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Na podstawie  art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a i ust. 2 oraz
w zwi¹zku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r.
o rachunkowoœci (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z 2003 r.
Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229,
poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146,
poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184,
poz. 1539, Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 208,
poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144, poz. 900,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 214, poz. 1343) zarz¹dza siê, co nastê-
puje:

§ 1.

W zarz¹dzeniu Nr 70 Komendanta G³ównego Stra¿y
Granicznej z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadze-
nia dokumentacji dotycz¹cej zasad rachunkowoœci w Komen-
dzie G³ównej Stra¿y Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 11, poz. 99)
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) w § 2 pkt 3-5 otrzymuj¹ brzmienie:
„3) komórka organizacyjna – komórkê organizacyjn¹ Ko-

mendy G³ównej Stra¿y Granicznej;
4)  komórka zaopatruj¹ca – komórkê organizacyjn¹ Ko-

mendy G³ównej Stra¿y Granicznej zobowi¹zan¹ do pla-
nowania, zaopatrywania i prowadzenia ewidencji rze-
czowych aktywów maj¹tku;

5)   kierownik jednostki – Komendant G³ówny Stra¿y Gra-
nicznej”;

2) w za³¹czniku nr 1 do zarz¹dzenia:
a) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Okresem sprawozdawczym jest miesi¹c.”,
b) w § 3 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Nale¿noœci i zobowi¹zania oraz inne sk³adniki akty-
wów i pasywów wyra¿one w walutach obcych, wy-
cenia siê nie póŸniej ni¿ na koniec kwarta³u, wed³ug
zasad obowi¹zuj¹cych na dzieñ bilansowy.”,

c) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Nale¿noœci realizowane na rzecz innych podmio-

tów ujmuje siê jako zobowi¹zania na rzecz tych
podmiotów.

2. Wartoœæ nale¿noœci aktualizuje siê zgodnie
z ustaw¹ o rachunkowoœci, z zastrze¿eniem
ust. 3-6.

3. Odpisy aktualizuj¹ce wartoœæ nale¿noœci doty-
cz¹cych rozchodów bud¿etu zalicza siê do wy-
ników na pozosta³ych operacjach niekasowych.

4. Odpisy aktualizuj¹ce wartoœæ nale¿noœci dotycz¹-
cych funduszy tworzonych na podstawie ustaw
obci¹¿aj¹ fundusze.

5. Odpisy aktualizuj¹ce wartoœæ nale¿noœci realizo-
wanych na rzecz innych podmiotów obci¹¿aj¹
zobowi¹zania wobec tych podmiotów.

6. Odpisy aktualizuj¹ce wartoœæ nale¿noœci s¹ do-
konywane nie póŸniej ni¿ na dzieñ bilansowy.”,
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zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie wprowadzenia dokumentacji dotycz¹cej zasad rachunkowoœci
w Komendzie G³ównej Stra¿y Granicznej

d) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 1. Wynik finansowy jednostki ustalany jest na ko-

niec roku obrotowego jako ró¿nica pomiêdzy
uzyskanymi przychodami a poniesionymi kosz-
tami zwi¹zanymi z tymi przychodami, dotycz¹-
cymi danego okresu sprawozdawczego, nieza-
le¿nie od terminu ich zap³aty. Wynik finansowy
ustalany jest zgodnie z wariantem porównaw-
czym rachunku zysków i strat na koncie 860. Pod
dat¹ 31 grudnia ujmuje siê:
1) po stronie Wn:

a) poniesione koszty dzia³alnoœci 400,
b) koszty amortyzacji 401,
c) koszty operacji finansowych 750,
d) pozosta³e koszty operacyjne 760;

2) po stronie Ma:
a) przychody finansowe 750,
b) pozosta³e przychody operacyjne 760,
c) pokrycie kosztów amortyzacji 761.

2. Saldo wyniku finansowego powiêksza (w przy-
padku zysku) lub pomniejsza (w przypadku stra-
ty) fundusz jednostki w roku nastêpnym, pod dat¹
przyjêcia sprawozdania finansowego.”,

e) w § 7 ust. 2-4 otrzymuj¹ brzmienie:
„2.  Ksiêgi rachunkowe w ujêciu wartoœciowym prowa-

dzone s¹ przez BF KGSG, w ujêciu iloœciowo-war-
toœciowym prowadzone s¹ przez komórki zaopa-
truj¹ce, a w ujêciu iloœciowym prowadzone s¹
w magazynach depozytowych Nadwiœlañskiego
Oddzia³u Stra¿y Granicznej, magazynach komórek
zaopatruj¹cych oraz jednostkach organizacyjnych
Stra¿y Granicznej.

3.  Ksiêgi rachunkowe w ujêciu wartoœciowym prowa-
dzone s¹ technik¹ komputerow¹ w programie fi-
nansowo-ksiêgowym FT-FK (wersja 2.3B), który s³u-
¿y do ksiêgowania operacji gospodarczych w opar-
ciu o zapisy dokonywane na kontach analitycznych,
których odpowiednie zsumowanie daje obroty kon-
ta syntetycznego. Program ten zawiera równie¿
ewidencjê kosztów wed³ug rodzaju, rozrachunków
z kontrahentami oraz rejestry zakupu i sprzeda¿y
VAT. W jednostce prowadzi siê ksiêgê pomocnicz¹
œrodków trwa³ych w programie ksiêgowym FT-ST
(wersja 5.02.08-0 DKS).

 4. System FT-FK (wersja 2.3B) stosuje siê od dnia
4 wrzeœnia 2003 r. System FT-ST (5.02.08-0 DKS) sto-
suje siê od dnia 1 stycznia 2008 r.”,

f) w § 8 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Umorzenia (amortyzacji) wartoœci œrodków trwa-

³ych  o wartoœci  przekraczaj¹cej wysokoœæ usta-
lon¹ w przepisach o podatku dochodowym od osób
prawnych, dokonuje siê metod¹ liniow¹, przy za-
stosowaniu stawek okreœlonych w przepisach do-
tycz¹cych  podatku dochodowym od osób praw-
nych.”,
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g) w § 10:
-  ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ceny ewidencyjne rzeczowych sk³adników akty-
wów ustala siê na poziomie rzeczywistych cen
nabycia lub kosztu wytworzenia, wynikaj¹cych
ka¿dorazowo z faktury dostawcy lub rozliczenia
kosztów. W celu uzyskania zgodnoœci wartoœci
brutto dowodu przyjêcia z wartoœci¹ brutto fak-
tury zakupu stosuje siê zasadê stosowania ró¿-
nych cen jednostkowych tego samego asortymen-
tu. Wartoœci te nie mog¹ w sposób znacz¹cy od-
biegaæ od siebie”,

