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Zarządzenie nr 18/2016
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie
z dnia 4 maja 2016 roku
w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej książek i innych zbiorów
bibliotecznych w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Przemęcie

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity
Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z zm.)
zarządzam, co następuje:
§1
Wprowadzam Instrukcję inwentaryzacyjną książek i innych zbiorów bibliotecznych w Gminnym
Centrum Kultury i Bibliotece w Przemęcie stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor GCKiB w Przemęcie
/-/ Maciej Ratajczak

Załącznik
do Zarządzenia nr 18/2016
Dyrektora GCKiB w Przemęcie
z dn. 04.05.2016 r.

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA
KSIĄŻEK I INNYCH ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH
w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Przemęcie
§1
Podstawowe pojęcia i przepisy prawne
1. Zawarte w niniejszej instrukcji terminy i ich definicje:
1) dyrektor jednostki – dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie,
2) jednostka – Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie posiadająca Filie Biblioteczne
w Buczu, Mochach i Kaszczorze,
3) rok obrotowy – rok budżetowy (od 1 stycznia do 31 grudnia),
4) inwentaryzacja książek i innych zbiorów bibliotecznych - ogół czynności zmierzających do
ustalenia rzeczywistego stanu książek i innych zbiorów bibliotecznych, polegająca na zbadaniu,
ustaleniu i wyjaśnieniu przyczyn powstania różnic między stanem rzeczywistym, a ewidencyjnym
oraz wskazaniu sposobów ich rozliczenia,
5) książki i inne zbiory biblioteczne - dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej,
przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści,
a zwłaszcza: dokumenty graficzne (piśmiennicze, kartograficzne, ikonograficzne i muzyczne),
dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne,
6) księgi inwentarzowe – księgi prowadzone przez bibliotekarza, m.in. księga główna książek,
księga zbiorów specjalnych,

prowadzone chronologicznie dla każdej jednostki ewidencyjnej

(wolumin - w przypadku książek, czasopism, płyt DVD,CD),
7) księga ubytków – rejestr ubytków, gdzie podstawą odpisu jest akceptacja dyrektora jednostki.
Dla każdej księgi ewidencyjnej prowadzona jest osobna księga ubytków,
8) braki – to takie, które zostały ujawnione w wyniku inwentaryzacji (braki bezwzględne to braki,
które zostały wykryte przy poprzednim spisie i do dnia bieżącego spisu nie odnalazły się; braki
względne to braki ujawnione podczas bieżącego spisu),

9) spis z natury za pomocą skontrum – czyli kontrola książek i innych zbiorów bibliotecznych,
która ma ustalić stan zbiorów i ujawnić braki.
2. Podstawowe akta prawne:
1) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 330
z zm.),
2) Kodeks Pracy w szczególności w zakresie odpowiedzialności pracownika za powierzone mienie.
§2
Cel i istota inwentaryzacji
1. Inwentaryzację przeprowadza się na mocy zarządzenia wewnętrznego dyrektora jednostki.
2. Celem inwentaryzacji jest ustalenie faktycznego stanu książek i innych zbiorów bibliotecznych
oraz:
a) doprowadzenie danych wynikających z ksiąg rachunkowych do zgodności ze stanem
rzeczywistym,
b) rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone im mienie,
c) przeciwdziałanie nieprawidłowościom występującym w gospodarowaniu książkami i innymi
zbiorami bibliotecznymi.
3. Za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji odpowiedzialny jest dyrektor jednostki.
§3
Techniki inwentaryzacji, metody i terminy
1. Inwentaryzację stanu książek i innych zbiorów bibliotecznych dokonuje się w drodze spisu
z natury metodą na skontrum, raz w ciągu czterech lat.
Inwentaryzacja przeprowadzana jest na terenie Biblioteki w Przemęcie bądź na terenie Filii
Bibliotecznej w Buczu, Mochach czy Kaszczorze. Inwentaryzacja przeprowadzana jest przez
powołaną Komisję Inwentaryzacyjną.
2. Na ostatni dzień roku obrotowego (z tym, że inwentaryzację można rozpocząć w ciągu
czwartego kwartału i zakończyć do 15 dnia roku następnego) inwentaryzuje się książki i inne
zbiory biblioteczne w drodze weryfikacji.
Inwentaryzacja w drodze weryfikacji wykonywana jest przez bibliotekarza oraz głównego
księgowego poprzez zweryfikowanie salda książki inwentarzowej oraz książki ubytków
z ewidencją księgową.
Wyniki weryfikacji znajdują odzwierciedlenie w sporządzonym protokole porównania danych ksiąg
rachunkowych z księgami inwentarzowymi i księgą ubytków (załącznik nr 1), który potwierdza

