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Załącznik Nr 1do Uchwały nr  7/P/09 
Prezydium Krajowej Rady PIIB 
z dnia 23.09.2009 r. 

 

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA 
Krajowego Biura Polskiej Izby InŜynierów Budownictwa 

 
 
A. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 

I. CELE I ZASADY OGÓLNE INWENTARYZACJI  SKŁADNIKÓW  
 MAJĄTKOWYCH   IZBY                                                     
 
1. Czynnikiem kontroli wewnętrznej potwierdzającej realność i wiarygodność informacji 
wynikających  z ksiąg rachunkowych – prezentowanych w sprawozdaniu finansowym PIIB – 
jest (zgodnie z art. 26-27 Ustawy o rachunkowości) inwentaryzacja przeprowadzona na 
koniec okresu obrachunkowego. 
 
Inwentaryzacja ma na celu: 

a) Dostarczenie miarodajnych danych o rzeczywistym stanie poszczególnych składników 
majątku – aktywów oraz zobowiązań jednostki, poprzez: 
- porównanie ustalonego w drodze inwentaryzacji stanu faktycznego ze stanem  ewidencyjno-
księgowym, 
- weryfikację i wyjaśnienie ujawnionych róŜnic oraz ich rozliczenie wg. ustaleń (decyzji) 
komisji zaakceptowanych przez Prezesa PIIB. 
  
b) Ocenę przydatności inwentaryzowanych składników majątku. 
 
2. Rzeczywisty stan aktywów i pasywów jednostki ustala się w drodze: 
 
a) Spisu z natury rzeczowych składników majątku obejmujących: 
- środki trwałe i wyposaŜenie niskocenne, 

- materiały i towary (w przypadku wystąpienia), 

- środki pienięŜne (PLN i w walutach obcych) oraz inne walory finansowe znajdujące się w 
kasie. 
 
Inwentaryzację rzeczowych składników majątkowych przeprowadza Komisja 
Inwentaryzacyjna powołana przez Prezesa PIIB. 
 
b) Weryfikacji pozostałych aktywów i pasywów w tym: 
 
- środków pienięŜnych na rachunkach bankowych w formie ich pisemnego potwierdzenia 
przez Bank, w tym kredytów i poŜyczek, 
- uzgodnienia (potwierdzeń) sald naleŜności i zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami, 
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- weryfikacji pozostałych sald aktywów i pasywów poprzez ich uzgodnienie w oparciu o 
dokumentację źródłową. Dotyczy to rozliczeń publiczno-prawnych (deklaracje ZUS, VAT, z 
pracownikami i inne). 
 
Inwentaryzację (uzgodnienie-weryfikację) przeprowadza Komisja Inwentaryzacyjna 
powołana przez Prezesa PIIB w skład której wchodzi Główny Księgowy PIIB. 
 
3. Za prawidłowo przeprowadzoną inwentaryzację odpowiedzialny jest Prezes PIIB, 
który: 
 
a) powołuje w  drodze Zarządzenia Komisję Inwentaryzacyjną w składzie 
zapewniającym sprawny, prawidłowy i terminowy przebieg inwentaryzacji. 
b) zapewnia odpowiednie warunki w celu sprawnego i prawidłowego przeprowadzenia 
inwentaryzacji. 
c) na wniosek Komisji Inwentaryzacyjnej podejmuje decyzje w sprawie rozliczenia 
ujawnionych róŜnic ilościowo-wartościowych i ujęcie ich w księgach rachunkowych w 
danym roku gospodarczym. 
 
4. Terminy przeprowadzania inwentaryzacji: 
 
a) w formie spisów z natury: 
- środki trwałe oraz pozostałe składniki majątku trwałego (wyposaŜenie) – raz na 4 lata 
kalendarzowe, 
- zapasy towarów i materiałów w strzeŜonych pomieszczeniach – raz na 2 lata, 
- środki pienięŜne i inne walory finansowe w kasie na koniec roku     obrachunkowego. 
 
b) w formie weryfikacji – uzgodnień – na koniec kaŜdego roku obrachunkowego,              
w tym: 
- środki pienięŜne na rachunkach bankowych, 
- kredyty i poŜyczki, 
- naleŜności i zobowiązania, 
- pozostałe aktywa i pasywa. 
 