-  w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) rozchodu materia³ów z konta 310 „Materia³y” na

podstawie kwartalnych zestawieñ (wraz z za³¹cz-
nikami) przekazania materia³ów do jednostek or-
ganizacyjnych Stra¿y Granicznej lub innych pod-
miotów spoza Stra¿y Granicznej;”,

-  w ust. 3 pkt  4-6 otrzymuj¹ brzmienie:
„4) prowadzeniu ewidencji iloœciowo-wartoœciowej

w komórce zaopatruj¹cej;
5) prowadzeniu ewidencji iloœciowej w magazynie

depozytowym Nadwiœlañskiego Oddzia³u Stra¿y
Granicznej oraz magazynach komórek zaopatruj¹-
cych i jednostkach organizacyjnych Stra¿y Granicz-
nej;

6) wycenie stanów iloœciowych na koniec roku obro-
towego i uzgodnienie tego stanu z wynikami in-
wentaryzacji.”,

-  ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Zestawienie, zgodne z ewidencj¹ iloœciowo-war-

toœciow¹, podpisane przez osobê sporz¹dzaj¹c¹
oraz kierownika komórki zaopatruj¹cej nale¿y
przekazaæ g³ównemu ksiêgowemu w terminie
umo¿liwiaj¹cym dotrzymanie terminu opracowa-
nia przez jednostkê sprawozdawczoœci.”,

h) w § 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„ 4. Wydatki na dzia³alnoœæ bie¿¹c¹ jednostki finanso-

wane s¹ w ramach planu wydatków bud¿etowych
Nadwiœlañskiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej oraz
planu wydatków bud¿etowych jednostki dotycz¹-
cych limitów do planu wydatków jednostki przydzie-
lonym poszczególnym komórkom organizacyjnym
stosownie do ich regulaminów organizacyjnych (za-
kresu dzia³ania).”,

i)  § 22 otrzymuje brzmienie:
„§ 22. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej in-

strukcji dotycz¹cych rachunkowoœci stosuje siê
przepisy ustawy o rachunkowoœci, ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169,
poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,
poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187,
poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82,
poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140,
poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209,
poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505)
oraz rozporz¹dzeñ wydanych na jej podstawie.”;

3) w za³¹czniku nr 2 do zarz¹dzenia:
a) w  tabeli „ Wykaz kont syntetycznych” w „Zespole 0

„Maj¹tek trwa³y””:
-  po koncie „011 Œrodki trwa³e” dodaje siê konto „013

Pozosta³e œrodki trwa³e”,

- po koncie „071 Umorzenie œrodków trwa³ych oraz
wartoœci niematerialnych i prawnych” dodaje siê
konto „072 Umorzenie pozosta³ych œrodków trwa-
³ych oraz wartoœci niematerialnych i prawnych”,

b) w tabeli „Wykaz kont syntetycznych” w „Zespole 9
„Konta pozabilansowe”” uchyla siê konto „997 Zaan-
ga¿owanie œrodków funduszy pomocowych”,

c) w „Komentarzu do planu kont”:
- w „Zespole 0 “ „Maj¹tek trwa³y”” po komentarzu do

kont „Konto 011 “Œrodki trwa³e”  Konto 017 „Uzbro-
jenie i sprzêt wojskowy”” dodaje siê komentarz
do konta 013 „Pozosta³e œrodki trwa³e” w brzmieniu:

       „Konto 013 „Pozosta³e œrodki trwa³e”

Konto 013 s³u¿y do ewidencji stanu oraz zwiêkszeñ
i zmniejszeñ wartoœci pocz¹tkowej pozosta³ych œrod-
ków trwa³ych, niepodlegaj¹cych ujêciu na kontach
011 i 017, wydanych do u¿ywania na potrzeby dzia-
³alnoœci podstawowej jednostki lub dzia³alnoœci fi-
nansowo wyodrêbnionej, które podlegaj¹ umorze-
niu w pe³nej wartoœci w miesi¹cu wydania do u¿y-
wania.
Na stronie  Wn konta 013 ujmuje siê zwiêkszenia, a na
stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartoœci pocz¹t-
kowej pozosta³ych œrodków trwa³ych znajduj¹cych
siê w u¿ywaniu, z wyj¹tkiem umorzenia ujmowane-
go na koncie 072.
Na stronie Wn konta 013 ujmuje siê w szczególno-
œci:
 1) œrodki trwa³e przyjête do u¿ywania z zakupu lub

inwestycji;
 2)  nadwy¿ki œrodków trwa³ych w u¿ywaniu;
 3) nieodp³atne otrzymanie œrodków trwa³ych.
Na stronie Ma konta 013 ujmuje siê w szczególno-
œci:
1)  wycofanie œrodków trwa³ych z u¿ywania na sku-

tek likwidacji, zniszczenia lub zu¿ycia, sprzeda¿y,
nieodp³atnego przekazania oraz zdjêcia z ewiden-
cji syntetycznej;

2)  ujawnione niedobory œrodków trwa³ych w u¿y-
waniu.

 Ewidencja szczegó³owa prowadzona do konta 013
powinna umo¿liwiæ ustalenie wartoœci pocz¹tkowej
œrodków trwa³ych oddanych do u¿ywania oraz osób
lub komórek organizacyjnych, u których znajduj¹ siê
œrodki trwa³e.
Konto 013 mo¿e wykazywaæ saldo Wn, które wyra¿a
wartoœæ œrodków trwa³ych znajduj¹cych siê w u¿y-
waniu w wartoœci pocz¹tkowej.
Do pozosta³ych œrodków trwa³ych w u¿ywaniu zali-
cza siê rzeczowe sk³adniki maj¹tku trwa³ego o war-
toœci pocz¹tkowej nie ni¿szej ni¿ 300 z³ i nie wy¿szej
ni¿ 3.500 z³ lub przekraczaj¹cej t¹ wartoœæ, ale ich
przewidywany okres ekonomicznej u¿ytecznoœci jest
równy lub krótszy ni¿ rok oraz te, których nie zalicza
siê do œrodków trwa³ych (podstawowych) bez wzglê-
du na wartoœæ i okres u¿ytkowania na podstawie od-
rêbnych przepisów.”,

