
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

 
Uchwała nr 7/16/2010 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia  10 marca 2010 r. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5a oraz art. 25 b ustawy z dnia 7 października 1992 r. 

o regionalnych izbach obrachunkowych (DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; nr 154, poz. 1800;  

z 2002 r. nr 113, poz. 984; z 2003 r.  nr 149, poz. 1454; z 2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. 

nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 249, poz. 2104) Kolegium Regionalnej Izby Obra-

chunkowej w Opolu 

 

p o s t a n a w i a 

 

oddalić zastrzeżenie Prezydenta Miasta Opola złożone pismem FK.KWB.0114-54/09  z dnia  

11 lutego 2010 r. do wniosku nr 5 zawartego w Wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu  nr NKO-401-9/09 z dnia 25 stycznia 2010 r.  

 

 

 

U z a s a d n i e n i e 
 

 W dniu 12 lutego 2010 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

pismo FK.KWB.0114-54/09  z dnia 11 lutego 2010 r., którym Prezydent Miasta Opola wniósł  

zastrzeżenie do pokontrolnego wniosku nr 5, zawartego w Wystąpieniu pokontrolnym Regio-

nalnej Izby Obrachunkowej w Opolu (pismo nr NKO-401-9/09 z dnia 25 stycznia  

2010 r. ), o następującym brzmieniu: 

„5. Doprowadzić do zgodności z przepisami ustawy o rachunkowości zapisy w Instrukcji 

Wewnętrznej w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Miasta 

Opola w zakresie metody inwentaryzacji budynków i budowli.”.  

Zdaniem Prezydenta, wniosek ten narusza prawo  poprzez błędną jego wykładnię, gdyż nakazuje 

zmianę zapisów Instrukcji Wewnętrznej w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych  

w Urzędzie Miasta Opola, stanowiącą część przyjętych zasad rachunkowości, i która stanowi 

min., że budynki i budowle inwentaryzowane są metodą weryfikacji. Ustalona zasada 

inwentaryzacji budynków i budowli jest w pełni zgodna z zapisami art. 26 ustawy 

 o rachunkowości, zatem nakazywanie jednostce zmiany zapisu zgodnego z prawem jest 

bezzasadne, z uwagi na zastosowanie błędnej wykładni prawa. 

Regionalna Izba Obrachunkowa zastosowała interpretację zawężającą obowiązujących prze-

pisów art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, art. 17 ust. 3 

pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  i § 5 ust. 7 rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości  

oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

 oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. 

Zgodnie z § 5 ust 7 powyższego rozporządzenia, grunty, budynki i budowle podlegają inwen-

taryzacji w sposób określony w przyjętych przez jednostkę zasadach rachunkowości. 

Zdaniem Prezydenta, zapis § 5 ust. 7 należy interpretować literalnie, to jest jako prawną moż-

liwość wyboru przez jednostkę stosowanej metody inwentaryzacji z katalogu metod inwenta-

ryzacji zdefiniowanych w art. 26 ustawy o rachunkowości odnoszących się do budynków 

 i budowli. Wybór ten winien być zapisany w dokumentacji wewnętrznej opisującej przyjętą 

politykę rachunkowości. 
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Z kolei art. 26 ustawy o rachunkowości określa m. in. stosowane metody inwentaryzacji,  

przy czym dla środków trwałych przewiduje metodę spisu z natury, z wyjątkiem środków trwa-

łych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, lub w stosunku do których przeprowadzenie 

spisu z natury z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe, dla których przepis ten przewiduje 

metodę weryfikacji. 

Przepis § 5 ust 7 powołanego rozporządzenia, pozwalający jednostkom sektora finansów pu-

blicznych na dokonanie jednoznacznego wyboru metody inwentaryzacji w stosunku do budyn-

ków i budowli, nie może być sprzeczny z ustawą o rachunkowości, gdyż rozporządzenie po-

wyższe wydane zostało na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 

30 czerwca 2005 r., zgodnie z którym rozporządzenie to uwzględnia rodzaj działalności pro-

wadzonej przez jednostki sektora finansów publicznych i wymogi wynikające z ustawy o ra-

chunkowości. 

