
2) jego nu mer ko le j ny wpi su w re je strze pod mio tów wy -
ko nuj¹cych za wo dow¹ dzia³al noœæ lob bin gow¹ – je -
¿e li jest wpi sa ny do tego re je stru;

3) datê wp³ywu wyst¹pie nia do Ko men dy;
4) okre œle nie przed mio tu wyst¹pie nia, w tym po stu lo wa -

nych w nim roz wi¹zañ;
5) wska za nie pod mio tów, na któ rych rzecz dzia³al noœæ

lob bin go wa jest wy ko ny wa na;
6) opis spo so bu za³atwie nia spra wy, ze wska za niem

w³aœci wej ko mór ki.

3. W aktach ewi den cy j nych gro ma dzi siê do ku men ty, o któ -
rych mowa w art. 15 usta wy wy mie nio nej w § 3 pkt 4.

§ 8.

De cy zja wcho dzi w ¿y cie z dniem pod pi sa nia.

Ko men dant G³ówny
Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej

st. bryg. Ka zi mierz KRZOWSKI
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De cy zja nr 22

Ko men dan ta G³ów ne go Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej

z dnia 25 wrze œ nia 2006 r.
w spra wie prze pro wa dze nia inwe nta ry za cji ro cz nej maj¹tku Ko men dy G³ów nej Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej

w 2006 roku

Na pod sta wie § 3 sta tu tu Ko men dy G³ów nej Pa ñ stwo wej
Stra ¿y Po ¿a r nej, sta no wi¹cego za³¹cznik do roz porz¹dze nia
Pre ze sa Rady Mi ni strów z dnia 15 wrze œ nia 1999 r. w spra -
wie na da nia sta tu tu Ko men dzie G³ów nej Pa ñ stwo wej Stra ¿y
Po ¿a r nej (Dz. U. Nr 75, poz. 843 i z 2000 r. Nr 46, poz. 534)
oraz w zwi¹zku z art. 26 i 27 usta wy z dnia 29 wrze œ nia
1994 r. o ra chun ko wo œci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694
z póŸn. zm.1)) po sta na wiam, co na stê pu je:

§ 1.

1. W celu prze pro wa dza nia inwe nta ry za cji sk³ad ni ków
maj¹tko wych Ko men dy G³ów nej Pa ñ stwo wej Stra ¿y
 Po¿arnej, zwa nej da lej „Ko mend¹ G³ówn¹ PSP”, po -
wo³ujê G³ówn¹ Ko mi sjê Inwe nta ry za cyjn¹, zwan¹ da lej
„Ko misj¹”, w na stê puj¹cym sk³ad zie:
1) bryg. mgr Sta nis³aw Ry bi cki – prze wod nicz¹cy;
2) kpt. mgr in¿. Rafa³ Ada miec – za stê pca prze wod ni -

cz¹cego;
3) asp. Ewa Ko sie ra dz ka – se kre tarz;
4) in¿. Ro man Gra bu si ñ ski;
5) Ja ni na Dron ¿ek;
6) mgr Ste fa nia Wa l czy ñ ska-W¹sik.

2. Ko mi sja powo³ana zo sta je na okres czte ro le t ni.
3. W 2006 roku Ko mi sja prze pro wa dzi inwe nta ry za cjê okre -

sow¹ w Ko men dzie G³ów nej PSP w za kre sie, fo r mach i ter -
mi nach okre œlo nych w za³¹czni ku nr 1 do de cy zji.

4. Plan inwe nta ry za cji ro cz nej w Ko men dzie G³ów nej PSP
na rok 2006 oraz ha r mo no gram i te r mi narz inwe nta ry za -
cji na rok 2006 okre œlaj¹ od po wie d nio za³¹czni ki nr 2 i 3
do de cy zji.

§ 2.

1. Prze wod nicz¹cy Ko mi sji or ga ni zu je, ko or dy nu je i spra -
wu je nad zór nad prze bie giem prac inwe ntary zacy j nych
oraz od po wia da za spra w ny, te r mi no wy oraz zgod ny
z prze pi sa mi prze bieg prac inwe ntary zacy j nych.

