
Zarządzenie Nr 21/2014 
Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego 

z dnia 31 października 2014 roku 

w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Tarnowskim Organizatorze 
Komunalnym 

 
 
Na podstawie § 5 Statutu Tarnowskiego Organizatora Komunalnego stanowiącego załącznik 
do uchwały Nr XXVI/368/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 września 2012 roku    
w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd 
Komunikacji Miejskiej w Tarnowie w jednostkę budżetową pod nazwą Tarnowski 
Organizator Komunalny oraz upoważnienia dyrektora Tarnowskiego Organizatora 
Komunalnego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej     
(Dz. Urz. Woj. Małop. z 2012 r. poz. 5357), w związku z ustawą z dnia 29 września 1994 
roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co 
następuje: 

§ 1. 
Zatwierdzam i wprowadzam do stosowania Instrukcję inwentaryzacyjną dla Tarnowskiego 
Organizatora Komunalnego, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. 
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2014 roku. 
2. Traci moc Instrukcja inwentaryzacyjna Zarządu Komunikacji Miejskiej z dnia 5 grudnia 

2000 roku. 



 
Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2014 

Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego  
z dnia 31 października 2014 roku 

w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej 
w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym 

§ 1. 
Zadaniem inwentaryzacji jest wiarygodne ustalenie stanu rzeczywistego majątku                     
i zobowiązań na określony dzień, skonfrontowanie go ze stanem księgowym, wyjaśnienie 
różnic i doprowadzenie danych ewidencji księgowej do zgodności z realiami. Ustawa 
o rachunkowości ustanawia obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji w celu 
zweryfikowania wykazanego w księgach rachunkowych stanu aktywów i pasywów jednostki. 
 

§ 2. 
1. Celem inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów 

Tarnowskiego Organizatora Komunalnego i na tej podstawie: 
1) doprowadzenie danych wynikających z ksiąg rachunkowych do zgodności ze stanem 

rzeczywistym, a tym samym zapewnienie realności wynikających z nich informacji 
ekonomicznych; 

2) rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za 
powierzone mienie; 

3) dokonanie oceny gospodarczej, przydatności składników majątku; 
4) przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce składnikami majątkowymi. 

2. Za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji odpowiedzialny jest Dyrektor i Główny 
Księgowy Tarnowskiego Organizatora Komunalnego. 

 
§ 3. 

1. Inwentaryzację przeprowadza się w drodze: 
1) spisu z natury, na podstawie, którego ustala się stan środków trwałych, pozostałych 

środków trwałych, inwestycji rozpoczętych, zapasu materiałów i towarów, środków 
pieniężnych w kasie, czeków; 

2) pisemnego potwierdzenia stanów na dzień od kontrahentów, które dotyczy środków 
pieniężnych na rachunkach bankowych oraz należności i zobowiązań pomiędzy 
podmiotami gospodarczymi. 

2. Nie wymaga pisemnego uzgodnienia stan należności: 
1) wobec osób fizycznych, które nie prowadzą ksiąg rachunkowych; 
2) uregulowanych do dnia sporządzenia bilansu; 
3) sald zerowych; 
4) wobec pracowników, ZUS, Urzędu Skarbowego; 
5) podatkowych tj. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
6) objętych powództwem sądowym lub postępowaniem egzekucyjnym; 
7) z tytułu niedoborów; 
8) danych podlegających wykazaniu w sprawozdaniach finansowych, wynikających 

w ewidencji na kontach pozabilansowych. 
 

§ 4. 
1. Inwentaryzację przeprowadza się metodą inwentaryzacji pełnej, polegającej na ustaleniu 

stanu rzeczywistego na dzień inwentaryzacji wszystkich składników aktywów i pasywów. 



2. Pozostałe aktywa i pasywa powinny być zweryfikowane drogą analizy zapisów 
księgowych i ich porównania z dokumentami stanowiącymi podstawę zapisów. 

 
§ 5. 

1. Inwentaryzacja przeprowadzana jest w następujących terminach: 
1) środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych – raz na cztery lata wg stanu na 

31 grudnia; 
2) środków trwałych objętych ewidencją ilościową – corocznie wg stanu na 31 grudnia; 
3) zapasów materiałów znajdujących się w magazynie objętych ewidencją ilościowo- 

wartościową – corocznie wg stanu na 31 grudnia; 
4) gotówki w kasie, druków ścisłego zarachowania, biletów w magazynie oraz kasach 

biletowych – corocznie wg stanu na 31 grudnia; 
5) w razie powstania szkody lub okoliczności nadzwyczajnych. 