- w Zespole 0 „Maj¹tek trwa³y” po komentarzu do kont
„Konto 071 „Umorzenie œrodków trwa³ych oraz war-
toœci niematerialnych i prawnych” Konto 077 „Umo-
rzenie uzbrojenia i sprzêtu wojskowego”” dodaje siê
komentarz do konta 072 „Umorzenie pozosta³ych
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œrodków trwa³ych oraz wartoœci niematerialnych
i prawnych” w brzmieniu:

„Konto 072 - „Umorzenie pozosta³ych œrodków
trwa³ych oraz wartoœci niematerialnych i prawnych”

Konto 072 s³u¿y do ewidencji zmniejszeñ wartoœci
pocz¹tkowej œrodków trwa³ych oraz wartoœci niema-
terialnych i prawnych, podlegaj¹cych umorzeniu jed-
norazowo w pe³nej wartoœci, w miesi¹cu wydania
ich do u¿ywania.
Umorzenie ksiêgowane jest w korespondencji z kon-
tem 401.
Na stronie  Ma konta 072 ujmuje siê zwiêkszenia, a na
stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wartoœci po-
cz¹tkowej œrodków trwa³ych oraz wartoœci niema-
terialnych i prawnych.
Na stronie  Wn konta 072 ujmuje siê umorzenie œrod-
ków trwa³ych oraz wartoœci niematerialnych i praw-
nych zlikwidowanych z powodu zu¿ycia lub znisz-
czenia, sprzedanych, przekazanych nieodp³atnie oraz
zdjêtych z ewidencji syntetycznej, a tak¿e stanowi¹-
cych niedobór lub szkodê.
Na stronie Ma konta 072 ujmuje siê odpisy umorze-
nia nowych, wydanych do u¿ywania œrodków trwa-
³ych oraz wartoœci niematerialnych i prawnych ob-
ci¹¿aj¹ce odpowiednie koszty, dotycz¹ce nadwy¿ek
œrodków trwa³ych oraz wartoœci niematerialnych
i prawnych otrzymanych nieodp³atnie.
Konto 072 mo¿e wykazywaæ saldo Ma, które wyra¿a
stan umorzenia wartoœci pocz¹tkowej œrodków trwa-
³ych oraz wartoœci niematerialnych i prawnych umo-
rzonych w pe³nej wartoœci w miesi¹cu wydania ich
do u¿ywania.”,

- w Zespole 2 „Rozrachunki i roszczenia” komentarz
do konta 221 „Konto 221 „Nale¿noœci z tytu³u docho-
dów bud¿etowych”” otrzymuje brzmienie:

     „Konto 221 – „Nale¿noœci z tytu³u
              dochodów bud¿etowych”

Konto 221 s³u¿y do ewidencji nale¿noœci z tytu³u do-
chodów bud¿etowych, z wyj¹tkiem nale¿noœci zahi-
potekowanych ujmowanych na koncie 226.
Na stronie  Wn konta 221 ujmuje siê nale¿noœci z ty-
tu³u dochodów bud¿etowych i zwroty nadp³at.
Na stronie  Ma konta 221 ujmuje siê wp³aty nale¿no-
œci z tytu³u dochodów bud¿etowych oraz odpisy
(zmniejszenia) nale¿noœci.

Ewidencja szczegó³owa do konta 221 powinna byæ
prowadzona wed³ug d³u¿ników i podzia³ek klasyfi-
kacji bud¿etowej oraz bud¿etów, których nale¿noœci
dotycz¹.
Konto 221 mo¿e wykazywaæ dwa salda. Saldo Wn
oznacza stan nale¿noœci z tytu³u dochodów bud¿e-
towych, a saldo Ma - stan zobowi¹zañ jednostki bu-
d¿etowej z tytu³u nadp³at w dochodach bud¿eto-
wych.”,

- w Zespole 2 „Rozrachunki i roszczenia” komentarz
do konta 226 „Konto 226 „D³ugoterminowe nale¿-
noœci bud¿etowe”” otrzymuje brzmienie:

„Konto 226 – „D³ugoterminowe nale¿noœci bud¿etowe”

Konto 226 s³u¿y do ewidencji d³ugoterminowych
nale¿noœci lub d³ugoterminowych rozliczeñ z bud¿e-

tem, a w szczególnoœci nale¿noœci z tytu³u prywaty-
zacji oraz nale¿noœci zahipotekowanych.
Na stronie  Wn konta 226 ujmuje siê ustalone nale¿-
noœci z tytu³u:
1) prywatyzacji, w korespondencji z kontem 015;
2) dochodów bud¿etowych przeksiêgowanych do za-

hipotekowanych, w korespondencji z kontem 221.
Na stronie Ma konta 226 ujmuje siê:
1) równowartoœæ mienia zwróconego przez spó³ki,

w korespondencji z kontem 015,
2) ustanie hipoteki i przeksiêgowanie nale¿noœci do

nale¿noœci z tytu³u dochodów bud¿etowych, w ko-
respondencji z kontem 221.

Konto 226 mo¿e wykazywaæ saldo Wn, które ozna-
cza wartoœæ nale¿noœci zaliczanych do d³ugotermi-
nowych.”,

 -    w Zespole 8 „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy”
komentarz do konta 800 „Konto 800 „Fundusz jed-
nostki”” otrzymuje brzmienie:

              „Konto 800 – „Fundusz jednostki”

Konto 800 s³u¿y do ewidencji równowartoœci maj¹t-
ku trwa³ego i obrotowego jednostki i ich zmian.
Na stronie  Wn konta 800 ujmuje siê zmniejszenia
funduszu, a na stronie Ma - jego zwiêkszenia, zgod-
nie z odrêbnymi przepisami reguluj¹cymi gospodar-
kê finansow¹ jednostki.
Na stronie Wn konta 800 ujmuje siê w szczególno-
œci:
1) przeksiêgowanie, w roku nastêpnym pod dat¹

przyjêcia sprawozdania finansowego, straty bilan-
sowej roku ubieg³ego z konta 860;

2) przeksiêgowanie, pod dat¹ sprawozdania bud¿e-
towego, zrealizowanych dochodów bud¿etowych
z konta 222;

3) przeksiêgowanie, w roku nastêpnym pod dat¹
przyjêcia sprawozdania finansowego, rozliczenia
wyniku finansowego z konta 820;

4) przeksiêgowanie, w koñcu roku obrotowego, do-
tacji z bud¿etu i œrodków bud¿etowych wykorzy-
stanych na inwestycje z konta 810;

5) pokrycie amortyzacji podstawowych œrodków
trwa³ych oraz wartoœci niematerialnych i praw-
nych;

