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INWENTARYZACJA | Odpowiedzialność za spis z natury spoczywa na kierowniku jednostki. Nie można jej scedować na biuro 
rachunkowe. Nie zwolni go także powierzenie składników majątku osobom zatrudnionym w firmie.

Pracownik odpowie za braki, nie za procedurę

Beata Dzierżanowska

∑ Przepisy bilansowe mówią wprost, że za inwentaryzację w firmie odpowiedzialny jest 
kierownik jednostki. Czy są jednak wyjątkowe okoliczności, które zwalniają go z odpo-
wiedzialności za inwentaryzację? Czy będzie tak w przypadku, gdy pracownicy firmy 
odpowiadają materialnie za zapasy w magazynie? – pyta czytelnik.

Inwentaryzacja jest jedną z obowiązkowych procedur w firmach. Co do zasa-
dy jest przeprowadzana na dzień bilansowy i ma na celu ustalenie wartości 
stanu aktywów i pasywów wskazanymi dla poszczególnych ich rodzajów meto-
dami na określony dzień. Ustawa o rachunkowości (dalej: uor) w rozdziale 3 
określa terminy oraz metody przeprowadzenia inwentaryzacji >patrz tabela.

Sposoby inwentaryzacji to:
∑  spis z natury,
∑  potwierdzenie sald,
∑  weryfikacja do odpowiednich dokumentów.

Niekoniecznie co roku

Termin i częstotliwość inwentaryzacji, uważa się za dotrzymane, jeżeli inwen-
taryzację:
∑  składników aktywów – z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów war-

tościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produk-
tów gotowych, określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4 uor – rozpoczęto nie wcześniej 
niż trzy miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15. dnia 
następnego roku, a ustalenie stanu nastąpiło przez dopisanie lub odpisanie 
od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda – przy-
chodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły między datą 
spisu lub potwierdzenia a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachun-
kowych, przy czym stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być 
ustalony po dniu bilansowym;

∑  zapasów materiałów, produktów gotowych i półproduktów znajdujących się 
w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową  
– przeprowadzono raz w ciągu dwóch lat;

∑  zapasów materiałów (opakowań) objętych ewidencją wartościową w punktach 
obrotu detalicznego jednostki przeprowadzono raz w roku;

∑  zapasów drewna w jednostkach prowadzących gospodarkę leśną – przepro-
wadzono raz w roku.
Zgodnie z art. 27 uor przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpo-

wiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych. Ujawnio-
ne w trakcie inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem 
wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach 
rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentary-
zacji.

Kto pełni funkcję

Za wykonywanie przepisów dotyczących sprawozdawczości finansowej 
zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości odpowiada kierownik jednostki. 
Tym samym odpowiada on również za sprawne przeprowadzenie inwentary-
zacji zgodnie z przepisami oraz prawidłowe rozliczenie jej w księgach. Przez 
kierownika jednostki rozumie się członka zarządu lub innego organu zarządza-
jącego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członków tego organu z wyjątkiem 
pełnomocników ustalonych przez jednostkę. W spółce jawnej i spółce cywilnej 
za kierownika jednostki uważa się wspólników prowadzących sprawy spółki.  
W spółce partnerskiej są to wspólnicy prowadzący sprawy spółki albo zarząd, 
a w przypadku spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej – komplemen-
tariusze prowadzący sprawy spółki. W działalności gospodarczej osoby fizycz-
nej za kierownika jednostki uważa się tę osobę (zasadę tę wykorzystuje się 
także do osób wykonujących wolne zawody). Za kierownika jednostki uważa 
się również likwidatora, syndyka lub zarządcę powołanego w postępowaniu 
upadłościowym.

Zgoda nie wystarczy

Artykuł 4 ust. 5 uor stanowi, że odpowiedzialność za wykonywanie obowiąz-
ków określonych ustawą o rachunkowości, w tym z tytułu nadzoru, ponosi 
kierownik jednostki, także w przypadku gdy określone obowiązki w zakresie 
rachunkowości – z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie in-
wentaryzacji w formie spisu z natury – zostaną powierzone innej osobie lub 
biuru rachunkowemu za ich zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności przez inną 
osobę lub przedsiębiorcę powinno być stwierdzone w formie pisemnej. W 
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przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została 
wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy człon-
kowie tego organu.

Z przepisów wynika, że odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie 
inwentaryzacji należy do obowiązków kierownika jednostki. Nawet w sytuacji, 
gdy księgi rachunkowe prowadzone są przez podmiot zewnętrzny – biuro ra-
chunkowe. 