2. Termin rozpoczęcia inwentaryzacji powinien być tak ustalony, aby różnice 
inwentaryzacyjne i przyczyny ich powstania mogły być wyjaśnione przed upływem 15 
stycznia następnego roku. 

 
§ 6. 

1. Komisję inwentaryzacyjną powołuje Dyrektor Tarnowskiego Organizatora Komunalnego 
każdorazowo do przeprowadzenia inwentaryzacji w składzie zapewniającym sprawny 
i prawidłowy przebieg inwentaryzacji. 

2. Do komisji inwentaryzacyjnej nie mogą być powołane osoby materialnie odpowiedzialne 
za inwentaryzowane mienie, główny księgowy, osoby prowadzące ewidencję księgową 
inwentaryzowanych składników. 

3. Do obowiązków komisji inwentaryzacyjnej należy: 
1) ustalenie harmonogramu i zakresu spisu z natury; 
2) rzetelne dokonanie spisu z natury wszystkich składników majątkowych poprzez 

liczenie, ważenie, dokonanie pomiarów i obliczeń; 
3) prawidłowe i czytelne wypełnianie arkuszy spisowych; 
4) ustalenie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych; 
5) rozliczenie się z pobranych druków arkuszy spisowych, które są drukami ścisłego 

zarachowania. 
 

§ 7. 
1. Spis z natury rzeczowych i pieniężnych składników majątku polega na ustaleniu ich 

rzeczywistej ilości i wpisaniu do arkusza spisowego, oznakowanego w sposób 
umożliwiający kontrolę ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, które powinny 
zawierać co najmniej: 
1) nazwę i numer kolejny arkusza spisu; 
2) nazwę jednostki (pieczątkę jednostki); 
3) określenie metody inwentaryzacyjnej; 
4) datę rozpoczęcia i zakończenia spisu z natury; 
5) termin przeprowadzenia inwentaryzacji, jeżeli różni się od daty spisu z natury; 
6) numer kolejny pozycji arkusza spisu; 
7) szczegółowe określenie nazwy składnika majątku, w tym także symbol identyfikujący 

(np. numer inwentarzowy); 
8) jednostkę miary; 
9) ilość stwierdzoną w czasie spisu z natury (zgodnie ze stanem faktycznym); 
10) imiona i nazwiska osób dokonujących spisu oraz ich podpisy; 
11) imię i nazwisko osoby, której powierzono składniki majątku oraz jej podpis złożony   



   na dowód nie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń spisu z natury. 
Arkusze spisu z natury są drukami ścisłego zarachowania. Podlegają wpisowi do książki 
druków ścisłego zarachowania oraz stanowią dowody księgowe. 
2. Spis z natury przeprowadza się w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej za 

składniki majątku objęte spisem. 
3. Rzeczywistą ilość spisywanych z natury składników majątku ustala zespół spisowy przez 

przeliczenie, zmierzenie lub zważenie. Przeliczenie składników majątku polega na 
fizycznym ustaleniu ich ilości w sztukach, egzemplarzach, arkuszach, kompletach lub 
bloczkach. 

4. Znajdujące się na określonym polu spisowym składniki majątku objęte spisem z natury nie 
powinny być wydawane lub przyjmowane do czasu zakończenia spisu. 

5. Bezpośrednio po ustaleniu rzeczywistej ilości składnika majątku zespół spisowy dokonuje 
wpisu do arkusza spisu z natury w sposób umożliwiający osobie materialnie 
odpowiedzialnej sprawdzenie prawidłowości spisu. 

6. Zespół spisowy wypełnia arkusze w sposób umożliwiający podział ujętych w nim 
składników majątku według miejsc przechowywania i według osób materialnie 
odpowiedzialnych. 

7. Wynik spisu ujmuje się w arkuszu spisu w sposób trwały długopisem, niedopuszczalne jest 
pozostawianie niewypełnionych wierszy, korygowanie błędnych zapisów. Poprawianie 
błędnego zapisu polega na skreśleniu zapisu nieprawidłowego w taki sposób, żeby 
pierwotna treść była czytelna, i wpisaniu poprawnego zapisu. Przy każdym poprawionym 
zapisie powinien być podpis członka zespołu spisowego. 

8. Po zakończeniu spisu z natury i dokonaniu ostatniego zapisu w arkuszach spisowych 
zespół spisowy powinien zamieścić na tym arkuszu adnotację o treści: „ Spis zakończono 
na pozycji nr ....”. 

9. Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej po zgromadzeniu wszystkich arkuszy spisu      
z natury i sprawdzeniu ich kompletności przekazuje je do księgowości. 

