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1.Definicja i rola w rachunkowości:

INWENTARYZACJA - to ogół  czynności mających  na celu 
ustalenie rzeczywistego stanu składników majątkowych 
znajdujących się w posiadaniu danej jednostki 
organizacyjnej. 

Inwentaryzacja jest jedną z podstawowych dziedzin 
rachunkowości, obok prowadzenia ksiąg rachunkowych, 
wyceny aktywów i pasywów, oraz sporządzanie 
sprawozdawczości finansowej.

Obowiązek jej okresowego przeprowadzenia ciąży na 
wszystkich jednostkach zobowiązanych do stosowania 
ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 roku.



Rolą inwentaryzacji jest zweryfikowanie prawidłowości 
danych zawartych w księgach rachunkowych, 
dotyczących wielkości poszczególnych aktywów i 
pasywów jednostki.

AKTYWA - to majątek jakim jednostka organizacyjna 
dysponuje.

PASYWA - to źródła finansowania majątku (zobowiązania-
pożyczki, kredyty i inne).

BILANS - to zestawienie aktywów i pasywów jednostki 
(firmy) – inaczej rachunek zysków i strat.



Poszczególne etapy inwentaryzacji 
polegają na:

 - Ustalaniu rzeczywistego stanu wszystkich 
składników majątkowych jednostki, według stanu 
na określony dzień.

 - Porównaniu tego stanu z wielkościami 
odnotowanymi w ewidencji księgowej (kartoteki).

 - Ustaleniu i wyjaśnieniu różnic oraz rozliczeniu 
osób materialnie odpowiedzialnych.

 - Doprowadzeniu danych zawartych w ewidencji 
księgowej do zgodności ze stanem rzeczywistym.



   Właściwie przeprowadzona inwentaryzacja może 
pomóc w zapobieganiu występowania oraz 
wykrywaniu już powstałych nadużyć związanych 
z dysponowaniem mieniem, a także może 
wykazać obszary, w których konieczne jest 
przeprowadzenie racjonalizacji gospodarowania 
majątkiem.



2.Metody przeprowadzenia 
inwentaryzacji:

   
Zależnie od tego, jakie składniki aktywów i 

pasywów jednostki mają być inwentaryzowane 
przewiduje się 3 metody przeprowadzenia i 
inwentaryzacji, a mianowicie:

- Spis z natury ilości składników majątkowych, 
wycena tych ilości, porównanie otrzymanych 
wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz 
wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic.



 - Uzyskanie od banków i kontrahentów 
potwierdzeń prawidłowości wykazanego w 
księgach rachunkowych jednostki stanu 
faktycznego aktywów finansowych 
zgromadzonych na rachunkach bankowych lub 
przechowywanych przez inne jednostki, a także 
należności (w tym udzielonych pożyczek oraz 
powierzonych kontrahentom własnych 
składników aktywów) oraz wyjaśnienie i 
rozliczenie ewentualnych różnic.



 - Porównanie danych ksiąg rachunkowych z 
odpowiednimi dokumentami i weryfikacja wartości 
tych składników aktywów i pasywów, które nie 
podlegają inwentaryzacji wyżej wymienionymi 
metodami lub ich inwentaryzacja tymi metodami z 
uzasadnionych przyczyn nie była możliwa.

    BĘDEM JEST SPROWADZENIE INWENTARYZACJI 
TYLKO DO SPISU Z NATURY ŚRODKÓW 
TRWAŁYCH.



3.Osoby odpowiedzialne za 
przeprowadzenie inwentaryzacji:

   Za przeprowadzenie inwentaryzacji odpowiada 
kierownik jednostki organizacyjnej. Przejęcie 
odpowiedzialności przez inną osobę powinno być 
stwierdzone na piśmie.

Jeżeli kierownikiem jednostki jest organ 
wieloosobowy, a nie została wskazana osoba 
odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy 
członkowie tego zespołu.

Kierownik jednostki w ramach inwentaryzacji zajmuje 
się na ogół sprawami związanymi z jej organizacją, 
zarządzaniem i zatwierdzeniem wyników. 



W zakresie inwentaryzacji kierownik 
jednostki powinien:

 - Wydać przepisy wewnętrzne regulujące tryb i zasady 
przeprowadzenia, rozliczenia i dokumentowania 
inwentaryzacji (instrukcje: inwentaryzacyjne, kasowe, 
magazynowe, obiegu i kontroli dokumentów księgowych).

 - Zarządzić przeprowadzenie inwentaryzacji (określić 
składniki majątkowe podległe inwentaryzacji, metody 
inwentaryzacji, ustalić harmonogramy prac 
inwentaryzacyjnych i wyznaczyć skład komisji 
inwentaryzacyjnej).

