

       

      ………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 