5. Zakończenie przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji składników majątkowych  
PIIB na dzień bilansowy, winno być zakończone do 15-01-roku następnego. 
 
B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

II. PRZYGOTOWANIA, PRZEBIEG I ROZLICZENIE  INWENTAR YZACJI. 

1. Czynności poprzedzające przeprowadzenie inwentaryzacji. 

 
a) Wydanie z odpowiednim wyprzedzeniem przez Prezesa PIIB Zarządzenia o       
przeprowadzeniu inwentaryzacji na dzień kończący rok gospodarczo-obrachunkowy,    
określającego: 
 
• dzień, na który dokonuje się inwentaryzacji, 
• rodzaj składników – aktywów objętych spisem z natury, 
• rodzaj składników objętych weryfikacją, 
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• datą   rozpoczęcia  i  zakończenia   inwentaryzacji   (nie  później  niŜ 15-01 następnego 
roku), 
• powołania składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej, w tym Przewodniczącego. 
 
b) Przygotowanie przez Kierownictwo działu OK składników majątkowych do        
spisu, tzn.: 
• uporządkowania miejsc ich przechowywania w sposób pozwalający na szybkie 
ustalenie ich ilości oraz porównania z ewidencją (system ST – program FK), 
• uaktualnienie oznakowania numerami identyfikacyjnymi poszczególne składniki 
majątkowe trwałe i wyposaŜenie. 

2. Działanie Komisji Inwentaryzacyjnej – spisy  z natury. 

 
a)  Przewodniczący Komisji powołuje Zespoły Spisowe do przeprowadzenia spisów 
poszczególnych rodzajów (pomieszczeń, składowisk) składników majątkowych, 
rozdysponowuje arkusze spisowe (wzór Nr 2) jako druki ścisłego zarachowania oraz po 
zakończonym spisie z natury dokonuje rozliczenia z pobranych formularzy arkuszy 
spisowych ( wzór Nr 3 ), 
 
b)  do Komisji (Zespołów) Inwentaryzacyjnej nie powinno się powoływać osób 
prowadzących ewidencję składników majątkowych, w tym Gł. Księgowego, 
 
c)  spis z natury odbywa się przez poszczególne Zespoły, przy udziale osób odpowiedzialnych 
materialnie  za  powierzone  im  mienie  (arkusze spisowe – wzór Nr 2). 
 
d)  do obowiązku Komisji Inwentaryzacyjnej naleŜy: 
 
- rzetelne dokonanie spisów z natury składników majątkowych poprzez liczenie,  mierzenie, 
waŜenie, pomiar i obliczania, 

- prawidłowe i czytelne wypełnianie arkuszy spisowych. Błędy w drukach naleŜy   poprawiać 
wyłącznie przez skreślenie poprzedniego zapisu (tekstu, liczby) tak, aby pozostały one 
czytelne, i wpisanie zapisu poprawnego. Poprawka powinna  być podpisana przez osobę 
dokonującą spisu. 

e) ustalenie i wyjaśnienie (przy udziale Gł. Księgowego) powstania róŜnic, celem         
ich ostatecznego rozliczenia. 

W zaleŜności od udowodnienia (udokumentowania) róŜnic,  tj. nadwyŜek i niedoborów 
ilościowych lub wartościowych, mogą one mieć charakter: 
- pozorny – z tytułu błędnego wykazania, wymagającego korekty, 
- podlegające kompensacie – przy spełnieniu określonych warunków, 
- zawinione z przyczyn pracownika odpowiedzialnego, 
- niezawinione z przyczyn obiektywnych, podlegające odniesieniu w koszty lub przychody 
jednostki, 
 
• Zespoły spisowe nie mogą być poinformowane o ilości inwentaryzowanych 
składników majątku, wynikających z ewidencji. 
 