 - Na bieżąco podejmować decyzje niezbędne do 
prawidłowej organizacji prac inwentaryzacyjnych (np. 
unieważnić wyniki spisów z natury i zarządzić ich 
ponowne przeprowadzenie, zmienić skład komisji).



 - Zatwierdzić dokumentację inwentaryzacyjną oraz wnioski 
komisji inwentaryzacyjnej odnośnie rozliczenia różnic 
inwentaryzacyjnych.

Pozostałe prace związane z inwentaryzacją powierzane 
są pracownikom jednostki, a są to:

  - Główny księgowy jednostki.
 - Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej.
 - Pracownicy komórek organizacyjnych, w których 
prowadzona jest ewidencja analityczna poszczególnych 
aktywów i pasywów jednostki.
 - Kierownicy wydziałów.



4.Rodzaje inwentaryzacji, terminy i 
częstotliwość ich przeprowadzenia:

   Ze względu na częstotliwość przeprowadzenia i zakres 
składników majątkowych objętych weryfikacją wyróżnia 
się inwentaryzacje:

OKRESOWA - polega na przeprowadzeniu kontroli 
rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jednostki w 
pewnych stałych odstępach czasu.

CIĄGŁA - polega na ustaleniu stanu aktywów i pasywów w 
sposób sukcesywny, tak aby w wyznaczonym okresie 
stan ten został ustalony dla wszystkich składników 
majątkowych podlegających inwentaryzacji.

DORAŹNA - jest przeprowadzana w miarę potrzeb danej 
jednostki.



PEŁNA - polega na ustaleniu rzeczywistego stanu 
wszystkich aktywów i pasywów objętych inwentaryzacją w 
dniu, na który przypada termin jej przeprowadzenia.

CZĘŚCIOWA - dotyczy tylko wybranych składników 
majątkowych na przykład:

  - Tylko składników majątkowych powierzonych danej 
osobie materialnie odpowiedzialnej.

  - Tylko składników majątkowych znajdujących się we 
wskazanych pomieszczeniach (np. w magazynie 
podręcznym bądź w pomieszczeniach wskazanej komórki 
organizacyjnej).

  - Tylko wskazanych rodzajowo grup aktywów lub pasywów 
(np. sprzęt biurowy i komputery znajdujące się w 
pomieszczeniach jednostki).



Terminy i częstotliwość inwentaryzacji 
w/g. przepisów art.26 u.o.r :

 - Na ostatni dzień roku obrotowego.
 - Na ostatni dzień roku obrotowego, z tym że 

inwentaryzacja może być rozpoczęta w ostatnim kwartale 
roku obrotowego i zakończona do 15-go stycznia 
następnego roku.

 - Raz na 2 lata.
 - Raz na 4 lata.
 - Raz w ciągu roku.



5.Udokumentowanie faktu 
przeprowadzenia i rozliczenia 

wyników inwentaryzacji:
Fakt przeprowadzenie inwentaryzacji i jej wyniki 

powinny zostać odpowiednio udokumentowane i 
powiązane z zapisami w księgach rachunkowych. 

Ogólnie przyjęte przepisy nie wprowadzają obowiązku 
stosowania ujednoliconych wzorów dokumentacji 
inwentaryzacyjnej - jednak z faktu, że dokumentacja ta 
stanowi wewnętrzne dowody księgowe jednostki w 
rozumieniu przepisów art..20 ust.2 pkt.3 u.o.r wynika, że 
powinna ona spełniać wymogi stawiane przez przepisy 
art.. 21 i 22 u.o.r odnośnie minimalnej treści dowodów 
oraz sposobów korygowania błędów popełnionych przy jej 
sporządzaniu.

 Do dokumentowania wyników inwentaryzacji i 
ujmowania ich w księgach rachunkowych mogą być 
wykorzystane dokumenty wymienione w tabeli:



Udokumentowanie wyników inwentaryzacji:

- Zestawienie składników aktywów i pasywów składających się na salda 
ujęte w ewidencji księgowej jednostki wraz ze wskazaniem dokumentów 
źródłowych potwierdzających ich realność.
-Zbiorcze zestawienie sald z wyszczególnieniem różnic inwentarzowych.

-Weryfikacja sald.

-Protokóły inwentaryzacyjne.
-Wyjaśnienia odnośnie do przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych 
(nadwyżek i niedoborów).
-Polecenie księgowania różnic.
-Protokóły poinwentaryzacyjne.
-Wnioski Komisji Inwentaryzacyjnej w zakresie sposobu postępowania z 
ujawnionymi nadwyżkami i niedoborami.

-Dla wszystkich 
metod 
inwentaryzacji.

-Druki potwierdzeń sald
-Zbiorcze zestawienie sald z wyszczególnieniem różnic inwentarzowych.

-Potwierdzenie 
sald.

-Arkusz spisu z natury.
-Zbiorcze zestawienie arkuszy spisu z natury.
-Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych.
-Zestawienie kompensat niedoborów i nadwyżek.

