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Kierownika Centrum Integracii Spolecznei w Nysie

inwentaryzacji
w sprawie: zasad przeprowad zania i rozliczania

ie

i

art.27 ustawy
poz' 1223
Gj. bz. U.22009 r. Nr 152,

Na podstaw

art.26

z dnia29 wtzehnia 1994 roku o rachunkowosci
zp6in'ml)

zarzqdzam, co nastgPuj e:

$1
w Centrum Integracj
Wprowadza, sig zakladow4 instrukcjg inwentaryzacYjn4
w Nysie, stanowi4c4 zal4cmik

i

SPolecznej

Nr I

$2
Zarz4dzeniewchodzi

w

L'ycie z dniem podpisania'

KIEROAfNIK
g""v"^ffiiii
sPolecznei
NIa

{Turbiarz

Zalqcznrk Nr I do ZarzqdzeniaNr 68

Instrukcj a
Inwentaryzacyj na
Zakres i zasady przeprowadzenia inwentaryzacji reguluje rozdzial 3 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994r. o rachunkowo6ci (tj. Dz.U.22009r. Nr 152 poz. 1223 zp62n. zn.)
$r
Zasady przeprowadzania inwentaryzacji okreSlone w niniejszej instrukcji maj4 zastosowattie
i dotyczqmaj4tku Centrum Integracji Spolecznej w Nysie.
$2

Celem inwentaryzacjijest ustalenie rzeczywistego stanu aktyw6w i pasyw6w na oznaczotly
moment (dzieh) i na tej podstawie:
l) doprowadzenie danych wynikaj4cych z ksi4g rachunkowych do zgodnoSci ze stanem
rzeczywistyffi, 2 tym samym zapewnienia realno6ci wynikaj4cych z nich informacji
ekonomicznych,
2) rozliczenie os6b materialnie odpowiedzialnych zapowierzone ich mienie,
3) dokonanie oceny gospodarczej przydatno6ci skladnik6w maj4tkLr jednostki,
j ed n ostki

4)

przeciw dzialanie nieprawidlowoSciom w

l.

Rzeczywisty stan aktyw6w i pasyw6w jednostki ustala sip drog4:

go

s

podarce maj 4tki

emr

.

$3

spisu ictr iloSci z natury, wyceny tych iloSci, por6wnania wartoSci z danymi ksi4g
rach unkowy ch or az wyj asn ieni a i r ozliczenia ewe ntua ln yc h r 62ni c,
2) otrzymania od bank6w i uzyskanie od kontrahent6w potwierdzeri prawidlowoSci
wykazanego w ksiEgach rachunkowych jednostki stanu tych aktyw6w oraz wyjaSnienia

l)

i r ozliczenia ewentualnych r6Znic,
3) por6wnanie danych ksi4g rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji
realnej warto6ci tych skladnik6w.
2. Inwentaryzacj4 w drodze spisu znatury obejmuje sig:
l) aktywa pilnig2ne z wyj4tkiern zgromadzonych na rachunkach bankowych, rzeQzowe
,fuuAniti aktyw6w obrotowych, 6rodki trwale oraz maszyny i trzqdzenia wchodz4ce
w sklad Srodk6w trwalYch,
Z) znajduj4cesiE w jednostce skladniki aktyw6w, b9d4ce wlasno5ci4 innychjednostek,
po*i.rro*lej do prlechowywania lub uzywania, powiadamiaj4c te jednostki o wynikach
spisu.

3.

Inwentaryzacjq

w

drodze otrzymania od bank6w i uzyskania od kontrahent6w
wykazanego w ksiggach rachunkowych jednostki stanu tyclr
r ozliczenia ewe ntualnych 16 zn c, obej rn uj e s i9 :
gromadzone na rachunkach bankowych lub przechowywane przez
i

e poLryczki,

dniki aktyw6w.
danych ksi4g rachLrnkowyclr z odpowiedninri
4.
e si 9:
dokumentami i weryfi kacj i realnej warto(ci tych skladn i k6w, obej mLrj
grunty, naleznoSci sporne
1) $rodkitrwale, do ki6rych iostpp jestznacznie utrudniony,
i w4tpliwe,

2)aktywa i pasywa nie wymienione w ust. 2 i3 oraz wymienione w ust. 2 i3, je2elt
przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyrl uzasadnionych nie bylo

mozliwe.

$

l.

Inwentaryzacja mole by6 przeprowadzonametod4:
I ) pelnej inwentaryzacji okresowej,
2) pelnej inwentaryzacji ci4glej,
3) wyrywkowej inwentaryzacji okresowej lub ci4glej.
2. Pelna inwentaryzacja okresowa polega na ustaleniu rzeczywistego stanu wszystkich
skladnik6w aktyw6w lub pasyw6w objgtych inwentaryzacj6 wedlLrg stanu na dzie6, na kt6ry

termin inwentaryzacj i.
3. Pelna inwentaryzacja ciagla polega na sukcesywllym ustalaniu rzeczywistego stanu
wszystkich skladnik6w aktyw6w lub pasyw6w objgtych inwentaryzacj4 tak aby
w wyznaczonym okresie stan ten zostal ustalony dla wszystkich skladnik6w stanowi4cych
caloS6 danych aktyw6w lub pasyw6w.
4. Wyrywkowa inwentaryzacja okresowa Iub ci4gla polega na ustaleniu stanu rzeczywistego
pr zy pada

czE6ci skladnik6w lub pasyw6w objEtych inwentaryzacja.
$s

1.

Terminy i czgstotliwoS6 inwentaryzacji ustala kierownik jednostki, z tym,

2e

inwentaryzacjp:

l) aktyw6w pienigZnych, material6w i towar6w zaliczanych- zgodnie z art. 17 ust.2 pkt. 4
ustawy orachunkowo$ci w koszty w momencie zakupu - przeprowadza sig drog4 spisu
z natury w dniu koricz4cym rok obrotowy,
2) zapasow material6w, towar6w znajduj4cych siE w strzezonych skladowiskach objqtych
ewidencj4 iloSciowo - wartoSciow4 - przeprowadza siE drog4 spisLr z natury raz w ct4gu 2 lat
(w dowolnych okresach), zaS w roku, w kt6rym nie przeprowadza siE spisu z natury - drog4
weryfikacji,
3) znajdujqce sig na terenie strzezonym Srodki trwale oraz maszyny i urzqdzenia wchodz4ce
wsklad Srodk6wtrwalych w budowie - przeprowadza sig co 4lata droga spisu z natury
(w dowolnym okresie roku), zaS w pozostalych latach - w drodze weryfikacj i,
4) pozostatych skladnik6w aktyw6w i pasyw6w - rozpoczyra sip nie wcze6niej niz 3
miesi4ce przed koficem roku obrotowego, za| kohczy do l5 dnia nastEpnego roku, pod
warunkiem, ze ustalenie stanu na dzieh bilansowy lub na inny dzieri rozliczeniowa
inwentaryzacji w ramach roku obrotowego zostalo dokonane przy uwzglEdnieniu obrot6w,
jakie miaty miejsce miEdzy tym dniem, a dniem rzeczywistego spisLr.
2. Opr6cz inwentaryzacji wynikaj4cych z ust. 1, naleLy przeprowadzi| r6wniez
inwentaryzacjq:
- na dzien zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej,