6) ró¿nice z aktualizacji œrodków trwa³ych;
7) wartoœæ sprzedanych i nieodp³atnie przekazanych

podstawowych œrodków trwa³ych i inwestycji;
8) pasywa przejête od zlikwidowanych (po³¹czonych)

jednostek;
9) wartoœæ œrodków obrotowych przekazanych w ra-

mach centralnego zaopatrzenia.
Na stronie Ma konta 800 ujmuje siê w szczególno-
œci:
1) przeksiêgowanie, w roku nastêpnym pod dat¹

przyjêcia sprawozdania finansowego, zysku bilan-
sowego roku ubieg³ego z konta 860;

2) przeksiêgowanie, pod dat¹ sprawozdania finan-
sowego, zrealizowanych wydatków bud¿etowych
z konta 223;

3) wp³yw dotacji i œrodków przeznaczonych na fi-
nansowanie inwestycji;
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4) ró¿nice z aktualizacji œrodków trwa³ych;
5) nieodp³atne otrzymanie œrodków trwa³ych i inwe-

stycji;
6) aktywa przejête od zlikwidowanych (po³¹czonych)

jednostek;
7) wartoœæ œrodków obrotowych otrzymanych w ra-

mach centralnego zaopatrzenia.
Ewidencja szczegó³owa prowadzona do konta 800
powinna zapewniæ mo¿liwoœæ ustalenia przyczyn
zwiêkszeñ i zmniejszeñ funduszu jednostki.
Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które
oznacza stan funduszu jednostki.”,

-   w Zespole 9 „Konta pozabilansowe” uchyla siê ko-
mentarz do konta 997 „Zaanga¿owanie œrodków fun-
duszy pomocowych”;

4)   w za³¹czniku nr 3 do zarz¹dzenia:
a) w § 9 w ust. 1 pkt 7-9 otrzymuj¹ brzmienie:

„7) dowód przyjêcia œrodka trwa³ego, zwany dalej „do-
kumentem OT”;

 8) dowód przyjêcia-przekazania œrodka trwa³ego, zwa-
ny dalej „dokumentem PT”;

 9) dowód likwidacji œrodka trwa³ego, zwany dalej „do-
kumentem LT”;”,

b) § 16 otrzymuje brzmienie:
„§ 16. 1. Dokument OT, dokumentuje zarówno przychód

nowych œrodków trwa³ych z zakupu, jak i œrod-
ków trwa³ych u¿ywanych, wytworzonych
we w³asnym zakresie, powsta³ych w wyniku in-
westycji, a tak¿e ulepszonych.

2. Podstawê sporz¹dzenia dokumentu OT stano-
wi¹:
1) przy zakupie: faktura VAT dostawcy lub ra-

chunek wraz z protoko³em odbioru, przyjê-
cia;

2) w przypadku ujawnienia œrodka trwa³ego pod-
czas inwentaryzacji: zestawienie zbiorcze
spisu z natury z wyci¹giem z protoko³u roz-
patrzenia ró¿nic inwentaryzacyjnych przez
komisjê inwentaryzacyjn¹ zawieraj¹c¹ war-
toœæ inwentarzow¹ ujawnionego œrodka;

3) w sytuacji wytworzenia œrodka trwa³ego
we w³asnym zakresie: dokumentacja inwe-
stycyjna;

4)  w przypadku nieodp³atnego nabycia: umo-
wa darowizny, umowa spadku, dokument PT;

5) w przypadku ulepszenia: protokó³ odbioru
prac, faktura zakupu oraz wewnêtrzny doku-
ment OT;

6) w przypadku inwestycji: protoko³y odbioru,
zakoñczenia prac lub etapów prac, zatwier-
dzone sprawozdanie z zakoñczenia inwesty-
cji, protokó³ przyjêcia sporz¹dzony przez
odbiorcê;

7) w przypadku zakupów centralnych: dowód
wydania, przyjêcia wystawiony na podstawie
rozdzielnika zatwierdzonego przez kierowni-
ka komórki zaopatruj¹cej.

3. Dokument OT powinien byæ wystawiony przez
komórkê zaopatruj¹c¹ dokonuj¹c¹ zakupu lub
nabycia, b¹dŸ rozliczaj¹c¹ inwestycjê. Doku-
ment OT powinien byæ wystawiony w dwóch
egzemplarzach. Poszczególne egzemplarze do-
kumentu OT otrzymuj¹:

1) orygina³ – Wydzia³ Obs³ugi Finansowej BF
KGSG;

2) kopia - dla pracownika odpowiedzialnego za
gospodarkê œrodkami trwa³ymi w komórce
zaopatruj¹cej.

4. Dokument OT powinien zawieraæ nastêpuj¹ce
dane dotycz¹ce œrodka trwa³ego:
1) nazwê œrodka;
2) datê przekazania do u¿ytkowania;
3) dane charakterystyczne œrodka trwa³ego;
4) numer i datê wystawienia faktury;
5) miejsce u¿ytkowania, wartoœæ nabycia.

5. Dokument OT powinien zawieraæ podpisy osób
merytorycznie odpowiedzialnych, którym prze-
kazano œrodek trwa³y oraz akceptacjê g³ówne-
go ksiêgowego i zatwierdzenie przez kierow-
nika komórki zaopatruj¹cej.

6. W dokumencie OT podlegaj¹ wype³nieniu
wszystkie rubryki. W rubrykach wpisuje siê do-
k³adn¹ i pe³n¹ nazwê œrodka trwa³ego, datê
przekazania do u¿ytkowania, dane charaktery-
styczne œrodka trwa³ego (np. rok produkcji, nu-
mer seryjny, wymiary, ciê¿ar itp.), miejsce u¿yt-
kowania œrodka trwa³ego, wartoœæ pocz¹tko-
wa. Symbole dodatkowe dokumentu OT nada-
je siê zgodnie z programem FT-ST, funkcjonu-
j¹cym w jednostce.”,

c) § 17 otrzymuje brzmienie:
„§ 17. 1. Dokument PT s³u¿y do udokumentowania nie-

odp³atnego przekazania, przyjêcia œrodka trwa-
³ego oraz przekazania lub przyjêcia nak³adów
inwestycyjnych na modernizacjê œrodków
trwa³ych.

2. Dokument PT sporz¹dza w trzech egzempla-
rzach osoba odpowiedzialna za przekazywany
œrodek trwa³y w komórce zaopatruj¹cej. Po-
szczególne egzemplarze dokumentu PT otrzy-
muj¹:

1) orygina³ – Wydzia³ Obs³ugi Finansowej BF
KGSG;

2) kopia –  komórka organizacyjna przyjmuj¹-
ca œrodek trwa³y;

3) kopia  – pozostaje w komórce zaopatruj¹cej
przekazuj¹cej œrodek trwa³y.