zgodność bądź stwierdza rozbieżności. Protokół ten podpisany jest przez głównego księgowego
dokonującego weryfikacji, bibliotekarza oraz dyrektora jednostki.
§4
Formy inwentaryzacji
Inwentaryzacja może być przeprowadzona w formie:
a) okresowej polegającej na okresowym ustaleniu stanu wszystkich książek i innych zbiorów
bibliotecznych na określony dzień,
b) doraźnej (okolicznościowej) – w drodze spisu z natury w przypadku wystąpienia:
- wypadków losowych (tj. powodzi, zalania, pożaru, kradzieży itp.),
- zmiany osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone im książki i inne zbiory biblioteczne
(np. w przypadku długotrwałej choroby, przejścia na rentę lub emeryturę),
- kontroli osób materialnie odpowiedzialnych (zwykle w terminach niezapowiedzianych),
- kontroli zewnętrznej,
- likwidacji stanowiska lub jednostki,
c) zdawczo-odbiorczej stosowanej w przypadku zmiany na stanowisku osób materialnie
odpowiedzialnych.
§5
Etapy inwentaryzacji
Etapy inwentaryzacji to:
1. Wydanie zarządzenia wewnętrznego o przeprowadzeniu inwentaryzacji z podaniem składu
komisji inwentaryzacyjnej, metody inwentaryzacji, czasu rozpoczęcia i zakończenia prac
inwentaryzacyjnych i terminu jej rozliczenia.
2. Powiadomienie osób materialnie odpowiedzialnych o terminie rozpoczęcia inwentaryzacji
(za wyjątkiem sytuacji, gdy inwentaryzacja ma być przeprowadzona na wniosek kontroli).
3. Przygotowanie przez bibliotekarza księgi inwentarzowej, rejestru ubytków, kart czytelników, kart
książek.
4. Pobranie przez Przewodniczącego Komisji druków arkuszy skontrum (druki ścisłego
zarachowania) ewidencjonowanych w jednostce od osoby odpowiedzialnej za ich ewidencję.
5. Ustalenie właściwego podziału pracy komisji inwentaryzacyjnej.
6. Pobranie wstępnego oświadczenia od osób materialnie odpowiedzialnych (załącznik nr 2).
7. Przeprowadzenie inwentaryzacji drogą spisu z natury wykorzystując arkusze skontrum. Sposób
przeprowadzenia inwentaryzacji zgodnie z §6.

Spis z natury metodą skontrum przeprowadza się na akcydensowych drukach skontrum, które
zostaną ponumerowane i zarejestrowane w księdze druków ścisłego zarachowania w jednostce
przez osobę odpowiedzialną za ewidencje druków ścisłego zarachowania.
8. Pobranie końcowego oświadczenia od osób materialnie odpowiedzialnych o braku wnoszonych
zastrzeżeń (załącznik nr 3).
9. Zakończenie inwentaryzacji właściwej wraz z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej
przebiegu inwentaryzacji.
10. Sporządzenie protokołu Komisji Inwentaryzacyjnej na zakończenie inwentaryzacji książek
i innych zbiorów bibliotecznych (załącznik nr 8) obejmującego:
a) rozliczenie inwentaryzacji poprzez wyliczenie wartości inwentaryzacyjnych oraz braków,
b) sporządzenie wykazu książek zniszczonych i zaczytanych,
c) sporządzenie wykazu książek znajdujących się w bibliotece a nieposiadających numerów
inwentarzowych oraz książek, które posiadają powtarzający się numer inwentarzowy,
d) wyjaśnienie występujących różnic inwentaryzacyjnych,
e) opracowanie i przedstawienie dyrektorowi jednostki propozycji sposobu rozliczenia różnic
inwentaryzacyjnych przez Komisję Inwentaryzacyjną,
f) podjęcie decyzji przez kierownika jednostki w sprawie sposobu rozliczenia różnic
inwentaryzacyjnych,
g) rozliczenie i ujęcie różnic inwentaryzacyjnych w księgach roku, w którym została
przeprowadzona inwentaryzacja,
h) zakończenie czynności rozliczeniowych.
11. Czynności poinwentaryzacyjne, które przyczyniają się głównie do poprawy gospodarności
w bibliotece, ewentualnej zmiany osób na stanowiskach związanych z odpowiedzialnością
materialną,