-nadzie,h, w kt6rym wyst4pity wypadki losowe lub inne przyczyny, w wyniku kt6rych
nast4pilo naruszenie stanu skladnik6w maj4tkowych (poZar, wlamanie itp.).
3. Terminy inwentaryzacji winny by6 tak ustalone, aby skladniki maj4tku powierzone jednej
osobie materialnie odpowiedzialnej lub zespolowi os6b wsp6lodpowiedzialnych objpte
zostaLy spisem znatury

l.

wjednym terminie.

s6
Kierownik jednostki powoluje:
(zesp6l spisowy),
1 ) komisjp inwentaryzacyjn4
2) przewodniczqcego komisji tnwentaryzacyjnej (nie rnoze nim by6 pracownik jednostki

prowadzqcy ewidencjg skladnik6w maj4tkowych objEtych inwentaryzacj4 an i pracown ik,
kt6remu pieczy skladniki te powierzono),

2' Kierownik jednostki powolujekomisjg
zapewniajqcym

sprawny i

inwentaryzacyjn4 (zesp6l spisowy) w skladzie
prawidlowy przebieg inwentaryzacji oraz wyznacza

i inw entary zacyj nej,
3. Komisja inwentaryzacyjna (zesp6l spisowy) sklada sip co najmniej z dwoch os6b
powolanych spoSr6d pracownik6w Centrum Integracji Spolecznej w Nysie
zwyj4tkiem pracownika zajmuj4cegosig ewidencjq orazwycene zirwentaryzowanych
przewodn ic zqce go kom

i

sj

skladnik6w maj qtkowych j ednostki.
moZe byi r6wniez osoba
Integracj i
Spolecznej

4. Czlonkiem komisji inrventaryzacyjnej (zespo.lu spisowego)

powolana spoza
w N y s i e

pracownik6w Centrum

wszczeg6lnoSci:

a) posiadaj4cawiadomoScispecjalne niezbgdne do wlaSciwej identyfikacji ioceny stanu
spisywanych skladnik6w maj 4tkowych,
5. Kierownik jednostki ustala wewngtrzne zasady przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze
wydawania stosownych wewngtrznyclt przepis6w wykonawczycl't

(n. in. instrukcj i

inwentaryzacyjnej).

6. Kierownik jednostki zatwierdza zaopiniowane przez gl6wnego ksipgowego wnioski komisji
inw entary zacyj nej w sprawie spo s ob u r ozliczenia stwi erd zo n ych
r

oznic inw entary zacyj nyc h.

$7
Do uprawnieri i obowi4zk6w przewodnicz4cego komisji inwentaryzacyjnej nalezy:

l)

stawianie wniosk6w w sprawie powolania komisji inwentaryzacyjnej (zespol6w

spisowych),

2)

przeprowadzenie szkolenia czlonk6w komisji inwentaryzacyjnej (zespolu spisowego),
3) ustalanie w jakim terminie musze byc zakoilczone prace inwentaryzacyj rte oraz wycena
arkuszy,

4) organizowanie
5)

Wac przygotowawczych do inwentaryzacji oraz dopilnowanie ich

wykonania we wlaSciwym terminie,
stawianie w uzasadnionych przypadkach wniosk6w w sprawie:
a) zmiany terminu inwentaryzacji,

b) przeprow adzenia spis6w uzupeln iaj 4cych lu b powt6rnych,
c) przeprowadzenia inwentaryzacji skladnik6w maj4tkowyclr w spos6b uproszazony,
6) kontrolowanieprrygotowafi do spisu orazptzebiegu spis6w znatury,
7) sporzqdzanieprotokolu w I egz. z wynik6w kontroli oraz oznaczanie sprawdzonych
pozycji na arkuszu spisowym podpisem w rubryce ,,uwagi",

8) dopilnowanie terminowego zloheniawyjaSnieri ewentualnychroLnic inwentaryzacyjnych
przez osoby odpowiedzialne za ich powstanie,

9)

ustalenie ptzyczyn powstania r62nic inwentaryzacyjnych i postawienie wniosk6w

w sprawie ich rozliczenia,
l0) przygotowanie wniosk6w o wszczgcie dochodzeniaw przypadku ujawnienia niedobor6w
i szk6d zawinionych,
I l) stawianie wniosk6w w sprawie sposobu zagospodarowania ujawnionych w czasie
inwentaryzacji zapasow niepelnowartoSciowych, zbqdnych lr"rb nadmiernych oraz
w sprawie usprawnienia gospodarki rzeczowymi i pienigznymi skladnikarni maj4tku,
l2) kontrolowanie i aktualizacja instrukcji inwentaryzacyjnej i wprowadzanie zmian w miarq
potrzeb.

przewodniczqcy komisj i inwentaryzacyjnej mohe zleci6 do wykonania czpSc
z wymienionych czynno$ci czlonkom komisji inwentaryzacyjnej, jednak nie zwalnia go to od
odpowiedzialno5ci za ich prawidlowe i term in owe wykonan ie'
1 4) or ganizacy jne przy gotowan i e sp i su,
l5) ustalenie czynno5ci dla czlonk6w komisji,

l3)

16) prowadzenie rozliczenia arkuszy spisu z natury, stanowi4cych
drLrki Scislego

zarachowania.

77)zarzqdzanie w uzasadnionych przypadkach przyjpcia lub wydania
skladnik6w maiatku
w czasie spisu,
l8) kontrolowanie przygotowari do spisu oraz przebiegu spisu z narury,

i rachunkowym wypelnionych przez zesp6l
ntSw z inwentaryzacji,
ieri ewentualnych r6zn ic inwentaryzacyjnych

21) opracowanie dla kierownika jednostki odpowiednich dokument6w
zgodnie z wymogami
instrukcji,

22) ptzygotowanie wniosk6w o wszczpcie kontroli wewnqtrznej w przypadku
ujawnienia
niedobor6w i szk6d zawinionych,

23) stawanie wniosk6w w sprawie sposobu zagospodarowania ujawnionych w
czasie
inwentaryzacji skladnik6w nieprzydatnych o.u, * ,pruwie usprawieiliwienia
gospodarki
rzeczowymi skladnikami majqtku.

$8

Do uprawnieri i obowi4zk6w komisji inwentaryzacyjnej (zespotu spisowego) nalezy:
I
uczestnictwo w szkoleniu przedinw entary zacyjny m,

.

2. dokonanie inwentaryzacji w przydzielonych polach spisowych zgodnie z instrukcj4
inw entary zacyj n 4, zar zqdzeni em wewn ptrz ny m or az tre ri ci szko I e n i a,
4

3-

4.

pobranie od osoby odpowiedziarnej materiarnie oswiadczeri,
przeprowadzenie spisu znatury w okre6lonym terminie naWznaczonym polu spisowym,

5. takie zorganizowanie pracy, aby norm alna dzialalnolc inwentaryzowanei kom6rki

or ganizacyjnej

n

ie doznala zakloceh,

6. wlaSciwe zabezpieczenie pomieszcze,h, magazyn6w i skladowisk na czas spisu przed
niekontro low anq zmianqm iej sca sp isyrvanych sklad n i k6w m ai
4tk u
7. terminowe przekazanie wlaSciwie opracowanych material6w inwentary zacyjnych (arkuszy
spisowych, protokol6w, oS wiadczenia, itp.) po zakortczeniu spis6w do komisji
.

inwentaryzacyjnej

8' terminowe

przekazanie przewodnicz4cemu komisji inwentaryzacyjnej arkuszy spisowych
z inwentaryzacji oraz informacji o wszelkich stwierdzonych w tokLr spisu nieprawidlowoSci,
nfiaszcza w zakresie gospodarki skladnikami majqtku i zabezpieczenia przed zniszczenien
lub zagarnigciem.

l.