2. G³ówny Ksiê go wy Ko men dy G³ów nej PSP za pe w ni
inwe nta ry za cjê akty wów i pa sy wów nie ob jê tych spi sa mi
z na tu ry, ujê tych w po zy cjach 5, 6 i 7 za³¹czni ka nr 1

i prze d sta wi Ko men dan to wi G³ów ne mu PSP pro to kó³
z prac inwe ntary zacy j nych w te r mi nie do dnia 31 sty cz -
nia 2007 r.

§ 3.

1. Oso by powo³ane na cz³on ków ze spo³ów spi so wych po -
nosz¹ pe³n¹ odpo wie dzia l noœæ za w³aœci we oraz zgod ne
z obo wi¹zuj¹cymi prze pi sa mi prze pro wa dze nie spi su
z na tu ry.

2. Za da nia ze spo³ów spi so wych okre œla szcze gó³owo „In -
stru k cja prze pro wa dza nia inwe nta ry za cji w Ko men dzie
G³ów nej Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej”, obo wi¹zuj¹ca od
dnia 30 wrze œ nia 2005 r.

§ 4.

Prze wod nicz¹cy Ko mi sji:
1) prze pro wa dzi in stru kta¿ dla cz³on ków ze spo³ów spi so -

wych, w któ rym okre œli szcze gó³owe za sa dy i spo sób
prze pro wa dze nia prac inwe ntary zacy j nych ze wska za -
niem, by inwe nta ry za cje wa r to œci nie mate ria l nych i pra -
wnych (poz. 3 za³¹czni ka nr 1) po sze rzyæ o pra ce, któ re
ponad we ry fi ka cjê da nych ewi den cy j nych do starcz¹ in -
fo r ma cji o fa kty cz nym fun kcjo no wa niu li cen cji na kon -
kre t nych sta no wi skach;

2) prze pro wa dzi szko le nie w za kre sie me tod inwe nta ry za cji,
ze szcze gó l nym uw z glêd nie niem me tod ele ktro ni cz nych;

3) po bie rze ar ku sze spi so we w ka sie Ko men dy G³ów nej
PSP i wyda je ze spo³om spi so wym;

4) po za ko ñ cze niu inwe nta ry za cji z³o¿y spra wo z da nie ko ñ -
co we z jej prze bie gu w te r mi nie do 31 sty cz nia 2007 r.

§ 5.

1. Pro to kó³ z roz li cze nia ró ¿ nic inwe ntary zacy j nych z za -
³¹czo ny mi do ku men ta mi wy ja œ niaj¹cymi ró ¿ ni ce wi -
nien byæ do sta r czo ny G³ów ne mu Ksiê go we mu w celu
za opi nio wa nia w te r mi nie usta lo nym w har mo no gra mie.

2. Za twier dzo ne wy ni ki inwe nta ry za cji (roz li cze nie ró ¿ nic
inwe ntary zacy j nych) win ny byæ ujê te w ksiê gach ra chun -
ko wych okre su spra woz daw cze go.
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1) Zmia ny te kstu jed no li te go wy mie nio nej w przy pi sie usta wy zo sta³y og³oszo ne w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139,
poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66,
Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252.



§ 6.

Przed roz po czê ciem inwe nta ry za cji oso by ma te ria l nie
od po wie dzia l ne obo wi¹zane s¹ do uporz¹dko wa nia sk³ad -
ni ków ma te ria³owych po sia da ne go mie nia oraz jego ewi -
den cji.

§ 7.

1. Tra ci moc de cy zja nr 17 Ko men dan ta G³ów ne go Pa ñ -
stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej z dnia 11 sie r p nia 2006 roku
w spra wie prze pro wa dze nia inwe nta ry za cji ro cz nej ma -
j¹tku Ko men dy G³ów nej Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej
w 2006 roku.

2. Ze spo³y spi so we, powo³ane na pod sta wie de cy zji, o któ -
rej mowa w ust. 1, staj¹ siê ze spo³ami spi so wy mi w ro zu -
mie niu ni nie j szej de cy zji.

§ 8.

De cy zja wcho dzi w ¿y cie z dniem pod pi sa nia.

Ko men dant G³ówny
Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej

nadbryg. Ka zi mierz KRZOWSKI
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Za³¹czni ki do de cy zji nr 22
Ko men dan ta G³ów ne go Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej

z dnia 25 wrze œ nia 2006 r.