-Spis z natury.

Przykładowe dokumenty:Metoda 
inwentaryzacji:



Przechowywanie dokumentacji 
inwentarzowej:

 1.Instrukcja inwentaryzacyjna jednostki:
- Nie krócej niż 5 lat.

 2.Dokumenty inwentaryzacyjne (zarządzenia kierownika, 
protokóły powołania komisji, arkusze spisu z natury):
- Przez 5 lat od początku roku następującego po roku 
obrotowym.



6.Przygotowanie inwentaryzacji:
Na podstawie planu inwentaryzacji na dany rok 

wydawane są zarządzenia kierownika jednostki w sprawie 
przeprowadzenia inwentaryzacji konkretnych składników 
majątkowych. Zarządzenie takie powinno zawierać co 
najmniej:

 - Określenie rodzaju inwentaryzacji (okresowa, doraźna).
 - Szczegółowe wskazanie składników majątkowych 

podlegających inwentaryzacji i metody jaka ma być w tym 
celu zastosowana.

 - Terminy przeprowadzania i rozliczenia inwentaryzacji.
 - Wskazanie osób zobowiązanych do przeprowadzenia 

inwentaryzacji, w tym skład Komisji Inwentaryzacyjnej i 
funkcje jakie będą w nie pełnić poszczególne osoby.

 - Wskazanie osób odpowiedzialnych za nadzorowanie 
przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.



Ważną częścią składową zarządzenia w sprawie 
inwentaryzacji jest „harmonogram inwentaryzacji”, czyli 
dokument wewnętrzny, w którym kierownik jednostki 
określa:

 - Składniki majątku, które mają być zinwentaryzowane.
 - Terminy wykonania poszczególnych czynności w ramach 

przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenie 
inwentaryzacji.

 - Osoby odpowiedzialne za wykonanie tych czynności.



7. Przeprowadzenie, rozliczenie i 
udokumentowanie wyników inwentaryzacji:

Przeprowadzenie inwentaryzacji metodą Spisu z natury, 
polega na:

 - Stwierdzeniu rzeczywistej ilości majątku pozostającego w 
posiadaniu jednostki (poprzez jego przeliczenie, zmierzenie, 
zważenie lub oszacowanie) i ujęciu wyników tych ustaleń w 
arkuszach spisu z natury.

 - Dokonaniu wyceny spisanych składników majątkowych i 
ustaleniu ich rzeczywistej wartości.

 - Porównaniu ilości i wartości składników majątkowych ze 
spisem, z ilością i wartością ujętą w księgach rachunkowych.

 - Ustaleniu różnic inwentarzowych i wyjaśnieniu przyczyn ich 
powstania.

 - Zaewidencjonowaniu różnic w księgach rachunkowych i ich 
rozliczeniu.



Istotą spisu z natury jest to, że Komisja Inwentarzowa 
(bądź zespół spisowy) dokonuje przeliczenia składników 
majątkowych w miejscu ich użytkowania - tak jak je widzi.

W praktyce najczęściej stosowane są dwa rozwiązania, 
w których kierownik jednostki zarządzając inwentaryzacją:

  - wskazuje skład komisji inwentaryzacyjnej oraz liczbę i skład 
zespołów spisowych, którym przypisuje poszczególne pola 
spisowe.

  - wskazuje skład komisji inwentaryzacyjnej i upoważnia 
przewodniczącego tej komisji do wyłonienia z jej członków 
składu zespołów spisowych i przydzielenia im pól spisowych.



W skład komisji inwentaryzacyjnej  (zespołów 
spisowych) kierownik jednostki powołuje pracowników tej 
jednostki.

Pracownicy jednostki, którzy nie powinni wchodzić w 
skład komisji inwentaryzacyjnej ( zespołu spisowego):

 - Główny księgowy.
 - Pracownicy komórek organizacyjnych jednostki prowadzący 

ewidencję składników majątkowych objętych spisem oraz 
mający dokonać wyceny i rozliczenia Spisu z natury.

 - Pracownicy, którzy ponoszą materialną odpowiedzialności za 
spisywane składniki majątku (np. magazynierzy).

 - Inne osoby, które nie zapewniają prawidłowego i 
bezstronnego dokonywania spisu (nie posiadający 
kwalifikacji, krewni osób materialnie odpowiedzialnych).



Przed rozpoczęciem spisu z natury zespołom 
spisowym należy przeprowadzić szkolenie, które 
organizuje przewodniczący komisji.

    Wypełnianie dokumentów:
     - Oświadczenia osób materialnie odpowiedzialnych.
     - Podpisanie listy osób biorących udział w szkoleniu 

przed inwentaryzacyjnym.
     - Pobranie druków „Arkusz Spisu z Natury”.

 Omówienie wypełniania arkusza SPISU Z NATURY 
(druk przykładowy):