$e
Spis z natury rzeczowych i pieniEznych skladnik6w maj4tkLr polega na ustaleniu

rzecz;ywistej ich ilo6ci i wpisaniu do arkusza spisu z natury.

2. Arkusz spisu z natury, na kt6rym

ujEto wyniki inwentaryzacji, powinien zawiera6 co

najmniej:

l)

nazwg jednostki,

2) numer kolejny arkusza,
3) okre6lenie metody inwentaryzacji,
4) datg spisu z natury,
5) termin przeprowadzania inwentaryzacj|
6) numer kolejny pozycji arkusza spisowego,
7) szczeg6\owe okreSlenie skladnika maj4tku, w tym takze symbol identyfikacyjny,
8) jednostkg miary,
9) ilo56 stwierdzon4 w czasie spisu z natury,
10) cenp za jednostkp miary iwarto66 wynikaj4c4 zprzernno2enia ilo6ci skladnika maj4tkLr
stwierdzonej w czasie spisu z natury przez aenejednostkow4

11)

imip i nazwisko osoby, kt6rej pieczy powierzono skladniki maj4tku oraz jel podpis

zlozorry na dow6d braku zastrzeleh do ustale6 spisu z natury lub w razie
stosowauia wsp6lpej

odpowiedzialnosci

pracownik6w imiona i

nazwisk

a oraz podpisy

os6b

wsp6lodpowiedzialnych, uczestniczqcych w spisie,
l2) imiona i nazwiska os6b wchod zqcychw sklad zespolu spisowego oraz
ich podpisy na
dow6d braku zastrzeLert do ustaleri spisu z natury.
3. w arkuszach spisu niedozwolone jest pozostawianie nie wypelnionych wierszy.
4' Arkusze spisu z chwil4 ich ponumerowania traktuje sip jako drLrki Scisleg o zaracSowalia.

5' Zaprawidlowe rozliczenie sip z otrzymanych pr."L
odpowiada przewodni

c

z4cy zespolu spisowe go.

".rpoty

spisowe arkuszy spisu

6. Arkusze spisu nalezywypelniai w spos6b umozliwiajqcy podzial ujEtych
w
skladnik6w maj4tku wedlug miejsc przechowywania iwedlug os6b materialnie
'ich
odpowiedzialnych (zespol6w os6b materialnie wsp6lodpowieJzialnych), a tak1e
wyodrgbnienie skladnik6w wlasnych i obcych z dalszym ich podzialem na pelnowarto5ciowe
i uszkodzone.
7. Arkusz spisu sporzqdzasipw jpzyku polskim i w walucie polskiej. Wolno w nich stosowai

og6lnie przyjpte skr6ty.

8' Blgdy w arkuszach spisu moLnapoprawii wyl4cznie przez skrellenie btpdnego zapisLr
(tekstu lub liczby), tak aby pozostaly one czytelne i wpisaniu zapisLr pop.u*n.gol poprawka
blpdu powinna by6 podpisana przez osoby dokonui4ce spisLr z natlrry.

9. Bezpo6rednio pod ostatni4 pozyci1. naniesionq na arkuszu spisowy nale1y umiesci6
klauzulp o trescinastppuj4cej ,,Niniejszy arkusz zawiera pozycjg od I do...,, Natomiast
pozostale wolne pozycje arkuszu spisu z natury naleiry sl<asowa6.

10. Arkusze spisowe z natury sporz4dza siE w 2 egz., a przy inwen taryzacji
zdawczoodbiorczej w 3 egz. Oryginal otrzymLrje ksipgowoS6 za posrednictwern
przewodniczqcego komisji inwentaryzacyjnej, a kopie osoba materialnie odpowiedzialna.
$10

1.

Na oddzielnych arkuszach dokonuje sig spisu:
l) Srodk6w trwatych,
2) pozostalych Srodk6w trwalych,
3) Srodk6w pienigZnych,
4) materialow, towar6w, opakowafi oraz wyrob6w gotowych,
5) Srodk6w trwalych w budowie
6) obcych skladnik6w majEtkowych,
7) skladnik6w maj 4tkowych n iepelnowartosc i owyc h, u szkod
ulegla z innych przyczln obniZeniu.

2' Wszystkie skladniki maj4tkowe winny by6

zo

n

ych

lu b

kt6rych wartoSd

spisane wedlug os6b rnaterialnie

odpowiedzialnych.
$ ll
1. Rzeczyrvistq ilo56 spisanych z natury pienigZnych

i

rzeczowych sktadnik6w maj4tku ustala

siE przez pr zeliczenie, zw a2eni e I ub zm ierzen i e

2. Ilo56 rzeczowych skladnik6w rnajqtku trudnych do dokladnego znierzenia, znajduj4cych
siE w zbiornikach, pryzmach i zwalach, okresla siq na podstawie obliczeri technicznych lr.rb
szacunku. Obliczenia techniczne lub szacunki powinny by6 uwidocznione w specjalnyrn
zal1czniku do arkusza spisu. Przy zastosowaniu metody oblicze{ technicznych naleZy
kaidorazowo zalqczy| rysunek okreSlaj4cy ksztalt pryzffty , j ej dokladn e wyniary oraz
wyliczenia szczeg6lowe, na podstawie kt6rych ustalono stan spisywanych skladnik6w.
3. Zalqczniki podpisuj4 osoby dokonuj4ce obliczeri i osoba odpowiedzialna za stan spisr-r
skladnik6w majqtku. Jezeli ustalony w spos6b techniczny Iub szacr,rnkowo stan skladnik6w
maj4tku nie r62ni sig od stanu ksipgowego wipcej niz o 5 0% stanu ksipgowego przyjrnLrje sip
go do rozliczenia jako stan faktyczny.

$12
1. w przypadku inw.estycji rozpoczgtych obejmuiqcych og6t koszt6w pozostai4cych
w bezposrednim zwi4zku zniezakoiczonqbudowq,
-ontui"* luh przekazaniem do u2ywanra
nowego lub ulepszeniem istniej4cego Srodkatrwalego inwentaryzacjp przepro*uoru
rip
ostatni dziefkuhdego roku orazw przypadku:
a) postawienia jednostki wykonawcy rob6t w stan Lrpadlo5ci Iub likwidacji, jeZeli isrnieje
niebezpieczefstwo, ze wykonawca nie dokoticzy prac,
b) odst4pienia jednej ze stron od umowy na roboty budowlano-montazowe,
c) w innych przypadkach - na podstawie zanqdzenia Kierownika centrum Integracj i
Spolecznej w Nysie.
2. Inwentaryzacjp inwestycji rozpoczgtych dokonuje sip w drodze spisu z uatury (m.in.
zakupione maszyny i urzqdzenia) i por6wnania danych z ksi4g rachunkowych
z odpowiednimi dokumentami.
3 . Przeprow adzon4 inw entary zacj p dokurnentuj e s iE
,,protokolern inw entary zacj i i nwestycj i
niezakohczonej".