Za³¹cznik nr 1

Za kres i fo r my inwe nta ry za cji okre so wej w Ko men dzie G³ów nej PSP na rok 2006

Lp. Ro dzaj sk³ad ni ków
Fo r ma

inwe ntary zacy j na
Te r min

(dzieñ bi lan so wy)
Roz po czê cie Za ko ñ cze nie

1 2 3 4 5 6

1 Po zo sta³e ma te ria³y ob jê te ewi dencj¹
ilo œciowo -war to œciow¹ (ma ga zyn)

Spis z na tu ry 31.12.2006 22.12.2006 31.12.2006

2 Rze czo we sk³ad ni ki maj¹tku ob jê te
ewi dencj¹ ilo œciow¹ 
(Biu ro Admini stracyj no-Go spodar cze)

Spis z na tu ry 31.12.2006 10.10.2006 15.01.2007

3 Wa r to œci nie mate ria l ne i pra w ne 
(Biu ro Admini stracyj no-Go spodar cze)

We ry fi ka cja da nych
ewi den cy j nych

31.12.2006 01.10.2006 15.01.2007

4 Œro d ki pie niê ¿ ne, cze ki, we ksle oraz inne
dru ki œcis³ego za ra cho wa nia 

Spis z na tu ry 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006

5 Œro d ki pie niê ¿ ne zgro ma dzo ne
na ra chun kach ban ko wych 
(Biu ro Fi nan sów – Wy dzia³
Finan sowo- Ksiê go wy)

Pi se m ne
po twier dze nie sa l da

31.12.2006 31.12.2006 15.01.2007

6 Roz ra chun ki pod le gaj¹ce uz god nie niu 
(Biu ro Fi nan sów – Wy dzia³
Finan sowo- Ksiê go wy)

Pi se m ne
po twier dze nie sa l da

31.12.2006 01.10.2006 15.01.2007

7 Roz ra chun ki publi czno pra w ne, roz ra chun ki
z tytu³u wy na gro dzeñ, ro sz cze nia spo r ne,
ro sz cze nia z tytu³u nie do bo rów i szkód,
ma te ria³y w dro dze i do sta wy niefa ktu ro wa ne.
Inne roz ra chun ki zwo l nio ne od uz god nieñ.
Fun du sze oraz po zo sta³e sk³ad ni ki
akty wów i pa sy wów 
(Biuro Finansów – Wydzia³
Finansowo-Ksiêgowy)

We ry fi ka cja da nych
ewi den cy j nych

31.12.2006 01.10.2006. 15.01.2007



Za³¹cznik nr 2

Plan inwe nta ry za cji ro cz nej w Ko men dzie G³ów nej PSP na rok 2006

Lp.
Ro dzaj sk³ad ni ków maj¹tku

(pole spi so we)
Fo r ma

inwe nta ry za cji
Data spi su, uz god nieñ, 

we ry fi ka cji
Roz po czê cie Za ko ñ cze nie

1 2 3 4 5 6

1. Po zo sta³e ma te ria³y ob jê te ewi dencj¹
ilo œciowo -war to œciow¹ (ma ga zyn)

Spis z na tu ry 21.12.2006 22.12.2006 29.12.2006

2. Rze czo we sk³ad ni ki maj¹tku ob jê te ewi dencj¹
ilo œciow¹

Spis z na tu ry 09.10.2006 10.10.2006 15.01.2007

3. Wa r to œci nie mate ria l ne i pra w ne 
(Biu ro Admini stracyj no-Go spodar cze)

We ry fi ka cje da nych 
ewi den cy j nych

30.11.2006 01.12.2006 15.01.2007

4. Œro d ki pie niê ¿ ne, cze ki, we ksle oraz inne dru ki
œcis³ego za ra cho wa nia

Spis z na tu ry 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006

5. Œro d ki pie niê ¿ ne zgro ma dzo ne na ra chun kach
ban ko wych (Biu ro Fi nan sów – Wy dzia³
Finan sowo- Ksiê go wy)