 
§ 8. 

1. Wyceny rzeczowych składników majątkowych ujętych w arkuszach spisowych oraz 
porównania ilości i wartości poszczególnych składników ustalonych w toku spisu z natury 
z ilością i wartością tych składników wynikającą z ewidencji księgowej dokonuje komórka 
księgowości. 

2. Przy wycenie spisanych składników majątku stosuje się zasady określone w ustawie 
o rachunkowości. 

3. Jeżeli stan rzeczywisty ustalony w drodze spisu z natury jest niższy od stanu 
ewidencyjnego wynikającego z prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych powstaje 
niedobór, w sytuacji odwrotnej powstaje nadwyżka. Różnice inwentaryzacyjne ujmuje się 
w „Zestawieniu różnic inwentaryzacyjnych”. 

4. Komisja inwentaryzacyjna, po otrzymaniu arkusza różnic inwentaryzacyjnych ustala 
przyczyny ich powstania i stawia wnioski, co do sposobu ich rozliczenia. 

5. Różnice mogą mieć charakter: 
1) niedobory lub nadwyżki pozorne; 
2) niedobory lub nadwyżki podlegające kompensacie; 
3) niedobory zawinione; 
4) niedobory niezawinione. 

6. Niedobory lub nadwyżki pozorne rozlicza się korygując zapisy księgowe składników 
majątku objętych inwentaryzacją, na podstawie bezspornych dowodów uzasadniających tę 
korektę. 



7. Niedobory składników majątku objętych ewidencją ilościowo-wartościową mogą być 
kompensowane nadwyżkami tych składników majątku, stwierdzonymi na podstawie tego 
samego spisu z natury. Kompensaty dokonuje się, jeżeli spełnione są jednocześnie 
następujące warunki: 
1) nadwyżki i niedobory zostały ustalone na podstawie tego samego spisu z natury 

i powstały w tym samym okresie objętym rozliczeniem, 
2) nadwyżki i niedobory dotyczą tej samej osoby materialnie odpowiedzialnej za 

powierzone składniki majątku objęte inwentaryzacją, 
3) nadwyżki i niedobory powstały w podobnych asortymentach inwentaryzowanych 

składników majątku, tj. o tej samej nazwie, zbliżonych właściwościach lub podobnym 
wyglądzie. 

8. Za zawiniony uznaje się niedobór będący następstwem działania lub zaniedbania 
obowiązków osoby odpowiedzialnej za powierzone jej mienie. 

9. Niedobór kwalifikuje się jako niezawiniony, jeżeli postępowanie wyjaśniające 
przeprowadzone na okoliczność tego niedoboru wykazało, że powstał on z przyczyn 
wykluczających odpowiedzialność osoby, której powierzono inwentaryzowane składniki 
majątku. 

10. Decyzję w sprawie uznania niedoboru składników majątku za zawiniony, bądź 
niezawiniony podejmuje kierownik jednostki, przyjmując za podstawę wyniki 
postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego w związku z niedoborem. Jeżeli 
przyczyny powstania niedoboru nie są znane, wówczas traktuje się go, jako niedobór 
nieuzasadniony, który może być dochodzony. 

11. Decyzje o obciążeniu równowartością niedoboru nieuzasadnionego osoby odpowiedzialnej 
za powierzone jej składniki majątku objęte inwentaryzacją, podejmuje kierownik 
jednostki, który ustala wysokość roszczenia od tej osoby. Równowartość roszczenia           
z tytułu niedoboru określa się w wielkości uznanej za zawinioną – z reguły na poziomie 
ceny rynkowej, chociaż może to być również wartość niższa od ceny rynkowej, a nawet 
ustalona w wysokości stwierdzonego niedoboru. 

 
§ 9. 

1. Inwentaryzację poprzez uzyskanie pisemnego potwierdzenia stanów przeprowadza 
komórka księgowości. 

2. Stan rozrachunków z odbiorcami i dostawcami oraz wszelkich innych należności 
i zobowiązań uzgadnia się przez wysłanie do kontrahentów zawiadomienia w IV kwartale 
każdego roku o wysokości salda i uzyskanie ich potwierdzenia. 

3. Pisemne uzgodnienie stanów środków pieniężnych na rachunkach bankowych uzyskuje się 
na koniec roku. 

 
§ 10. 

1. Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem 
wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach 
rachunkowych tego roku obrachunkowego, na który przypadał termin inwentaryzacji. 

2. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych następuje na podstawie 
zatwierdzonego przez kierownika jednostki protokołu weryfikacji różnic 
inwentaryzacyjnych. 