likwidacją

lub

gospodarowaniem

zbędnymi

książkami

i

innymi

zbiorami

bibliotecznymi. W szczególności czynności poinwentaryzacyjne dotyczą:
a) poprawy skuteczności ochrony książek i innych zbiorów bibliotecznych,
b) poprawnego skatalogowania pozycji znajdujących się w bibliotece,
c) gospodarowania książkami i innymi zbiorami bibliotecznymi powierzonymi osobie materialnie
odpowiedzialnej,
d) zabezpieczania składników książek i innych zbiorów bibliotecznych przed zniszczeniem,
kradzieżą, powodzią lub pożarem,
e) przestrzeganie innych przepisów, np. sanitarnych lub ekologicznych.
§6
Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji metodą skontrum

Inwentaryzacja metodą skontrum polega na:
1. Przekazaniu Komisji Inwentaryzacyjnej ksiąg inwentarzowych, rejestru ubytków oraz kart
czytelników.
2. Pobraniu wstępnego oświadczenia od bibliotekarza (załącznik nr 2).
3. Pobraniu przez Przewodniczącego Komisji druków arkuszy skontrum, (jako druki ścisłego
zarachowania).
4. Określeniu przez Komisję Inwentaryzacyjną znaków kontroli umieszczanych na arkuszach
skontrum:
a) V (kolor czerwony) – ubytki,
b)

(kolor zielony) – u czytelnika,

c) V (kolor niebieski) – na półce,
d)

(kolor czerwony) – braki bezwzględne,

e) X (kolor czerwony) – braki względne.
5. Naniesieniu ubytków na arkusze na podstawie zapisów w księdze inwentarzowej.
6. Podliczeniu ubytków na arkuszach kontroli i porównaniu wyniku z zapisem w rejestrze ubytków.
7. Oznakowaniu na arkuszach kontroli numerów pominiętych w księdze inwentarzowej, jeżeli
stwierdzono to podczas poprzednich kontroli i podano na końcu księgi inwentarzowej
(po informacji o liczbie pozycji w danej księdze).
8. Sprawdzeniu zgodności zapisów na kartach czytelników i na kartach książek, naniesieniu
numerów książek na arkusze.
9. Kontroli zbiorów znajdujących się w bibliotece.
Kontrola ta przebiega następująco:
Komisja spisowa spisuje książki na karty pomocnicze, a następnie nanosi umownym znakiem dany
numer na arkusz kontroli.
Na bok Komisja odkłada książki przeznaczone do selekcji z powodu zniszczenia, zaczytania lub
przestarzałych treści.
10. Sprawdzeniu numerów brakujących - sporządzenie na końcu księgi inwentarzowej informacji
o liczbie stron i numerów, jeżeli stwierdzono w księdze błędne lub pominięte numery, a wcześniej
brak było takiego zapisu.
11. Podliczeniu przez Komisję Inwentaryzacyjną arkuszy kontroli w pionie i w poziomie
z uwzględnieniem każdego rodzaju oznakowania.
12. Sporządzeniu zbiorczego zestawienia arkuszy skontrum, zgodnie ze wzorem określonym
w załączniku nr 4.
13. Sporządzeniu na podstawie poszczególnych arkuszy skontrum wykazu braków względnych
(załącznik nr 5) oraz braków bezwzględnych (załącznik nr 6).