>Jaką metodą inwentaryzować 

Metoda inwentaryzacji Rodzaj składników aktywów/pasywów

spis ilości z natury, wycena tych ilości, 
porównanie wartości z danymi ksiąg 
rachunkowych oraz wyjaśnienie i rozliczenie 
ewentualnych różnic

∑  aktywa pieniężne (z wyjątkiem 
zgromadzonych na rachunkach bankowych),

∑  papiery wartościowe w postaci materialnej,
∑  rzeczowe składniki aktywów obrotowych, 
∑  środki trwałe, 
∑  nieruchomości zaliczone do inwestycji, 

maszyny i urządzenia wchodzące w skład 
środków trwałych w budowie 

otrzymanie od banków i uzyskanie od 
kontrahentów potwierdzeń prawidłowości 
wykazanego w księgach rachunkowych jednostki 
stanu tych aktywów oraz wyjaśnienie  
i rozliczenie ewentualnych różnic

∑  aktywa finansowe zgromadzone na 
rachunkach bankowych lub przechowywane 
przez inne jednostki, w tym papierów 
wartościowych w formie zdematerializowanej,

∑  należności, w tym udzielone pożyczki,
∑  powierzone kontrahentom własne składniki 

aktywów 

porównanie danych ksiąg rachunkowych  
z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja 
wartości tych składników

∑  środki trwałe, do których dostęp jest znacznie 
utrudniony,

∑  grunty oraz prawa zakwalifikowane do 
nieruchomości,

∑  należności sporne i wątpliwe, a w bankach 
również należności zagrożone,

∑  należności i zobowiązania wobec osób 
nieprowadzących ksiąg rachunkowych,

∑  z tytułów publicznoprawnych,
∑  aktywa i pasywa niewymienione powyżej oraz 

wymienione powyżej, jeżeli przeprowadzenie 
ich spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn 
uzasadnionych nie było możliwe 

Biuro wyśle potwierdzenia

Oczywiście do obowiązków biura rachunkowego będzie należało przepro-
wadzenie inwentaryzacji drogą potwierdzenia sald z kontrahentami i wyjaśnie-
nie niezgodności, a także potwierdzenie sald aktywów i pasywów, które nie  
wymagają ujęcia ich w spisie z natury. Jednak nawet w tym przypadku kierow-
nik jednostki nie jest zwolniony z obowiązku nadzoru. 

Jako obserwator

Należy też rozróżniać odpowiedzialność materialną pracownika od odpo-
wiedzialności kierownika jednostki. Również w przypadku powierzenia pra-
cownikowi materialnej odpowiedzialności za prowadzenie magazynu, kierow-
nik jednostki nie jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu nadzoru (w tym 
za wykazanie prawidłowego stanu tego magazynu w drodze spisu z natury).

Co do zasady inwentaryzacji w drodze spisu z natury nie powinna przepro-
wadzać osoba, której powierzono składniki majątku. Spis z natury jest częścio-
wo oceną pracy osoby materialnie odpowiedzialnej, np. magazyniera/kierow-
nika sklepu. Oznacza to, że osoby te nie powinny wchodzić w skład komisji 
spisowej. Jednak osoba, której powierzono odpowiedzialność materialną za 
przekazane składniki majątku, jest bezpośrednio zainteresowana wynikami 
inwentaryzacji. Powinna więc mieć możliwość udziału w niej jako obserwator. 
Jest to też rozwiązanie korzystne dla podmiotu ze względów praktycznych, gdyż 
taka osoba zna najlepiej rodzaje spisywanych zapasów i jest w stanie pomagać 
w sprawnym przebiegu inwentaryzacji. Również ze względów formalnych 
obecność osób materialnie odpowiedzialnych jest pożądana, gdyż sprawują one 
częściowo kontrolę poprawności spisu i podpisują arkusze spisowe, co może 
mieć znaczenie w przypadku ewentualnych sporów. 

Autorka jest biegłym rewidentem

Nie można mylić odpowiedzialności materialnej pracownika za 
stwierdzone w trakcie inwentaryzacji braki, z odpowiedzialnością 
kierownika jednostki za rzetelne i prawidłowe sprawozdanie 
finansowe uwzględniające rzeczywisty stan inwentaryzowanego 
majątku). Nawet jeśli wobec pracownika mogą zostać wyciągnięte 
określone konsekwencje w przypadku wystąpienia niedoborów 
zawinionych, to za proces inwentaryzacji odpowiada kierownik 
jednostki. 
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