W nowej ustawie o finansach publicznych również podtrzymano delegację dla Ministra Fi-

nansów do określenia szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek sektora finansów pu-

blicznych. 

Z kolei interpretacja zastosowana przez Izbę w omawianym wniosku zawartym w wystąpieniu  

pokontrolnym,  sprowadza  się  do  wykluczenia z  katalogu rozwiązań dopuszczonych, 

przez prawo jednej z metod inwentaryzacji budynków i budowli, tj. wyklucza weryfikację.  

W konsekwencji wniosek ten stoi w sprzeczności z zapisem § 5 ust 7 rozporządzenia Ministra 

Finansów i stanowi błędną wykładnię prawa, poprzez jego zawężającą interpretację. (…) 

W szczególności należy podkreślić fakt, że przyjęcie przez Prezydenta Miasta Opola metody 

weryfikacji jako podstawowej w stosunku do budynków i budowli jest oparte na trwałości 

przesłanek szczegółowo opisanych w powyższym piśmie, a w szczególności do braku możliwo-

ści precyzyjnego zakresu pola spisowego, potrzeba zaangażowania w spis z natury zespołu 

osób posiadających wyspecjalizowane kwalifikacje (geodezyjne), szerokie ramy czasowe spi-

su wynikające ze szczególnej złożoności i skomplikowania omawianego zagadnienia, 

jak i z dużego obszaru geograficznego podlegającemu badaniu spisem z natury (...). 

 

Kolegium ustaliło, co następuje: 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu przeprowadziła w Urzędzie Miasta Opola kon-

trolę kompleksową gospodarki finansowej Miasta za 2008 r. oraz wybranych zagadnień  

za lata 2003 do 2008 oraz  I półrocze 2009 roku. W oparciu o dokumentację udostępnioną 

inspektorom kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości wynikające z   nieprzestrze-

gania przepisów prawa. I tak ustalono m.in., że inwentaryzacji budynków i budowli dokonano 

metodą weryfikacji, zgodnie z Instrukcją  wewnętrzną w sprawie inwentaryzacji składników 

majątkowych w Urzędzie Miasta Opola, stanowiącą załącznik nr 6 do zarządzenia  

nr OR.I–0152–81/2005 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 września 2005 r. w sprawie 

wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Opola. 

Pismem z dnia 25 stycznia 2010 r.  Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu skie-

rował  do Prezydenta Miasta Opola Wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski pokontrol-

ne. 

Zgodnie z art. 25b ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zastrzeżenia  

do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych rozpatrują kolegia izb. Podstawą 

zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko, stosownie do brzmienia art. 9 ust. 4 powołanej wyżej 

ustawy, zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe 

zastosowanie. Przypadek błędnej wykładni prawa polega na mylnym rozumieniu treści 

 lub znaczenia przepisu prawnego, zaś niewłaściwe zastosowanie normy prawnej polegać 

może na wadliwym wyborze normy prawnej lub nieprawidłowej jej subsumpcji, tj. błędnym 

identyfikowaniem ustalonego stanu faktycznego z określonym przepisem prawnym i tym 

samym nieadekwatnym określeniem skutków prawnych wynikających z tego przepisu. 
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Zgodnie z przepisem art. 26 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz.U. z 2009 r.  nr 152, poz. 1223 ze zm.), jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każde-

go roku obrotowego inwentaryzację: 

 1) aktywów pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach banko-

wych), papierów wartościowych w postaci materialnej, rzeczowych składników aktywów 

obrotowych, środków trwałych oraz nieruchomości zaliczonych do inwestycji, z zastrzeże-

niem pkt 3, a także maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie - 

drogą spisu ich ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi ksiąg ra-

chunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic; 