14. Sporządzeniu wykazu książek zniszczonych, zaczytanych lub o przestarzałej treści (załącznik
nr 7).
15. Pobraniu końcowego oświadczenia od bibliotekarza (załącznik nr 3).
16. Sporządzeniu przez Komisję Inwentaryzacyjną protokołu na zakończenie inwentaryzacji
książek i innych zbiorów bibliotecznych ( załącznik nr 8).
17. Przedłożeniu protokołu wraz z załącznikami i arkuszami skontrum do księgowości jednostki
w celu sprawdzenie kompletności dokumentów i sporządzenia dokumentu PK (polecenie
księgowania) wyników inwentaryzacji w księdze rachunkowej jednostki.
§7
Organizacja inwentaryzacji
1. Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej i co najmniej dwóch członków Komisji
Inwentaryzacyjnej powołuje dyrektor jednostki.
2. W skład Komisji Inwentaryzacyjnej dokonującej inwentaryzacji pola spisowego nie mogą
wchodzić pracownicy odpowiedzialni materialnie za to pole oraz główny księgowy jednostki
prowadzący ewidencję inwentaryzowanych składników.
3. W skład Komisji Inwentaryzacyjnej mogą być powoływane osoby nie będące pracownikami
jednostki.
4. Kontrolę czynności inwentaryzacyjnych i rozliczenia inwentaryzacji sprawuje Przewodniczący
Komisji Inwentaryzacyjnej.
§8
Przechowywanie dokumentów inwentaryzacyjnych
1. Podstawowymi dokumentami inwentaryzacyjnymi są:
a) zarządzenie dyrektora jednostki w sprawie przeprowadzenia spisu z natury metodą skontrum,
b) oświadczenia wstępne osób materialnie odpowiedzialnych,
c) arkusze skontrum,
d) zbiorcze zestawienie arkuszy skontrum,
e) oświadczenia końcowe po zakończonym spisie z natury osób materialnie odpowiedzialnych,
f) protokół Komisji Inwentaryzacyjnej sporządzony na zakończenie inwentaryzacji wraz
z załącznikami.
2. Dokumenty inwentaryzacyjne przechowuje się w siedzibie jednostki przez okres 5 lat.
Zbiory dokumentów rocznej inwentaryzacji oznacza się odpowiednim określeniem zawierającym
nazwę inwentaryzacji i okres, za który jest przeprowadzana (np. „Spis z natury skontrum w 20…
roku w Bibliotece w Przemęcie/Filii Bibliotecznej w .............”).

Załącznik nr 1
do Instrukcji inwentaryzacyjnej

Protokół porównania danych
ksiąg rachunkowych z księgami inwentarzowymi i księgą ubytków

W dniu ……………… dokonano weryfikacji sald.
W toku weryfikacji stwierdzono, że:
- saldo jest prawidłowe
- saldo jest zaniżone o kwotę ………………….., ponieważ………….................……………………
……………………………………………………………………..................………………………..
- saldo jest zawyżone o kwotę…………………., ponieważ……..................…………………………
…………………………………………………………………..................…………………………..
………………………………… ………………………….................................................…………..

................................
(Data)

................................
(Data)

................................................
(Podpis osoby dokonującej weryfikacji – główny księgowy)

................................................
(Podpis osoby dokonującej weryfikacji - bibliotekarz)

................................................
(dyrektor jednostki)

Załącznik nr 2
do Instrukcji inwentaryzacyjnej

......................................................................................................
/Imię, nazwisko i stanowisko osoby materialnie odpowiedzialnej/

Oświadczenie wstępne osoby materialnie odpowiedzialnej

Oświadczam, że wszystkie znajdujące się w rejonie spisowym książki i inne zbiory
biblioteczne,

za

które

przyjąłem/am*

materialną

odpowiedzialność,

zostały

poprawnie

udokumentowane w sposób określony w obowiązujących w jednostce przepisach i zabezpieczone
w sposób prawidłowy przed zniszczeniem, zdekompletowaniem, kradzieżą, itp.
Dowody księgowe dokumentujące wszystkie operacje gospodarcze (przychody i rozchody
książek i innych zbiorów bibliotecznych) zostały zrealizowane i ujęte w prowadzonej w jednostce
ewidencji i przekazane głównemu księgowemu w celu ujęcia w księgach rachunkowych.

………………………...……………
data i podpis osoby materialnie odpowiedzialnej

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3
do Instrukcji inwentaryzacyjnej

...........................................................................................................
/Imię, nazwisko i stanowisko osoby materialnie odpowiedzialnej/

Oświadczenie końcowe osoby materialnie odpowiedzialnej
Niniejszym oświadczam, że spisy z natury książek i innych zbiorów bibliotecznych, za które
ponoszę odpowiedzialność materialną, zostały dokonane w mojej obecności i nie wnoszę zastrzeżeń
co do kompletności spisów i pracy Komisji Inwentaryzacyjnej.
Wszystkie składniki powierzone mojej pieczy zostały objęte spisem.

…………………………………..…
data i podpis osoby materialnie odpowiedzialnej

Załącznik nr 4
do Instrukcji inwentaryzacyjnej

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ARKUSZY SKONTRUM

Lp.

Nr arkusza

Ilość książek
wykreślonych

Ilość książek
na półkach

OGÓŁEM:

Podpisy członków komisji:
.......................................................
.......................................................
.......................................................