4. Stan ilo6ciowy spisanych z natury rob6t budowlano-rnontazowych, geologicznoposzukiwawczych i geodezyjno-kartograficznych w toku oraz prac projektowych w tokr-r
ustala sig w technicznych jednostkach obmiaru lub w innych jednostkach wlaSciwych dla
danego zakresu i rodzaju rob6t.

5. Spisem z natury naleLy objq6 caloS6 rob6t budowlano-rnontaZowych, geologiczno
poszukiwawczych i geodezyjno-kartograficznych oraz prac projektowych wykonanych od
dnia ich rozpoczgcia i nie zafakturowanych do dnia spisLr.
6. Dane do spisu znatury takzwanych rob6t zanikajqcych oraz rob6t, kt6rych faktycznego
stanu nie molna ustali6 z powodu warunk6w atmosferycznycl't, r-ra przyktad przysypane
Sniegiem roboty ziemne, przyjmuje sig w wysokoSci Lrstalonej w czasie poprzedniego spisr,r,
zwigkszonej - na podstawie danych ewidencji rob6t - o roboty wykonane od czasu

poprzedniego spisu.

7. Podstaw4 wyceny rob6t w toku jest kosztorys aktualrrie obowiqzujqcy strony zgodnie
zzawaft4 umow4. Wyceny dokonuje zesp6l spisowy, w sklad kt6rego powinny wchodzii
osoby o kwalifikacjach technicznych ze znajomosci4 zasad kosztorysowania.
8. Protok6l inwentaryzacji inwestycji niezakoficzonej podpisLrj4 czlonkowie zespolu
spisowego orazw przypadku wyst4pienia rob6t w toku - kierownik bLrdowy.

L
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Przed rozpoczgciem spisu

z natury osoba materialnie odpowiedzialna za stan sktadnik6w

maj4tku objqtym spisem powinna zloLry| pisemne o6wiadczenie stwierdzaj 4ce, 2e wszystkie
zrealizowane dowody przychody i rozchodu inwentaryzowanych skladnik6w rnaj4tku zostaly
przekazane do ks i Egowo6ci.

2. Zespoly spisowe nie mog4 byi informowane o ilo5ci inwentaryzowanych skladnik6w
maj4tku wynikajqcych z ewidencji ksiEgowej.
3. Liczenie,wa|enie i pomiar skladnik6w majqtku dokonuje czlonek zespo{u spisowego w
obecnoSci osoby materialnie odpowiedzialnej za stan skladnik6w rnaj4tku lub osoby przez niq

z natury spowodowany znianE osoby materialnie
odpowiedziafnej przeprowadza siQ w
obecnoSci osoby przekazujqcej
pisemnie upowaznionej. Spis

i osoby przyjmuj4cej odpowiedzialnoS6 lub os6b przez nie pisemnie r-rpowaZnionych.
4. Wpis do arkuszy spisu powinien nast4pii bezpoSrednio po ustaleniurzeczywistej ilo6ci
skladnik6w maj4tku w spos6b um oZliwiajqcy osobie materialnie odpowiedzialnej
sprawdzen ie j ego prawidlowoSci.

$14
Skladniki maj4tku objgte spisem z natury nie mog4 by6 wydawane lub przyjmowane do czasur
zakonczenia spisu. Wydanie lub przyjpcie mo2e byt jednak dokonane, gdy jest to niezbgdne
dlazapewnienia normalnej dzialalnoSci jednostki, pod warunkiem Ze wydanie skladnik6w

maj4tku zostanie dokonane na podstawie specjalnie ozrlaczonych
dowodow przyjEcia lub

wydania zapewniajqcvch odpowiednie ich ujecie w rozliczeniu osoby rnaterialn
odpowiedzialnej za powierzone jej skladniki maj4tku

$

ie

ls

Jeaeli spis z natury sktadnik6wmaj4tku nie moze by(, przeprowadzony

w dniu, na

kt6ry
przypada termin inwentaryzacji, w danych spis tr z natury nale2y uwzglpdni6
udokumentowane przychody irozchody, dokonun, * okresiL
mipdz! terminem
inwentaryzacji skladnik6w maj4tku a dniem spisu.

$16
komisji in'rventaryzacyjnej, zaopiniowany przezgl6wnego
i zatwierdzonego przez kierownika jednostkl, mog4 by6 stosowane uproszczenia

Nu wniosek przewodniczqcego
_l'
ksiggowego

inw entary zacj i pol egaj qce n a:
a) zast4pieniu spisu znatury por6wnaniem danych ewidencyjnych ze stanern

w paturze,
b) zast4pieniu spisu z natury por6wnaniem danych ewidencyjnych z dokumentacj4
c) zast4pieniu pelnego spisu z natury spisem wyryr,vl<owym.
2. Uproszczona inwentaryzacjamole byi stosowana wobec:
a) Srodk6w trwalych orazpozostalych Srodk6w trwatych w uzywaniu wydanych do staiego

u4rtkowania okre6lonym pracownikom jednostki: polega na por6wnaniu stanu wynikajq-ego
z ewidencji ksiggowej ze stanem rzeczywistym oraz na ustaleniu i wyjaSnieniu stwierdzonych

rohnic iloSciowych. Z por6wnania
przeprowadzonej inwen tary zacji.

3'

tego naleiry sporzqdzi( protok6{ okreSlaj4cy

Dokonanie uproszczonej inwentaryzacji powinno

byi

zakres

potwierdzone podpisami os6b

przeprowadzajTcych por6wnanie pod informacj4 wpisan4 do ksiqgi inwentarzowej o dacie
i zakresie inw entaryzacji.
4. Stwierdzone w czasie inwentaryzacji niedobory lub nadwyZki nale|y uj46 w protokole.

l.

Materialy

$
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i towary moge by6 inwentaryzowane metod4 wyrywkowq

polegajqc4 na

ustaleniu rzeczywistego stanu nadzie{ inwentaryzacji niekt6rych tylko skladnik6w objgtych
inw entary zacj 4 aktyw6 w.

2. Przy dokonywaniu inwentaryzacji metodq wyrywkow4 za rzeczywisty stan skladnik6w
maj4tku nie objgtych inwentaryzacj4uwa2a siq ich stan ewidencyjny.
3. Skladniki maj4tku inwentaryzowane w danym roku rnetod4 wyrywkow4 naleZy obj4i
w roku nastgpnym inwentaryzacj 4 peln4.

4. Inwentaryzacja metod4 wyrywkowa nie moZe byi stosowana w razie przekazania
material6w itowar6w innej jednostce lub zmiany osoby rnaterialnie zanie odpowiedzialnej.
W takich wypadkach skladniki majqtku nale|y inwentaryzowad stosuj4c rnetodg
inwentaryzacji pelnej.