 2) aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub prze-

chowywanych przez inne jednostki, w tym papierów wartościowych w formie zdemateriali-

zowanej, należności, w tym udzielonych pożyczek, z zastrzeżeniem pkt 3, oraz powierzonych 

kontrahentom własnych składników aktywów - drogą otrzymania od banków i uzyskania  

od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jed-

nostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic; 

 3) środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, gruntów  

oraz praw zakwalifikowanych do nieruchomości, należności spornych i wątpliwych, a w ban-

kach również należności zagrożonych, należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących 

ksiąg rachunkowych, z tytułów publicznoprawnych, a także aktywów i pasywów niewymie-

nionych w pkt 1 i 2 oraz wymienionych w pkt 1 i 2, jeżeli przeprowadzenie ich spisu z natury 

lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe - drogą porównania danych 

ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników. 

Z powyższego przepisu wynika, że inwentaryzację środków trwałych oraz nieruchomości 

zaliczonych do inwestycji przeprowadza się drogą spisu ich ilości z natury, 

a w przypadku środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, drogą porów-

nania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych 

składników. 

Na podstawie art. 17 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 28 lipca 

2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów 

publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 142, poz. 1020 ze zm.). W przepisie § 5 ust. 7 rozporządzenia 

stanowi się, że grunty, budynki i budowle podlegają inwentaryzacji w sposób określony 

w przyjętych przez jednostkę zasadach rachunkowości. 

Zdaniem Kolegium, każdorazowe odstępstwo od zasady przeprowadzania inwentaryzacji 

drogą spisu z natury  musi znajdować uzasadnienie w postaci znacznego utrudnienia w dostę-

pie do danego środka trwałego. Zgodnie z zasadami wykładni prawa, przepisów, które prze-

widują wyjątki od reguły nie można interpretować w sposób rozszerzający. Zatem odstępstwo 

od metody spisu z natury dla środków trwałych możliwe jest wyłącznie z uwagi na przesłanki 

określone w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości (tj. znaczne utrudnienie dostępu). 

Również treść przepisu § 5 ust.7  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. 

w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budże-

tów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicz-

nych nie stanowi podstawy do ustalenia w przepisach wewnętrznych zasad odmiennych  

od ustalonych w ustawie o rachunkowości, a jedynie stanowi podstawę do określenia sposobu 

inwentaryzacji w przepisach wewnętrznych jednostki. Przepisu tego nie można interpretować 

jako niezależnego, od innych przepisów, prawa określania sposobu przeprowadzania inwenta-

ryzacji, lecz na podstawie wykładni systemowej przepis ten należy interpretować w kontek-

ście innych przepisów prawa, a szczególnie ustawy o rachunkowości, z której jednoznacznie 

wynika, że wybór metody inwentaryzacji jest materią ustawową nie podlegającą regulacjom 

wewnętrznym w tym zakresie.  
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W świetle powyższego, podniesione przez Prezydenta Miasta Opola okoliczności braku 

możliwości precyzyjnego zakresu pola spisowego, potrzeby zaangażowania w spis z natury 

zespołu osób posiadających wyspecjalizowane kwalifikacje (geodezyjne), szerokich ram cza-

sowych spisu wynikających ze szczególnej złożoności i skomplikowania omawianego zagad-

nienia, jak i z dużego obszaru geograficznego podlegającego badaniu nie mogą stanowić 

przesłanki wyłączenia wszystkich budynków i budowli z inwentaryzacji metodą spisu z natu-

ry.  

   W tym stanie faktycznym i prawnym, Kolegium nie dopatrzyło się błędnej wykładni  

przepisów prawa dotyczących inwentaryzacji budynków i budowli i postanowiło 

jak w sentencji. 

 

Uchwała jest ostateczna i nie przysługuje na nią środek odwoławczy. 

 

 

 

Przewodniczący Kolegium 

 

 