Ilość książek
u czytelnika

Braki
bezwzględne

Braki względne

Razem

Załącznik nr 5
do Instrukcji inwentaryzacyjnej

ZESTAWIENIE BRAKÓW WZGLĘDNYCH ZGODNIE ZE SKONTRUM

Lp. Nr inwentarzowy

Autor-tytuł

Wartość

RAZEM:

Podpisy członków komisji:
.......................................................
.......................................................
.......................................................

Uwagi

Załącznik nr 6
do Instrukcji inwentaryzacyjnej

ZESTAWIENIE BRAKÓW BEZWZGLĘDNYCH ZGODNIE ZE SKONTRUM

Lp. Nr inwentarzowy

Autor-tytuł

Wartość

RAZEM:

Podpisy członków komisji:
.......................................................
.......................................................
.......................................................

Uwagi

Załącznik nr 7
do Instrukcji inwentaryzacyjnej

ZESTAWIENIE POZYCJI ZNISZCZONYCH, ZACZYTANYCH
LUB O PRZESTARZAŁEJ TREŚCI

Lp.

Nr inwentarzowy

Autor-tytuł

Wartość

RAZEM:

Podpisy członków komisji:
.......................................................
.......................................................
.......................................................

Uwagi

Załącznik nr 8
do Instrukcji inwentaryzacyjnej

PROTOKÓŁ
Komisji Inwentaryzacyjnej sporządzony na zakończenie inwentaryzacji
książek i innych zbiorów bibliotecznych
przeprowadzonej w .............................................................................................................................. .
(nazwa i adres jednostki)

W dniach ..............................................................................
(data)

Komisja Inwentaryzacyjna w składzie:
1. Przewodniczący : ...............................................................................
2. Członek: .............................................................................................
3. Członek : ............................................................................................
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

w

obecności

osoby

materialnie

odpowiedzialnej................................................................

przeprowadziła inwentaryzację książek i innych zbiorów bibliotecznych.
Komisja Inwentaryzacyjna dokonała spisu z natury metodą skontrum na arkuszach skontrum
ponumerowanych od nr….............................………..do nr………........................……. .
Komisja Inwentaryzacyjna ustaliła, co następuje:
Stan ewidencji księgozbioru:
- zapisano w księdze inwentarzowej księgozbioru woluminów do numeru……......…………………
o wartości…………………….. ,
- zapisano w księdze ubytków woluminów do numeru…......…o wartości ………………………… ,
- stan księgozbioru na dzień ……………..sztuk woluminów …………… o wartości……….....……
(tj. saldo: księgi inwentarzowe księgozbioru minus księga ubytków),

-

saldo

konta

braków

względnych

(niedoborów)

z

poprzedniej

dzień…...............wynosi:………......................…… .
Stan faktyczny księgozbioru na podstawie arkuszy spisu skontrum:
- u czytelnika ilość woluminów……………………….………,
–

na półkach woluminów ………………………………………,

inwentaryzacji

na

–

braki względne ilość woluminów……......…. o wartości …….....…….. (zgodnie z załącznikiem
nr 5),

- braki

bezwzględne ilość woluminów……......…. o wartości …….....…….. (zgodnie

z załącznikiem nr 6),
- zestawienie książek zaczytanych, zniszczonych lub o przestarzałej treści (zgodnie z załącznikiem
nr 7) ilość woluminów……….......... o wartości:……….........….. .
Uwagi i wnioski:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
…………………………………………..
Podpis osoby materialnie odpowiedzialnej

Podpisy członków komisji:
.......................................................
.......................................................
.......................................................
Zatwierdzam
................ ..........................................
(data)

(podpis dyrektora jednostki )

Wnoszę, co następuje:
Stwierdzam, że wykazane braki bezwzględne:
- są zawinione na kwotę…..........…….. . Polecam obciążyć osobę materialnie odpowiedzialną na
kwotę………........……,
- nie są zawinione na kwotę:…….......……… .
Polecam wyksięgowanie:
- braków zawinionych na kwotę …..............…… ,
- braków nie zawinionych na kwotę: …….........…… ,
- książek objętych wykazem jako zniszczone, zaczytane lub o przestarzałej treści na kwotę

………................….. .
………………………………….
Data i podpis dyrektora jednostki

Polecam ująć w księdze inwentarzowej zgodnie z decyzją dyrektora jednostki.

……………………….............
data i podpis głównego księgowego