$
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Po zakohczeniu spisu z natury osoba materialnie odpowiedzialna za stan skladnik6w maj4tku
objgtych spisem powinna zloLy| pisemne oSwiadczenie stwierdzaj qce, 2e brata czynny udzial

w inwentaryzacji powierzonych skladnik6w maj4tkowych oraz ze spisem z natury objpto
wszystkie skladniki maj4tkowe

.

$te
Po zakohczeniu spisu z natury zesp6l spisowy zobowi4zany jest zloZy(, przewodniczEaemLl
komisji inwentaryzacyjnej pisemn4 informacjg o wszelkich stwierdzonych w toku spisu

nieprawidlowoSciach, a zwlaszcza w zakresie gospodarki skladnikami maj4tkLr
i zabezpieczeniem ich przed zniszczeniem lub zagarnipciem oraz rozliczyt, siQ
zprzydzielonych im arkuszy spisu.

$20
Wyceny rzeczowych skladnik6w majEtkowych, ujptych na arkuszach spisu dokonuje
Gl6wna ksipgowa Centrum Integracji Spolecznej * Nyri..
2' Po dokonaniu wyceny rzeazowych i pieniEznycir skladnik6w rnaj4tku naleiy ustalii
tS2nice inwentaryzacyjne (niedobory i nadwy2ki), wynikaj4ce z porownania
ilosci i wartoSci
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tku, ustalonych w toku rpisu
z natury, z iloSci4 i wartoSci4

I'

wynikaj4c4 z ewidencji tych skladnik6w.

3'

Ptzed ustaleniern rohnic inwentaryzacyjnych ewidencja iloSciowo-warloSciowa
musi byi
benvzglpdnie uzgodniona z ewidencj4 ilodcior;r
zkartorekarni
tnagazynow.yrni,
4tj.
ksiggarni
inwentarzowymi.
4. R6Znice inwentaryzacyjne mog4 wyst4pi6 j ako;
- niedobory - gdy stan ewidencyjny jest wyZszy od rzeczywisrego,
- nadwyZki - gdy stan ewidencyjny jest niZszy od rzeczywistego,

- szkody -gdy nastqlila calkowita lub czpsciowa utrata pierwotnej warto6ci

inwentaryzowanego skladnika majqtku.
Niedobory kwalifikuje sig na:
- ubytki naturalne,
- niedobory nadzwyczajne oraz na zawinione i nie zawinione.
l) ubytki naturalne sqto niedobory,mieszcz4ce sig w granicach ustalonych norrn ubytk6w
naturalnych, a wynikaj qce z wlasno6ci fizykochernicznych danego ariykulu (wysychapie,
ulatnianie, itp.). normy ubytk6w naturalnych oraz spos6b ich obliczanlu r"g,itrja odrgbne

przepisy.

Ubytki naturalne sqto iloSciowe straty powstale wskutek proces6w biochenricz1tych oraz
crynno6ci manipulacyjnychzwi4zanych zprzyjmowaniem, wydawaniem orazw zwi4zkn

z zabie gami kon serwacyj nym i.
W razie powstania ubytk6w naturalnych nie objptych normami, Lrbytki rozlicza sig w trybie
ustalonym dla niedobo r ow nadzwy czajny ch.
2) nie uwala sig za ubytki naturalne niedobor6w mieszczqcych sip w granicach norm ubytk6w
naturalnych, jeLeli zachodzqokoliczno6ci Swiadcz4ce o tym, Ze niedob6r zostal zawiniony.
Tego rodzaju niedobory uznaje siE za nadzwyczajne a dotycz q otle przypadk6w zagarnipcia
mienia.

3) niedobory nadzwyczajne sqto wszystkie pozostale niedobory, kt6re nie zostal oddzielnie

zakwalifikowane do ubytk6w naturalnych, np. niedobory powstale na skutek

nieodpowiednich warunk6w magazynowania, niewlaSciwego opakowania, niedbalego
obchodzenia siE ze skladnikami przy przyjmowaniu, przechowywaniu i wydawapir"r,
kradzieiry, klpsk zywiolowych itp.
Jako niedobory nadzwyczajne naIeLy rozumied r6wniez szl<ody wynikaj4ce z calkowitego

lLrb

czg6ciowego zmieszenia sig warto5ciskladnik6w maj4tkLr na skLrtek dlugotrwalego lLrb
niewla6ciwego przechowywania.
4) niedobory i szkody niezawinione i zawinione:
- do niezawinionych zalicza sip ubytki naturalne oraz niedobory nadzwyczajne powstale
zprzyczynniezaleLnych od os6b materialnie odpowiedzialnych za stan skladnik6w rnaj4tku
lub innych os6b,
- do zawinionych zalicza sig niedobory nadzwyczajne oraz ubytki naturalue powstale zwiny
os6b materialnie odpowiedzialnych za stan skladnik6w maj4tku lub innych os6b, bqd4ce

wynikiem dzlalania lub zaniechania dzialania, ze strony tych os6b, spowodowane w
szczeg6lno5ci brakiem troski o zabezpieczenie mienia lub naruszeniem obowi4zuj4cych
przepis6w o przyj mow aniu, przechowywan i a, wydawan i u sklad n i k6w rnaj 4tku.
5. R62nice inwentaryzacyjne naleLry uj4i w zestawieniu roLnic sporzqdzonych w spos6b
umoZliwiaj4cy:
a) ustalenie lqcznej sumy r62nic inwentaryzacyjnych z podzialem jej wedlug osoby
materialnie odpowiedzialnej,

b) powi4lanie poszczeg6lnych pozycji zestawienia roLnic
pozycjami ich zbiorczych zestawieri.

6. Dla skladnik6w maj4tku

kontro

wartosciowq r6znica inwentaryzacyjn
warto6ci skladnik6w maj4tku wynikajQcej ze
z ksi4g rachunkowych.

sp

z pozyclami arkuszy spisLr lub
o6ciowo ustala sip jedynie
- przezpor6wnanie og6rnej
ch warto6ci4 wynikaj4c4

s2l
' Przyczyny powstania rohnic inwentaryzacyjnych okreSla kornisja inwentaryzacyJna
w protokole, w kt6rym przedstawiatakhe umotywowane wnioskl co do sposobu ich
I

rozliczenia.

a niedobor6w przekraczajQcych normy

ubytk6w naturalnych, komisia
awyjasniefi napiSmie od osoby materiarnie odpowiedziainej za stari
po rozpatrzeniu wyjasniefi sporz4dzaprotokor, w kt6rym uzasadnia
powstanie tych niedobor6w lub wskazuje, kto zdaniem komisji powinien
byi obci4zony tym

niedoborem.