Pi se m ne
po twier dze nie sa l da

31.12.2006 31.12.2006 15.01.2007

6. Roz ra chun ki pod le gaj¹ce uz god nie niu (Biu ro
Fi nan sów – Wy dzia³ Finan sowo- Ksiê go wy)

Pi se m ne
po twier dze nie sa l da

31.10.2006 01.11.2006 15.01.2007

7. Roz ra chun ki pub licz no praw ne, roz ra chun ki
z tytu³u wy na gro dzeñ, ro sz cze nia spo r ne,
ro sz cze nia z tytu³u nie do bo rów i szkód,
ma te ria³y w dro dze i do sta wy niefa ktu ro wa ne.
Inne roz ra chun ki zwo l nio ne od uz god nieñ (Biu ro 
Finansów – Wydzia³ Finansowo-Ksiêgowy)

We ry fi ka cje da nych 
ewi den cy j nych

31.12.2006 01.01.2007 15.01.2007

Za³¹cznik nr 3

Ha r mo no gram i te r mi narz inwe nta ry za cji na rok 2006

Lp. Czyn noœæ Etap inwe nta ry za cji Te r mi ny Oso ba odpo wie dzia l na

1. Powo³anie ko mi sji inwe ntary zacy j nej Przy goto wa w czy Wed³ug de cy zji nr 22
z dnia 25 wrze œ nia 2006 r.

Kie ro w nik jed no stki

2. Powo³anie i prze szko le nie ze spo³ów (grup)
spi so wych

Przy goto wa w czy Wed³ug de cy zji nr 17
z dnia 11 sie r p nia 2006 r.

Prze wod nicz¹cy ko mi sji
inwe ntary zacy j nej

3. Przy go to wa nie do ku men tów
inwe ntary zacy j nych, na rzê dzi pomiaru

Przy goto wa w czy Do 30.09.2006 Prze wod nicz¹cy ko mi sji
inwe ntary zacy j nej

4. Przy go to wa nie pola spi so we go Przy goto wa w czy *01.10-09.10.2006

**01-21.12.2006

Oso ba ma te ria l nie
odpo wie dzia l na

5. Spis z na tu ry W³aœci wy *10.10-29.12.2006

**22-29.12.2006

Cz³on ko wie ze spo³ów
spi so wych, kon tro le rzy

6. Wy ce na spi sa nych sk³ad ni ków W³aœci wy 02-05.01.2007 Pra co w nik ksiê go wo œci

7. Inwe nta ry za cja w dro dze uz god nie nia sald W³aœci wy 01.11.2006-10.01.2007 Pra co w nik ksiê go wo œci

8. Inwe nta ry za cja w dro dze po rów na nia
z do ku men tacj¹ ksiêgow¹

W³aœci wy 01.01.2007-10.01.2007 Pra co w nik ksiê go wo œci

9. Pro to kó³ ró ¿ nic inwe ntary zacy j nych Opra co wa nie wy ni ków 06-07.01.2007 Cz³on ko wie ko mi sji
inwe ntary zacy j nej

10. Wy ja œ nie nie przy czyn ró ¿ nic
inwe ntary zacy j nych

Opra co wa nie wy ni ków 08-10.01.2007 Prze wod nicz¹cy ko mi sji
inwe ntary zacy j nej

11. Pro to kó³ roz li cze nia ró ¿ nic
inwe ntary zacy j nych

Sfo r mu³owa nie wnio sków 11-19.01.2007 Prze wod nicz¹cy ko mi sji
inwe ntary zacy j nej

12. Przed sta wie nie wnio sków G³ów ne mu
Ksiê go we mu

Sfo r mu³owa nie wnio sków 20-29.01.2007 Prze wod nicz¹cy ko mi sji
inwe ntary zacy j nej

13. Pod jê cie de cy zji w spra wie roz li cze nia ró¿nic Sfo r mu³owa nie wnio sków 30.01.2007 Kie ro w nik jed no stki

14. Ujê cie ró ¿ nic inwe ntary zacy j nych i ich
roz li cze nie w ksiê gach ra chun ko wych

Re a li za cja wnio sków 31.01.2007 Pra co w nik ksiê go wo œci

 * do tycz¹ inwe nta ry za cji rze czo wych sk³ad ni ków maj¹tku ob jê tych ewi den cj¹ ilo œciow¹

** do tycz¹ inwe nta ry za cji po zo sta³ych ma te ria³ów w ma ga zy nie

str. 6 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 2*