3. Dokument PT podpisuj¹ przekazuj¹cy i przyj-
muj¹cy œrodek trwa³y.

4. Na podstawie ewidencji ksiêgowej ustala siê
wartoœæ pocz¹tkow¹ œrodka trwa³ego i dotych-
czasowe umorzenie. Symbole dodatkowe do-
kumentu PT nadaje siê zgodnie z programem
FT-ST funkcjonuj¹cym w jednostce.”,

d) § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18. 1. Dokument LT s³u¿y do dokumentacji likwidacji

(sprzeda¿y, wybrakowania) œrodka trwa³ego
lub jego czêœci. Dokument  LT Stanowi pod-
stawê zapisów w ksiêdze g³ównej i ksiêdze po-
mocniczej.

2. Decyzjê o likwidacji sk³adników maj¹tku trwa-
³ego podejmuje nadrzêdny u¿ytkownik, tj. kie-
rownik komórki zaopatruj¹cej po stwierdzeniu,
¿e dany sk³adnik maj¹tku utraci³ swoj¹ war-
toœæ u¿ytkow¹, g³ównie z powodu zniszczenia,
uszkodzenia, zepsucia, a jego naprawa jest
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ekonomicznie nieuzasadniona. Dokonuj¹c li-
kwidacji sk³adników maj¹tku trwa³ego pracow-
nik komórki organizacyjnej odpowiadaj¹cej za
gospodarkê wy¿ej wymienionymi sk³adnikami,
zobowi¹zany jest do wystawienia dokumentu
LT, do którego nale¿y do³¹czyæ protokó³ likwi-
dacji.

3. Dokument LT opracowuje komórka organiza-
cyjna, na której stanie ewidencyjnym znajduje
siê likwidowany œrodek trwa³y, w dwóch eg-
zemplarzach, orygina³ przekazywany jest do BF
KGSG, kopia pozostaje u wystawcy dokumen-
tu. Symbole dodatkowe dokumentu LT nadaje
siê zgodnie z programem finansowo-ksiêgo-
wym FT-ST funkcjonuj¹cym w jednostce.”,

e) w § 19 dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:
„3. Polecenie ksiêgowania podpisuje (zatwierdza) g³ów-

ny ksiêgowy.”,
f) w § 24 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dowody zewnêtrzne obce, otrzymane od kontrahen-
tów, nale¿y zarejestrowaæ celem ujêcia na koncie
rozrachunków w BF KGSG w dniu ich wp³ywu lub
w nastêpnym dniu roboczym, najpóŸniej do pi¹tego
dnia nastêpnego okresu sprawozdawczego, które-
go dowód dotyczy. Dowody te powinny posiadaæ
okreœlon¹ pozycjê analityczn¹ wydatków bud¿eto-
wych.”,

g) w § 27 w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) dowód ksiêgowy nie budzi zastrze¿eñ pod wzglê-

dem formalno-rachunkowym.”,
h) w § 28 ust. 2-4 otrzymuj¹ brzmienie:

„2. Po zatwierdzeniu, o którym mowa w ust. 1, dowód
ksiêgowy akceptuje g³ówny ksiêgowy. Z³o¿enie pod-
pisu przez g³ównego ksiêgowego stanowi wykona-
nie postanowieñ art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U.
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170,
poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832,
z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115,
poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180,
poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370
i Nr 227, poz. 1505 ).

3. Po akceptacji, o której mowa w ust. 2, dowód ksiê-
gowy stanowi podstawê do sporz¹dzenia dyspozy-
cji przelewu, która jest podpisywana przez osoby
wymienione w karcie wzorów podpisów z³o¿onej
w banku.

4. Na wszystkich dowodach ksiêgowych, na podstawie
których dokonano przelewu, o którym mowa
w ust. 3, umieszcza siê klauzulê okreœlaj¹c¹ numer
wyci¹gu oraz pozycjê dowodu w wyci¹gu banko-
wym. Klauzula ta uniemo¿liwia powtórne wykorzy-
stanie dowodu ksiêgowego oraz okreœla miejsce
tego dowodu w wyci¹gu bankowym.”,

i) w § 29 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) przyjêciem sk³adników maj¹tkowych do magazynu

lub magazynu depozytowego lub dokonanie proto-
kolarnego odbioru robót i us³ug;”,

j) w § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Fakt przyjêcia sk³adników maj¹tkowych stwierdza

siê na podstawie adnotacji magazyniera na dowo-
dzie ksiêgowym. W przypadku gdy do przyjêcia

sk³adników maj¹tkowych wymagany jest protokó³
przyjêcia, adnotacjê magazyniera zamieszcza siê na
tym protokole, a na dowodzie ksiêgowym zamiesz-
cza siê stwierdzenie o przyjêciu sk³adników maj¹t-
kowych na podstawie protoko³u przyjêcia, okreœla-
j¹c jego numer i datê sporz¹dzenia.”,

k) w § 33 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Wydawanie dowodów ksiêgowych poza obrêb jed-

nostki mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie na podstawie pisem-
nej zgody kierownika jednostki lub upowa¿nionej
przez niego osoby. W przypadku wydawania poza
obrêb jednostki orygina³u dowodu ksiêgowego, na-
le¿y z tego dowodu sporz¹dziæ kserokopie, któr¹
po uwierzytelnieniu w³¹cza siê w miejsce orygina-
³u.”,

l) w § 35:
-  w ust. 1 pkt  4 otrzymuje brzmienie:

„4) u¿ytkownik – jednostki organizacyjne Stra¿y Gra-
nicznej, wykorzystuj¹ce zgodnie z przeznaczeniem
uzbrojenie i sprzêt  przydzielony na podstawie eta-
tów i tabel (norm) nale¿noœci lub uzbrojenie i sprzêt
przydzielone dodatkowo do realizacji zadañ s³u¿-
bowych, odpowiedzialne za utrzymanie jego w³a-
œciwego stanu technicznego;”,

-  w ust. 2 po pkt 4 kropkê zastêpuje siê œrednikiem i do-
daje siê  pkt 5 w brzmieniu:

„5) protokó³ przyjêcia (iloœciowo-wartoœciowy) tj. do-
wód przyjêcia sporz¹dzony przez odbiorcê doce-
lowego, potwierdzaj¹cy przyjêcie przedmiotu za-
mówienia centralnego do magazynu lub u¿ytko-
wania i ujêcie dostawy w ewidencji iloœciowo –
wartoœciowej, potwierdzony przez magazyniera
lub u¿ytkownika, stanowi¹cy wraz z faktur¹ pod-
stawê do dokonania przez p³atnika zap³aty za wy-
konan¹ dostawê.”,

m) w § 36:
-  w ust. 1 pkt 6-8 otrzymuj¹ brzmienie:

„6) odbiorca na podstawie protokó³u przyjêcia-prze-
kazania dokonuje zapisów w ewidencji logistycz-
nej. Kserokopia faktury jest podstaw¹ wystawie-
nia (w wymaganej iloœci egzemplarzy) dokumen-
tu PZ, dokumentu OT lub protoko³u przyjêcia, któ-
re stanowi¹ podstawê dokonania zapisów w ewi-
dencji iloœciowo-wartoœciowej;

7)  odbiorca przesy³a jeden egzemplarz dokumentu
PZ, dokumentu OT lub protoko³u przyjêcia w ter-
minie do 7 dni, od przyjêcia dostawy i otrzymania
kserokopii faktury do p³atnika;

 8)  p³atnik na podstawie zweryfikowanej faktury (po
dokonanej kontroli merytorycznej i formalno-ra-
chunkowej) i dokumentu PZ, dokumentu OT lub
protoko³u przyjêcia dokonuje jej op³acenia oraz
ewidencjonuje operacjê na w³aœciwych kontach
syntetycznych w ujêciu wartoœciowym. W przy-
padku braku mo¿liwoœci zachowania terminu p³at-
noœci okreœlonego w umowie, w wyniku opóŸnieñ
w przes³aniu dokumentu PZ, dokumentu OT lub
protoko³u przyjêcia, dopuszcza siê op³acenie fak-
tury na podstawie faksu tych dokumentów prze-
s³anego przez odbiorcê.”,

-  w ust. 2 pkt 4-6 otrzymuj¹ brzmienie:
„4) odbiorca na podstawie protokó³u przyjêcia-prze-

kazania dokonuje zapisów w ewidencji logistycz-
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nej. Kserokopia faktury jest podstaw¹ wystawie-
nia (w wymaganej iloœci egzemplarzy) dokumen-
tu PZ, dokumentu OT lub protoko³u przyjêcia, któ-
re stanowi¹ podstawê dokonania zapisów w ewi-
dencji iloœciowo-wartoœciowej;

5) odbiorca przesy³a jeden egzemplarz dokumentu
PZ, dokumentu OT lub protoko³u przyjêcia w ter-
minie do 7 dni, od przyjêcia dostawy i otrzymania
kserokopii faktury do p³atnika;

6) p³atnik na podstawie zweryfikowanej faktury (po
dokonanej kontroli merytorycznej i formalno-ra-
chunkowej) i dokumentu PZ, dokumentu OT lub
protoko³u przyjêcia dokonuje jej op³acenia oraz
ewidencjonuje operacjê na w³aœciwych kontach
syntetycznych w ujêciu wartoœciowym. W przy-
padku braku mo¿liwoœci zachowania terminu p³at-
noœci okreœlonego w umowie, w wyniku opóŸnieñ
w przes³aniu dokumentu PZ, dokumentu OT lub
protoko³u przyjêcia, dopuszcza siê op³acenie fak-
tury na podstawie faksu tych dokumentów prze-
s³anego przez odbiorcê.”,

-  w ust. 6  pkt 7 i 8 otrzymuj¹ brzmienie:
„7) odbiorca posiadaj¹c komplet dokumentów przyj-

muje sprzêt na ewidencjê iloœciowo-wartoœciow¹
wystawiaj¹c dokument PZ, dokument OT lub pro-
tokó³ przyjêcia,  którego jeden egzemplarz w ter-
minie do 7 dni od daty przyjêcia dostawy przesy³a
do p³atnika;

8)  p³atnik na podstawie faktury koñcowej oraz doku-
mentu PZ, dokumentu OT lub protoko³u przyjêcia,
dokonuje zap³aty pozosta³ej czêœci nale¿noœci
za zrealizowan¹ dostawê, uwzglêdniaj¹c dotych-
czasowe op³aty etapowe. Po dokonaniu zap³aty za
zrealizowan¹ dostawê dokonuje stosownych ksiê-
gowañ zgodnie z zasadami rachunkowoœci w za-
kresie ewidencji wartoœciowej – rozlicza dostawê.
W przypadku braku mo¿liwoœci zachowania ter-
minu p³atnoœci, wynikaj¹cego z umowy, ze wzglê-
du na nieterminowe przes³anie dokumentu PZ,
dokumentu OT lub protoko³u przyjêcia, dopuszcza
siê op³acenie faktury na podstawie faksu tych do-
kumentów przes³anego przez odbiorcê.”;

5)  w za³¹czniku nr 4 do zarz¹dzenia:
a) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Inwentaryzacjê zarz¹dza kierownik jednostki
w formie  pisemnej,  okreœlaj¹c:
1)  zakres inwentaryzacji;
2)  plan inwentaryzacji;
3)  formê przeprowadzenia inwentaryzacji;
4)  dzieñ, na który przeprowadza siê inwentary-

zacjê;
5)  sk³ad zespo³ów spisowych;
6)  termin rozpoczêcia i zakoñczenia inwentary-

zacji;
7) harmonogram prac komisji inwentaryzacyj-

nych;
8)  termin z³o¿enia sprawozdania przez g³ówn¹

komisjê inwentaryzacyjn¹ (termin powinien
byæ tak okreœlony aby pozwala³ na ujêcie
w ksiêgach rachunkowych jednostki organi-
zacyjnej wyników inwentaryzacji w roku, któ-
rego inwentaryzacja dotyczy).

2. W celu sprawnego, terminowego i prawid³owe-

go przeprowadzenia inwentaryzacji kierownik
jednostki zarz¹dzeniem wewnêtrznym powo³u-
je g³ówn¹ komisjê inwentaryzacyjn¹ w sk³adzie
minimum trzech osób oraz zespo³y spisowe
w sk³adzie minimum dwóch osób.

3. Przewodnicz¹cego g³ównej komisji inwentary-
zacyjnej powo³uje kierownik jednostki na wnio-
sek g³ównego ksiêgowego.

4. Cz³onków g³ównej komisji inwentaryzacyjnej
powo³uje kierownik jednostki, spoœród funkcjo-
nariuszy i pracowników komórek organizacyj-
nych, na wniosek przewodnicz¹cego g³ównej
komisji inwentaryzacyjnej.