3. Niedobory i nadwyzki inwentaryzacyjne mogq by6 kompensowane, jezeli spelnione
s4
r6wnoczeSnie wszystkie nastgpujqce warunki :
I ) zostaly stwierdzone w ramach jednego (tego samego)
spisu z tlatory ,
2) dotyczq jednej osoby materialnie odpowiedzialnej lub jednego zespolu pracownik6w,
kt6rzy pr zyj pli w sp6 ln4 odpowi edzi aln os 6 mater ialnq za pow i erzo n e m i en i e,
3) zostaly stwierdzone w podobnych skladnikach maj4tku.
4' Przepisy ust' 3 nie maj4 zastosowania do niedobor6w i nadwyZek Srodk6w trwalych oraz
pozostalych Srodk6w trwatrych w uzywaniu.

s22

1. R6znice inwentaryzacyjne odpisuje sip na podstawie decyzji kierownika

jednostki, podjptej
na wniosek przewodniczqcego komisji inwentaryzacyjnej zaopiniowany przez raocg
prawnego i skarbnika, gl6wnego ksiggowego lub jego zastgpcp.
2. Ujawnione w toku inwentaryzacji ro2nicemipdzy stanem rzeczywistym a stanern
wykazanym w ksiggach rachunkowych naleLry wyja6ni6 i rozliczy| w ksiggach rachunkowych
tego roku obrotowego, na kt6ry przypadatermin inwentaryzacji.

Zal4cznikami do niniejszej instrukcji

Zalqcznik nr

$23
s4:

I ,,Protok6l zinwentaryzacji

Srodk6w pieniEznych,

druk6w

Scislego

zatachowania dotycz4cych gospodarki kasowej, tj. czek6w got6wkowy ch i rozliczeniowych
dowod6w ,,kasa przyjmie" i ,,kasa wyplaci" oraz innych wartodci pieniEznych,,,
Zalqcznik nr 2 ,,OSwiadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej przed inwentaryzacj{',
Zalqczniknr 3 ,,Sprawozdanie opisowe zprzebiegu spisu z natury,,,
(dotyczy $rodk6w trwatych i pozostalych Srodk6w trwatych)
Zalqcznik nr 4,,OSwiadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej po inwentaryzacji",

Zal4cznik nr 5,,Sprawozdanie komisji inwentaryzacyjnej (zespolu spisowego) ze spisu
znatury",
Zalqcznik nr 6,,S prawozdanie koricowe Kom i sj i Inwentaryzacyj n ej ",
Zalqcznik nr 7 ,,Protok6l weryfikacji aktyw6w ipasy"w6w",
Zalqcznlk nr 8 ,,Protokol rozliczef wynik6w inwentaryzacji i dochodzeh w sprawie r64nic
inwentaryzacyjnych",
Zal4cznik nr 9 ,,Protokol rozpatrzenia r6znic inwerftaryzacyjnych",
ZalEcznik nr l0,,Protok6l z inwentaryzacji druk6w Scislego zarael-rowania"
ZalEcznik nr I l "Protok6l inwentary zacji inwestycj i niezakohczo nej"
.

Zalqczniknr
Instrukcj

1 do

i inwentaryzacy.j

ne.j

Protokril nr...............
6rodk6w pieniE2nych, druk6w s.irr.go zarachowania
dotycz4cych
gospodarki kasowej' tj' czek6w got6wkowych
i rozliczenioiych dowod6w
,,kasa przyjmie,,
i

z inwentaryzacii

wyplaci" oraz innych warlosci pienipznych
"kasa
w kasie
...................-...........:.. przeprowadzonej
w dniu
.....
roku
od
godz..'..."..'.'.'........do god2................. .. przez
zesp6l spisowy powolany Zarz4dzeniem
nr.'..'..'...'..
Kierownika centrum Integracji Spolecznej w Nysie
, ir.ria
............w skladzie:
Przewodnic z4cy : ..........
Czlonek:

Czlonek
InwentaryzaciE przeprowadzono w obecnosci osoby
materialnie odpowiedzialnej
r4n1............

l'

stwierdzono stan faktyczny' komisja por6wnala z saldem
raportu kasowego zamkniEtego
w dniu
Stwierdzono stan got6wki w kasie:

a) banknot
b) bilon zl .....

c)

2.
3.

wartoSci (a + b)

.

-

szt.

...... zl

zl .....

d) saldo kasowe na dziert
roku zl
e) stwierdzono nadwyZkq - niedob6r: .....

Ostatni numer czeku got6wkowego ....
Ostatni numer raportu kasowego
ostatni numer dowodu,,Kp,,
ostatni numer dowodu,,KW'',
4. Inne warto6ci pienigZne:
- znaki skarbowe
- weksle
5' stwierdzono r6znice pomigdzy stanem faktycznym a stanem
ewidencyjnym wedlLrg rapoftLr
kasowego nr ... .
. . z dnia
,.. ... roku w od'iesie'iu do
warto6cipieniE2nych w pkt 2,3,4
.

.

6. NadwyZka

-

niedob6r w

kwocie
..... z dnia

...

zostala zapisana
...... w poz. ..
7. WyjaSnienie przyczyn powstania nadwyZki lub niedoboru
kasowym nr

....

w raporcie

8' uwagi dotyczqce stanu zabezpieczenia kasy oraz pomieszczerria,
w kt6rym znajduje sig

kasa ..

Protok6l niniejszy sporz4dzono w 2jednobrzmiqcych egzenplarzach, z kt6rych jeden

pozostawiono w kasie.

Data, podpis osoby materialnie odpowiedzialnej:

Podpis czlonk6w zespolu spisowego:
1.

2

(Nazwa jednostki

-

pieczpC)

Zalqcznik nr 2 do
Instrukcj

i

inwentaryzacyj

ne.j

oSwlqncznNrc
OS OB Y

MATE RIAL NIE OD POWI E DZ IALNE J
P RZ E D INTI/E N TA RYZA C T4

la ni2ej podpisana ly, .iako osoba materialnie odpowied zialna zapowierzone

naleZ4cej do

skladn

iki maiatkowe w

(nazwa i adres placowki, numer pokoju)

(wymienic wlaSciciela)

oSwiadczam,co nastEpu.j e:

l.Wszystkie

i Przekazane do

ksiEgowoSci

:::::;::::

;lJJi'::':1:"

2'zadnych innych dowod6w przychodowych irozchodowych orazinnych,
mog4cych miei wplyw
wyliczenia i wynik inwentaryzacji nie posiadam.

3.wszystkie skladniki mai4tkowe w

na

tej plac6wc e nalez4 do fir my, z wyi4tkiem:

kt6re s4 wlasnoSci4
4.Stan

zab ezpiecze nia po wi erzone

go maj 4tku j e st

mam zastrzeienia do
(dokonai oceny)

5. W okresie migdzy inwentaryzacyjnym wy:j4pity (nie wyst4pity) zdarzenia i
okolicznoSc i, majEce
wplyw na wynik obecnej inwentaryzacji i wyliczenia. Nale2q do nich w szczeg6lnoSci:

(miejscowo.fl i data )

Sporz4dzono w 2--ch egz.

l.
2.

P odpis osoby materialnie odpowiedzialne.j

Zalqcznik nr 3 do
Instrukcj i inwentaryzacy.j ne.j

Sprawozdanie opisowe

z przebiegu spisu z natury

4lY na podsta.wie zarzqdzenia nr ... ... ..
ntegracji Spolecznej w).{ysie z dnja:..........,............
osoDowvm:

L

Przewodniczqcy

2.

- ...

