
WOJEW ODZKI !NISPEKTORAT
C(]HRONY ROSLIN I NASIENNICTWA

W KOSZALINIE
7lt-41 1 Koszalin, ul. Partyzant6w 7'9
rel.94 g4g-92-24, fax 94 341-55-82

Nlp: B5?. 11 37 rr52 zarzqdzenie nr 28/2020

z dnia 30 pafidziernika 2020
Zachodniopomorskiego Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony

RoSlin i Nasiennictwa w Koszalinie

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wedlug stanu na dzieri 31 grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1994 roku o rachunkowoSci
(t.j. ti. Dz.U.22019 r. poa.35I,1495,1571,1655, 1680, 22020 r. poz. 568) orazw mviFzktt
z ZarzEdzeniem ff 3212017 z dnia 30 listopada 2017 r. Zachodniopomorskiego
Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w sprawie wprowadzenia
instrukcj i inwentaryzacyj nej

$1. Zatzqdzatn przeprowadzi(, zgodnie z ustaw4 o rachunkowoSci oraz Wmienionym
powyZej zar z1dzeniem inwentary zacjg :

1. aktyw6w pienigznych (z wyj1tkiem zgromadzonych na rachunkach bankolvych),
papier6w wartoSciowych w postaci materialnej, rzeczorych sktadnik6w aktyw6w
obrotowych, Srodk6w trwalych oraz nieruchomoSci zaliczonych do inwestycji, z
zastrze2eniem pkt 3, a tak2e maszyn i urzqdzei wchodz4cych w sklad Srodk6w
trwalych w budowie - drog4 spisu ich iloSci znatury, wyceny tych iloSci, por6wnania
wartoSci z danymi ksi4g rachunkowych oraz wyjafinienia i rozliczenia ewentualnych
rozrnc;

2. aktyw6w finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowvch lub
przechowywanych przez inne jednostki, w tym papier6w wartoSciowych w formie
zdemateializowanej, naleznoSci, w tym udzielonych po|yczek, z zastrzeaeniem pkt 3,
oraz powierzonych kontrahentom wlasnych skladnik6w aktyw6w - drog4 otrrymania
od bank6w i uzyskania od kontrahent6w potwierdzeri prawidlowoSci wykazanego w
ksiggach rachunkowych jednostki stanu tych aktyw6w oraz wyjaSnienia i rozliczenia
ewentualnychroimic;

3. Srodk6w trwalych, do kt6rych dostgp jest znacznie utrudniony, grunt6w orrLz praw
zakwalifikowanych do nieruchomoSci, naleZnoSci spornych i w4tpliwych, a w bankach
r6wnie2 naleZnoSci zagrohonych, naleZno6ci i zobowi4zah wobec os6b
nieprowadz4cych ksi4g rachunkowych, z tytti6w publicznoprawnych, a takZe
aktyw6w i pasyw6w niewymienionych w pkt I i2 oraz wymienionych w pkt I i2,
je2eli przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z przlc4rn uzasadnionych
nie bylo moZliwe - drog4 por6wnania danych ksi4g rachunkowych z odpowiednimi
dokumentami i weryfikacji wartoSci tych skladnik6w.

$2. Powoluj g komisj g inw entary zacyjnq w skladzie:
1. Agata Maciejewska - PrzewodniczEcy Komisji
2. MalgorzataMarko - Czlonek Komisji
3. Monika Pietrzycka- Snigier - CzlonekKomisji
4. Slawomira Rawgska - Majcher - Czlonek Komisji
5. Renata Bozek - Czlonek Komisii

UpowaZniam Przewodniczqcego Komisji Inwentaryzacyjnej do ustalenia spoSr6d
Czlonk6w Komisji zespol6w spisowych niezbgdnych do prawidlowego przeprowadzenia
inwentaryzacji.



$3. Ustalam harmonogram inwentaryzacji:
1. Uzyskanie potwierdzenia sald kontrahent6w nale2noSci cywilnoprawnych od

kontrahent6w prowad zqcy ch ksi g gi rachunkowe (z wyj 4tkiem naleZno Sci niei stotnych,
spornych i w4tpliwych) nalezy uzyskad wg stanu na dzief 30.10.2020 r.

2. Pruekazanie przez Dzial KsiggowoSci do Dziatu Administracyjnego wydruk6w kont
ksiggowych inwentaryzowanych skladnik6w wg stanu na 30.11.2020 r. naleiry
wykonad w terminie do 06.12.2020 r.

3. Uzgodnienie przez Dzial Administracyjny zgodnoSci ksi4g rachunkowych ze stanem
faktycznym wg stanu na 30.1I.2020 r. oraz uzyskanie potwierdzenia tego stanuprzez
osoby materialnie odpowiedzialne,nale?y wykona6 w terminie do 20.12.2020 r.

4. Uzgodnienie sald nastgpuj4cych aktyw6w:
a) Srodk6w pienigznych zgromadzonych na rachunkach bankowych;
b) papier6w wartoSciowych;
c) wlasnych skladnik6w maj4tkowych powierzonych na podstawie stosownych

um6w innym jednostkom;
d) udzielonych poZyczek i kredyt6w;

wg stanu nadzien3I.12.2020 r. naleiry wykonad do dnia 08.01.2021 r.
5. Inwentaryzacjg druk6w i material6w Scislego zarachowania wymienionych w pkt. 2

zalqcznlka do Zarzrydzenia nr I7l20l9 Zachodniopomorskiego Wojew6dzkiego
Inspektora Ochrony RoSlin i Nasiennictwa z dnia 10.10.2019 r. w sprawie zasad
postgpowania z drukami i materialami podlegaj4cymi obowi4zkowej ewidencji
przychodu i rozchodu w WIORiN w Koszalinie, nale?y przeprowadzi! wg stanu na
dzief. 31.12.2020 r. zgodnie zzapisamitego zarz4dzenia.

6. Weryfikacjg:
a) zobowi4zah;
b) naleZnoSci wobec os6b niepro w adz4cy ch ksi4g rachunkowych;
c) naleZnoSci od pracownik6w;
d) naleznoSci spornych i w4tpliwych;

naleiry przeprowadzi(,wg stanu na 31.12.2020 r. do dnia 1I.01.2021r.
7. Wszystkie niezbgdne protokoly naleiry sporz4dzic iprzekaza(, do dnia 11.01.2021r.
8. Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacjr nale2y odpowiednio udokumentowad

ipowi1zac z zapisarni ksi4g rachunkowych. Ujawnione w toku inwentaryzacjir6znice
migdzy stanem rzecrywistym a stanem wykazanym w ksiggach rachunkowychnale\
wyjaSnii irozhczy1 w ksiggach rachunkowych roku obrotowego 2020.

9. Zakonczenie Inwentaryzacji zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowoSci ustalam na
dzienl5.0I.202l r.

$4. Przewodnicz4cego Komisji Inwentaryzacyjnej czynig odpowiedzialnego za powolanie
zespol6w i koordynowanie dzialan oraz dotrzymanie termin6w wskazanych w $3.

55. Kierownika Dzialu Administracyjnego czynig odpowiedzialnym za terminowe
i prawidlowe przeprowadzenie inwentaryzacji skladnik6w maj4tku wymienionego
w $1 z wytr4czeniem aktyw6w finansowych.

$6. Gl6wnego ksiggowego czynig odpowiedzialnym za przeprowadzenie inwentaryzacji
aktyw6w finansowych oraz za rozhczenie inwentaryzacji.

Zachodrriopcr,,. ; <i lrqrcklnr$7. Zarz4dzenie wchodzi z dniempodpisania.
Ochrony clwa