5.  Zespo³y spisowe powo³uje kierownik jednostki
na wniosek przewodnicz¹cego g³ównej komisji
inwentaryzacyjnej.

6. Do obowi¹zków g³ównej komisji inwentaryza-
cyjnej nale¿y w szczególnoœci:
1) ustalenie harmonogramu i zakresu inwenta-

ryzacji;
2) dokonywanie podzia³u terenu jednostki na po-

szczególne pola spisowe;
3) przeszkolenie osób bior¹cych udzia³ w inwen-

taryzacji;
4)  przygotowanie dokumentacji przebiegu i roz-

liczenia inwentaryzacji;
5) gospodarowanie arkuszami spisu z natury;
6)  kontrola przebiegu inwentaryzacji;
7) ustalenie przyczyn powstania ró¿nic inwen-

taryzacyjnych i przedk³adanie wniosków
w sprawie ich rozliczenia;

8) sporz¹dzanie sprawozdania z przebiegu in-
wentaryzacji.

7. Do obowi¹zków zespo³u spisowego nale¿y
w szczególnoœci:
1) przeprowadzenie spisu z natury w okreœlonym

terminie na wyznaczonym polu spisowym
(przez okreœlenie pola spisowego nale¿y ro-
zumieæ konkretne pomieszczenie, budynek,
magazyn; ka¿dy z tych obiektów mo¿e byæ po-
dzielony  na kilka pól spisowych);

2) zapoznanie siê z obowi¹zuj¹c¹ w jednostce
instrukcj¹ inwentaryzacyjn¹ oraz udzia³
w szkoleniu przedinwentaryzacyjnym;

3) pobranie przed rozpoczêciem spisu arkuszy
spisu z natury;

4) pobranie od osób materialnie odpowiedzial-
nych oœwiadczeñ wstêpnych i koñcowych;

5) ustalenie rzeczywistej wartoœci poszczegól-
nych sk³adników maj¹tku poprzez ich przeli-
czenie, zmierzenie, zwa¿enie oraz ujêcie usta-
lonej iloœci w arkuszu spisu z natury;

6) terminowe przekazanie wype³nionych arkuszy
spisu z natury przewodnicz¹cemu komisji in-
wentaryzacyjnej oraz wszelkich informacji
o stwierdzonych w toku czynnoœci spisowych
nieprawid³owoœciach.”,

b)  w § 4 po pkt 2 kropkê zastêpuje siê œrednikiem i dodaje
siê  pkt 3 w brzmieniu:
„3)  spis z natury.”,

c)  po § 4 dodaje siê § 4a w brzmieniu:
„§ 4a. 1. Inwentaryzacjê przeprowadza siê w nastêpuj¹-

cych terminach:
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1) na ostatni dzieñ roku obrotowego metod¹
spisu z natury: materia³ów, towarów i pro-
duktów odpisanych w koszty w momencie
zakupu lub wytworzenia, gotówki, produk-
cji w toku;

2) na ostatni dzieñ roku obrotowego, z tym, ¿e
inwentaryzacjê rozpocz¹æ mo¿na w ci¹gu
IV kwarta³u i zakoñczyæ do dnia 15 stycznia
roku nastêpnego w drodze:
a) uzyskania potwierdzenia salda:

- œrodków pieniê¿nych zgromadzonych
na rachunkach bankowych,

- nale¿noœci (z wyj¹tkiem tytu³ów pu-
blicznoprawnych, spornych, nale¿no-
œci od pracowników, nale¿noœci i zo-
bowi¹zañ wobec osób nieprowadz¹-
cych ksi¹g rachunkowych oraz innych
aktywów i pasywów o ile  przeprowa-
dzenie ich spisu z natury lub uzgodnie-
nie z przyczyn uzasadnionych nie by³o
mo¿liwe),

-  po¿yczek i kredytów,
-  w³asnych sk³adników maj¹tkowych po-

wierzonych kontrahentom,
b) weryfikacji:

- gruntów i œrodków trwa³ych, do których
dostêp jest znacznie utrudniony,

- nale¿noœci spornych i w¹tpliwych,
- nale¿noœci i zobowi¹zañ wobec pra-

cowników,
- nale¿noœci i zobowi¹zañ z tytu³ów pu-

blicznoprawnych,
- inwestycji rozpoczêtych,
-  wartoœci niematerialnych i prawnych,
-  budynków i budowli,
-  funduszy specjalnych,
-  zobowi¹zañ i rezerw,
-  przychodów przysz³ych okresów,
- aktywów i pasywów ewidencjonowa-

nych na kontach pozabilansowych (np.
zobowi¹zania warunkowe);

3) na ostatni kwarta³ roku obrotowego do
dnia 15 stycznia roku nastêpnego – w dro-
dze spisu z natury:
a) znajduj¹cych siê na terenie niestrze¿o-

nym lub znajduj¹cych siê na terenie
strze¿onym, o którym mowa w ust. 2,
lecz nieobjêtych ewidencj¹ iloœciowo-
wartoœciow¹ zapasów, materia³ów,

b) œrodków trwa³ych (z wyj¹tkiem gruntów
i œrodków trwa³ych, do których dostêp
jest znacznie utrudniony) znajduj¹cych
siê na terenie niestrze¿onym,

c) maszyn i urz¹dzeñ objêtych inwestycj¹
rozpoczêt¹ znajduj¹cych siê na terenie
niestrze¿onym,

d) sk³adników maj¹tkowych objêtych ewi-
dencj¹ iloœciow¹,

e) sk³adników maj¹tkowych bêd¹cych w³a-
snoœci¹ obcych jednostek;

4) raz w ci¹gu dwóch lat – w drodze spisu z na-
tury znajduj¹cych siê na terenie strze¿onym,

o którym mowa w ust. 2, i objêtych ewi-
dencj¹ iloœciowo-wartoœciow¹ zapasów,
materia³ów;

5) raz w ci¹gu czterech lat – w drodze spisu
z natury znajduj¹cych siê na terenie strze-
¿onym, o którym mowa w ust. 2:
a) œrodków trwa³ych (za wyj¹tkiem grun-

tów i tych, do których dostêp jest znacz-
nie utrudniony),

b) maszyn i urz¹dzeñ objêtych inwestycj¹
rozpoczêt¹.