Czlonek

.. opisane w niniejszym sprawozdaniu
;;....r..sptsu z natury w:
ruzenlu
oznaczente rnwentaryzowanych pomie szcze,ft

b)

rodzaj inwentaryzowanych skladnik6w maj4tkowych

......
nr......
2. W wyniku szczegolowego
nr

iloSi pozycji
iloSC pozycji

sprawdzenia pomieszczef

Stwierdzono, 2e wszystkie skladniki maj4tkowe podlegaj4ce inwentaryzacji zostaly ujgte w arkuszach
spis6w V-natury-, a st4n pomieszczefi iest nastepuiacv:
rlosc zamykanych otwor6w (drzivi,
... ..... iloSi

a)

okien):iodzaj

oraz spos6b ich zabezpieczania (zamki, kraty, sygnalizacja)

b)

c)

spos6b przechowywania

i

zabezpieczania kluczy

Srodki od zabezpieczeniap. po2arowego i ich stan

:

od

pomieszczef:

4'

5'

;.

wcelupelnego zabezpieczeniaprzechowywanego
mieniapotrzebne s4nastgpuj4ce srodki zabezpieczajqce:

Na jakie trudno$ci napotykal zespdl spisowy
w czasie dokonywania spisu z natury

h;; ;;.ei"'ou

",ril;;;;;;h

or"r

r"*.,ri;;h ;;,;4dru"i",pi,,,

"rr,-,

Nysa, dnia

podpis osoby materialnie odpowiedzialnej

(Naaa jednostki - piecz960

podpis czlonk6w zespolu spisowego

Zal4czniknr 4 do
Instrukcj

i

inwentaryzacyj

ne.j

O6wiadczenie
osoby materialnie odpowiedzialnej po inwenta
ryzacii

l.

O Swiadczam

.

maj4tkowych w

2e

bralem(am) czynny udzial w inwentaryzac.ii powierzonych
mojej osobie skladnik.w
(nazwa i adres plac6wki)

w

dniu""""""

i stwierdzam'

2e spisem znatury objpto wszystkie

zgodnie z zakresem przedmiotowym okeslonym
2' oswiadczam
bgd4ce

'2e

w

w arkuszach spisu znatury objgto wszystkie

zarz4dzenLu

skladniki majqtkowe,

kierownikajednostki

znajdujqce sig w plac6wce

dnia

skladnjki rzeczowe.

najej stanie.

3' Nie wnoszE 2adnych uwagi zastrze2ei co do pracy Komisji
lnwentaryzacyjne.f (Zespolu Spisowego).
4' Nie wnoszp zasfizezefr do wyceny skradnikdw mai4tkowych
i do wyniku wstQpne.i wyceny.
5. Wnoszp uwagi do

imig i nazwisko osoby materialnej odpowiedzialne

z

Zalqcznik nr 5 do
Instrukc.j

i

inwer r taryzacy.jne.j

sprawozdanie komisji inwentaryzacyjnej / zesporu
spisowego/ ze spisu z n^tury
Dzialajqc na podstawie zarzqdzenia wewngtrznego
spisowa w skladzie:

l/ przewodniczicy
2/ czlonek
3/ czlonek
przeprowad zila w dniach

nr

z

dnia

...... grLlpa

.... spts znalury w:

alnanva obiektu i oznaczenie objgtych inwentaryzacj4
pomieszczef lnr rejonuT pola
spisowego/ ....
b/ rodzaj objgtych inwentaryzacj4 skladnik6w maj4tku

'........'...........'.

1' objpte inwentatyzacj4 skladniki majqtku zostaly spisane
na arkuszach spis z natury:

nr ....................... do nr................ liczbapozycji .................
2. W wyniku szczeg6lowego spraw dzeniapomieszczeii

Stwierdzono, ze wszystkie skladniki majQtku podlegaj4ce
spisowi zostalyujpte w arkuszach

spisu z natury.
1. Stan pomieszczeri jest nastgpuj4cy:

alliczbazamykanych otwor6w I drzwi, okien/
rod2aj......... ....liczba.....

rodzaj

............1ic2ba..,....,.................
oraz spos6b ich zabezpieczenia / zamki, kraty, sy gnahzacj
al
b/ Srodki zabezpieczenia przeciwpozarowego i ich stan ..... .....
3'stwierdzono w czasie spisu z natury nastqpuj4ce usterki i nieprawidlowoSci
zabezpieczenia przechowywanego mienia oraz jego magazynowania
adl

* ,ukr.ri.

'

i konserwacji

4'W celu lepszego zabezpieczenia przechowywanego mienia potrzebne
s4nastppuj4ce srodki
zabezpieczajece..,...........
czasie spisu z natury grupa spisowa napotkala nastgpui4ce
trudnosci

5'w

6.Inne uwagi

Uwagi i zasftze2enia osoby odpowiedzialnej za objgte spisern skladniki
maj4tku

/Podpis osoby odpowiedzialnej za objgte spisem skladniki mai4tku/
Podpisy czlonk6w zespolru spisowego

2.
a
J

Zal4czniknr 6 do
Instrukcji inwentaryzacyjnej

Sprawozdanie kolcowe Komisji
fnwentaryzacyjnej

l.

Sklad Komisji
Przewodnic zqca/y ... .
Czlanob
. ... ... .

Czlonek

?
3.

.

azlanal
Spis z natury nastQpil:
Uwagi i spostrze2eniu o prrygoto*aniu jednostki

do

pisu:

;";;;;";r; u,"l1 !vtt'
rr"."eoin),i"
,"6,, du s:c.zegoln
le op6inieni
opilni",riu
w spisach i innych
innvch ezrrn.^{^i.'-^l^
:-rczynnosciacb
zr..vlwrauu oraz
^-^- i"h'-"'*'t'qwJJ
uraz
tcn przyczyny, podjete dzialania

rfvsnrrnli-o.-^.
dyscyplinarne:

s.ffjl"X:*,?::!:,1::.:^0",:qi.-0r,".*"9ggu*u,g.n*urtychwsprawozdaniu
grupy spisowei (przyczyny obiekfywne
i subieltywniy:

6.

Podsumowanie wniosk6w ujgtych w
sprawozdaniach

7.

Wnioski Komisji Inwentaryzacyjnej o og6lnym
zasipgu:

Nysa, dnia

Przewodnicz4cy Komisj i Inwentaryzacyj

Zatwierdzam
Kierownik jednostki

ne

:

grup;;o;;;;j,

Zal4czniknrT do
Instrukcj

i inwentaryzacy.jne.j

Protok6l weryfikacji aktyw6w i pasyw6w
na dziefi

Zespol weryfikacyjny w skladzie:
L,,.,..........,..

1
a

J

stwierdza prawidlowoSi i realnoSd wyceny oraz
kompl
akvw6w i pasyrv6w. po wprowadzeniu do ksi4g rachu

weryfikacji ujgtych w niniejszym protokole, salda
uznaje sig za realne i prawidlowe.

objp

weryfikacj

Nysq dnia
Podpisy czlonk6w zespolu weryfikacyjnego
1..................