• Na odrębnych arkuszach spisuje się (z podaniem symboli identyfikacyjnych): 
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- środki trwałe w podziale na grupy KŚT, tj.: 
- urządzenia techniczne (komputery, drukarki i inne), 
- środki transportu (jeŜeli są), 
- pozostałe środki trwałe, 
- wyposaŜenie biurowe – niskocenne (100% zuŜycie). 
- składniki obce, nie będące własnością PIIB, 
- środki trwałe – wyposaŜenie nieprzydatne i niepełnowartościowe, 
- składniki majątkowe nie oznakowane. 
 

KaŜda strona arkusza winna być parafowana przez członków Zespołu Spisowego, ostatnia 
podpisana i datowana. 

• na arkuszach spisowych dokonuje się wyceny poszczególnych składników majątku 
oraz ustala  łączną ich wartość z podziałem na  grupy ewidencyjne objęte systemem ŚT w 
księgowości, 
 

Przy składnikach wyposaŜenia niskocennego (koszty)podlegającego ewidencji  ilościowej, 
naleŜy umieścić odnośną adnotację. 

• środki pienięŜne w kasie podlegają spisowi na koniec okresu obrachunkowego. 
Inwentaryzacji podlegają równieŜ środki pienięŜne w przypadku zmiany kasjera lub innych 
przyczyn wynikających z  konieczności kontroli. 

3. W zakresie   przygotowania,  przebiegu  i  rozliczenia inwentaryzacji, do  obowiązku Gł. 
Księgowego naleŜy: 

    a)  sprawdzenie czy zostały przekazane i zaewidencjonowane wszystkie dowody księgowe 
mające wpływ na stan księgowy objętych inwentaryzacją składników majątkowych -  na 
dzień spisu, 
    b)  w zakresie rozliczenia – inwentaryzacji spisów z natury: 
• dokonanie wyceny spisanych z natury składników majątkowych przy współudziale 
Członków Komisji, 
• ustalenie róŜnic inwentaryzacyjnych ilościowo-wartościowych (niedoborów i 
nadwyŜek), 
• ustalenie wartości spisanych składników w poszczególnych grupach ewidencyjnych 
(syntetyka), 
• współudział w zakresie uzasadnienia i wyjaśnienia powstałych róŜnic 
inwentaryzacyjnych, celem ich ostatecznego rozliczenia, 
• ujęcie w księgach rachunkowych danego roku sprawozdawczego rezultatów 
przeprowadzonej inwentaryzacji zgodnie  z decyzją Komisji i akceptacją Prezesa PIIB (p.4). 
 
c) w zakresie inwentaryzacji w drodze weryfikacji aktywów i pasywów: 
 
• sporządzenie i wysłanie do kontrahentów potwierdzeń sald – celem doprowadzenia do 
ich zgodności na dzień inwentaryzacji, 
• potwierdzenie prawidłowości sald przesłanych przez kontrahentów, w tym stan 
rachunków bankowych, 
• weryfikacja i ustalenie prawidłowości stanów kont pozostałych aktywów i pasywów 
poprzez ich analizę i porównanie z odnośnymi dokumentami. 
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4. Zakończenie prac dotyczących inwentaryzacji składników majątkowych na dzień kończący 
rok obrachunkowy polega na: 
a)  przekazaniu Gł. Księgowemu przez Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej pełnej 
dokumentacji przebiegu i rozliczenia inwentaryzacji, obejmującej: 
 
• Zarządzenie Prezesa  PIIB w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 
• Komplet wycenionych arkuszy spisowych wg wzoru Nr 2. 
• Rozliczenie z pobranych formularzy arkuszy spisowych - wzór Nr 3  
• Protokóły z rozliczenia róŜnic inwentaryzacyjnych, akceptowanych przez Prezesa 

PIIB – wzór Nr 1. 
• Sprawozdanie z inwentaryzacji zakończonej i rozliczonej – wzór Nr 4. 
 
b)   wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wyników przeprowadzonej i rozliczonej  
inwentaryzacji składników majątkowych PIIB wg. decyzji poinwentaryzacyjnej - wzór Nr 5. 
 