2.  Za teren strze¿ony uznaje siê obszary znajduj¹ce
siê w budynkach jednostki odpowiednio zabezpie-
czonych oraz tereny ogrodzone i dozorowane przez
ochronê fizyczn¹ lub system elektroniczny, które
znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych lokalizacjach:
1)  Warszawa, ul. Al. Niepodleg³oœci 100;
2)  Warszawa, ul. 17 Stycznia 23;
3) Warszawa, ul. Podchor¹¿ych 38;
4)  Œwider, ul. ̄ urawia 15.

3.  W przypadku zastosowania zasad wymienionych
w ust. 1 pkt 4 i 5, w roku w którym nie przeprowa-
dza siê inwentaryzacji spisem z natury, aktywa te
nale¿y obj¹æ inwentaryzacj¹ w drodze weryfikacji.

4. Z uproszczenia wymienionego w ust. 1 pkt 4 i 5,
mog¹ byæ wy³¹czone pewne grupy œrodków trwa-
³ych i pozosta³ych œrodków trwa³ych, z których cha-
rakteru u¿ytkowania wynika koniecznoœæ przepro-
wadzenia ich corocznej inwentaryzacji.

d)  § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. 1. Inwentaryzacja rzeczowych i pieniê¿nych sk³ad-

ników maj¹tkowych w drodze spisu z natury
polega na:
1)  ustaleniu rzeczywistego stanu iloœciowego;
2) wycenie rzeczowych sk³adników maj¹tko-

wych;
3)  ustaleniu i wyjaœnieniu iloœciowych oraz war-

toœciowych ró¿nic miêdzy stanem.
2. W drodze spisu z natury ustala siê stan nastê-

puj¹cych sk³adników aktywów:
1) œrodków trwa³ych w³asnych i obcych znaj-

duj¹cych siê w eksploatacji, w zapasie, prze-
kazanych do likwidacji lub nieczynnych,
z wy³¹czeniem gruntów oraz œrodków trwa-
³ych trudno dostêpnych ogl¹dowi;

2) maszyn i urz¹dzeñ stanowi¹cych element
œrodków trwa³ych w budowie;

3) rzeczowych sk³adników aktywów obroto-
wych (materia³ów, czêœci zapasowych, pro-
dukcji w toku oraz innych sk³adników, w tym,
tak¿e obcych).

3. Spis z natury przeprowadza siê w obecnoœci
osoby materialnie odpowiedzialnej za sk³adni-
ki maj¹tku objête spisem lub innej osoby pi-
semnie przez ni¹ upowa¿nionej.

4. Zespó³ spisowy przed rozpoczêciem spisu z na-
tury pobiera od osoby materialnie odpowie-
dzialnej za inwentaryzowane sk³adniki maj¹t-
ku pisemne oœwiadczenie o ujêciu w ksiêdze
inwentarzowej wszystkich dowodów przycho-
du i rozchodu.

5. Rzeczywist¹ iloœæ spisywanych z natury sk³ad-
ników maj¹tku ustala zespó³ spisowy przez
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przeliczenie, zmierzenie lub zwa¿enie. Przelicze-
nie sk³adników maj¹tku polega na fizycznym
ustaleniu ich iloœci w sztukach lub jej wielokrot-
noœciach, egzemplarzach, arkuszach, komple-
tach. Zwa¿enie sk³adników maj¹tku polega na
ich fizycznym po³o¿eniu na wagê i odczytaniu
jej wskaŸnika. Zmierzenie sk³adników polega na
przy³o¿eniu przyrz¹du mierniczego do spisywa-
nego sk³adnika maj¹tkowego i odczytaniu jego
wskazania.

6. Znajduj¹ce siê na okreœlonym polu spisowym
sk³adniki maj¹tku objête spisem z natury nie
powinny byæ wydawane lub przyjmowane do
czasu zakoñczenia spisu. W wyj¹tkowych sy-
tuacjach zespó³ spisowy mo¿e wyraziæ zgodê
na wydanie lub przyjêcie okreœlonego sk³adni-
ka maj¹tku, je¿eli jest to niezbêdne do zapew-
nienia normalnej dzia³alnoœci jednostki. Wyda-
nie lub przyjêcie sk³adnika maj¹tku w tym przy-
padku powinno nast¹piæ na specjalnie oznaczo-
nych dowodach magazynowych, umo¿liwiaj¹-
cych odpowiednie ich ujêcie w ksiêgach rachun-
kowych.

7. Bezpoœrednio po ustaleniu rzeczywistej iloœci
sk³adnika maj¹tku, zespó³ spisowy dokonuje
wpisu do arkusza spisu z natury w sposób
umo¿liwiaj¹cy osobie materialnie odpowiedzial-
nej sprawdzenie prawid³owoœci spisu.

8. Wynik spisu ujmuje siê w arkuszu spisu w spo-
sób trwa³y d³ugopisem, atramentem lub pi-
smem maszynowym. W arkuszach spisu z na-
tury niedopuszczalne jest pozostawianie niewy-
pe³nionych wierszy, korygowanie b³êdnych za-
pisów przez zamazywanie, wycieranie lub inne

przerabianie dokonanych zapisów. Poprawianie
b³êdnego zapisu polega na skreœleniu zapisu
nieprawid³owego w taki sposób, ¿eby pierwot-
na treœæ by³a czytelna, i wpisaniu poprawnego
zapisu. Przy ka¿dym poprawionym zapisie po-
winien byæ zamieszczony podpis cz³onka zespo-
³u spisowego i osoby materialnie odpowiedzial-
nej.”,

e) po § 11 dodaje siê § 12 w brzmieniu:
„§ 12. Ró¿nice miêdzy stanem rzeczywistym, a stanem

wykazanym w ksiêgach rachunkowych jednost-
ki ujawnione w toku inwentaryzacji, nale¿y wy-
jaœniæ i rozliczyæ w ksiêgach  rachunkowych tego
roku obrotowego, na który przypad³ termin in-
wentaryzacji.”.

6) u¿yte w zarz¹dzeniu w ró¿nej liczbie i przypadku wyrazy
„jednostka organizacyjna” zastêpuje siê u¿ytymi w odpo-
wiedniej liczbie i przypadku wyrazami „komórka organi-
zacyjna”;

7) u¿yte w zarz¹dzeniu w ró¿nej liczbie i przypadku wyrazy
„jednostka zaopatruj¹ca” zastêpuje siê u¿ytymi w odpo-
wiedniej liczbie i przypadku wyrazami „komórka zaopa-
truj¹ca”.

§ 2.

Przepisy zarz¹dzenia maj¹ zastosowanie od dnia 1 stycz-
nia 2008 r.

§ 3.

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ
w z. pp³k SG  Tomasz PEST