:

a

zatwierdzan
(kierownik jednostki)

i

go wynik6w
w i pasyw6w

Zalqcznik nr g do
Instru

kc.j

i

i

n

wentaryzacy.j ne.j

PROTOKOZ
rozliczefi wynik6w inwentaryzacji i dochodzel
w sprawie r6inic
rnwentaryzacyjnych
Komisj a inw entary zacyj na w skladzi

l/

Przewodniczqcy-

e:

2/ CzLonek 3/ Czlonek
na posiedzeniu w dniu
maj4tkowych bgd4cych mien iem

na okoliczno$6 inwentaryzacj i
skladnik6w

(nazwa jednostki)

w dniach od

.. ...

dokonala rozliczenia:

ZESPOL SPISOWY:
Przewodniczqcy
- ...,
---a-J
Czionek
Czlonek Przez powyzsze komisjg zapisano arkusze
spisu z natury od nr:

a)

Nazwa obiektu

b)

Rodzaj skladnika majqtkowego ...,............
f)cnho
l-:^ ^ r,- Osoba h^+^-:^
materialnie
odpowiediialna ...........
Rozliczenie obejmuje okres od..,..,..,..,..,

c)
n\

d)

i

oznaczenie pomieszczen ia:

....do...........

zal4cznika

Nr

1

ch jak w pkt.

I

sktadnik6w maj4tkowych,

zl

III' Komisja inwentaryzacyjnanastppuje:

po przeprow adzeniu postppowania wyjasniaj4cego-ustala,
co

1........,.......

2' Przyczyny powstan ia wyszczeg6lnionych wy\ej

nastgpujqco:

n

iedobor6w

I

nadwy2ek ocen

ia

ry te naleLry zakwalifikowad iako:

.,^i^
JvJv ...'..'....

........,,... z*

............ zl

cl zawinione dochodz4c zwrotu szkody od osoby odpowiedzialnej

porycje

rt

'.,.......,.,,',.2|
zl
zl

s

ip

Zalqczniki
1. Arkusze spisowe od nr I do nr g
2. Sprawozdanie opisowe z przebiegu spisu z natury
3. OSwiadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej za powlerzone mlenle
Nysa, dnia

Podpis czlonk6w
Komisj i inw entary zacyj n ej

t.
2.

J

Nysa, dnia,

podpis.

Opinia gl6wnego ksiEgowego
badan ie rzetelno$ci

- w okresie przeprowadzenia kontroli wewnptrznej obejmuj4cej
i prawi dlowoSc i przeprowadzen a i r ozli czenia i n we ntarvzac i i
i

Nysa, dnia

Decy zja Kierownika j ednostki

:

podpis.

:

l) Niedobory

nadzwyczajne - superaty wskazane niniejszyn protokole powstaly
crynu noszecego znamiona przestEpstwa.
Zawiadomiono organy powolane do 6cigania przestppstwa a mianowicie:

-

skutkiem

2) Stwierdzone w wyniku inwentaryzacji superaty przyjgte zostaly na stan
i zaewidencjonowane w trybie przewidzianym w branzowym planie kont.
3) Uznad stwierdzone w wyniku inwentaryzacji niedobory nadzwyczajne za zawinione,
obciqZy| ich warto6ciq ......
,...., pana(i{
i dochodzi6 roszczeh ztego tjrtufu, zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami prawnymi.
4) Uzna6 stwierdzone w wyniku inwentaryzacji niedobory nadzwyczajne za nie zawinione
i spisai ich wartoS6 w kwocie
... zlw cie2ar strat zakladu iako
wyposaZenie oraz
.. .... zl jako Srodki trwale.

Nysa, dnia
podpis

Zalqcznik nr 9 do
Instrukcj

i

i

n

wentaryzacy.j

n e.j

Protok6l

rozpatrzenia r62nic inwentaryzacyjnych
podczas

pr zepr ow

adzania

........ lnwentaryzacji Srodk6w trwalych
w budowie. sporz4dzone j

.. do ................,....wg stanu na dziei_r

w stanie faktycznym protokolu

poniesione

od daty

........

...

inwentaryzacji srodk6w trwalych w
budowie wy.kazano nakladyna inwesryc.je

do dnia prt pro*uitn u

:1'il',1;iljil*li:';ffUTillliil

t.tlwent^yzacji.

- -l!."or.l- i';;i;;;;;

bez

;;*';
w
:...........,..:.......
rioi" *r"",,__llll . .. . :
3f,t":::.::':::1,1:1:,.lty.in*..ty.y1n.,
r*ityin *'"0*r;.'.:..-::....
':::::::l: ::::::::1r,:i,f,.,ffi;lil
(kwota

.

....

.

wynika.j4ce.j

pornnieisz.n,ui.i o erektv

;;;'o.,e,,.r, na dzie,i

zl), oraznaklady poniesione za okres

na stan ewidencji srodl6w
i.'.1/:i:
kwotg w 21.................... . .........

:".:-:*::..::rT*

terminie od

r,r

, rozliczone.j wg stanu na dzien

....( kwota w zl).
( kwota

w

zt).

...'..'. .........

. _.

maj4tku trwalego oraz nazwipkszenie funduszu
w srodkach trwalych pozosta.f e kwora

widencji ksipgowe.j w korespond enc-ii
zllnduszem
kt6w maj4tkowych w kwocie
...................... .zl
p. nre wykorzystanej dokumentacji projektowej)
lub

.......................
estycJ

Inne uwagi:

wwysokoSci.........................2t
r rozpoczptych w kwocie .......... ......................
zl

Instrukcj

z rnwentaryzacji druk6w

Protok6l
Scisleeo

zarachowania w Centrum Integracji
Spolecznej

w Nysie przeprowadzonej w dniu

'""'

Zal4cznik nr l0 do
i inwentaryzacy.j nej

,..., od godz.

.

. do sodz.

przezzesp6l spisowy powolany zarzqdzeniem
kierownika Centrum

Integracji Spolecznej

L

Przewodniczqcy -

2.

Czlonek

3.

Czlonek-

wNysieNr

.,,.

zdnia

........w

skladzie:

InwentaryzacjE przeprowadzono w obecnosci
osoby materialnie odpowiedzialnei ob.
W toku inwentaryzacji stwierdzono nastgpuj4cy
stan druk6w:

1.

Rachunki dlazwolnionychpodmiotowo

2.

Arkusz spisu z natury

zyAT
..

.....szt.
... sn.

i4cych egzemplarzach, z kt6rych jeden

iniejszym protokole, osoba materialnie

Zespol spisowy:

l.
2.
3

osoba materialnie o@owiedzialna

Zal4cznik nr

ll

do

Instrukcj i inwentaryzacy.jne.j

Nazwa zadania
inwestycyjnego

Protok6l nr
inwentaryzacji
Srodk6w trwalych

Wyjadnienia i wnioski

budowie
5.

Nadwyzka/niedob6r
Naklad6w w wysokosci
........... zI
WyjaSniono:

Wniosek:

* niepotrzebne skreslii

wnioski Komi sj i Inwentaryzacyj nej zatwier dzamy w spo s6 b n asrgpui
4cy
Kom

i sj

:

a Inw entary zacyj na

2.
3.

/podpis Gl6wnego KsiEgowego/

/ podpis Kierownika/

OSWIADCZENIA

OZAp

DAn^rr/^r=u;
zz[Rz4nznrvr 5fly-rKow

oswiadczam , ze zapoznarearamsig
z tresci4 zarzqdzenia Nr

w Nysie.

Nazwisko

i
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