
Załącznik Nr 15 
do zarządzenia Nr 33/2019  

Prezydenta Miasta Kielce  
z dnia 31 stycznia 2019 r. 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  
Dla Miasta Kielce 
ul.Kozia 3 
25-514 Kielce 
………………………………………… 
(nazwa jednostki organizacyjnej) 

Informacja dodatkowa 
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 

1.   

1.1 nazwę jednostki 

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce 

1.2 siedzibę jednostki 

  Kielce 

1.3 adres jednostki 

   Ul. Kozia 3 

25-514 Kielce 

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki 

    Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania 

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

  Sprawozdanie za okres od 01-01-2020 do 31-12-2020 

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 

   Nie 

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów 
i pasywów (także amortyzacji) 

   

1) Zasada rzetelnego i jasnego obrazu - wiarygodności (art. 4 ust. 1 ustawy  
o rachunkowości), którą przyjmuje się jako główną zasadę prowadzenia ksiąg 
rachunkowych polegającą na tym, że dane przyjęte za podstawę wyceny 
aktywów i pasywów, wynikające z ksiąg rachunkowych mają odzwierciedlać stan 
rzeczywisty dokonanych przez jednostkę operacji i umożliwiać rzetelną 
(wiarygodną) wycenę aktywów i pasywów oraz prawidłowe ustalenie wyniku 



finansowego. 
 
2) Zasada przewagi treści nad formą ( art. 4 ust. 2 ustawy o rachunkowości ), 
która mówi, że zdarzenia tj. poszczególne operacje gospodarcze i finansowe, 
ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym 
zgodnie z ich treścią ekonomiczną.  
 
3) Zasada istotności ( art. 4 ust. 4 i art. 8 ust. 1 ustawy o rachunkowości) 
polegająca na tym, że określając zasady (politykę) rachunkowości i 
dostosowując je do potrzeb jednostki należy zapewnić wyodrębnienie w 
rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych dla oceny sytuacji finansowej i 
majątkowej oraz wyniku finansowego jednostki, przy czym jednostka w ramach 
przyjętych zasad (polityki) rachunkowości może stosować uproszczenia, jeżeli 
nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na ocenę sytuacji finansowej i 
majątkowej oraz na wynik finansowy.  
 
 4) Zasada memoriałowa (art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości) która wyraża 
się ustaleniem, że w księgach rachunkowych i w wyniku finansowym jednostki 
należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i 
obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku 
obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.  
 
5) Zasada współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów (art. 6 
ust. 2 ustawy o rachunkowości) wymaga, aby w celu zapewnienia 
współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów, do aktywów i pasywów 
danego okresu sprawozdawczego zaliczać przychody lub koszty dotyczące 
przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, 
które jeszcze nie zostały poniesione, a które tego okresu dotyczą 

) Zasada indywidualnej wyceny (art. 7 ust. 3 ustawy o rachunkowości) tj. 
zasada zakazu kompensat polegająca na tym, że wartość poszczególnych 
składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów, jak 
też zysków i strat nadzwyczajnych ustala się oddzielnie. Nie można 
kompensować ze sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów  
i pasywów, przychodów i kosztów związanych z nimi oraz zysków i strat 
nadzwyczajnych.  
 
7) Zasada ciągłości ( art.5 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2 ustawy o rachunkowości) 
która mówi, że; 
- przyjęte zasady (politykę) rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, 
dokonując        
  w  kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji 
gospodarczych, 
- w sposób ciągły należy wyceniać aktywa i pasywa, w tym także stosować takie 
  same metody obliczania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, 
- należy w taki sam sposób ustalać wynik finansowy oraz 
- sporządzać w identycznych zestawieniach sprawozdania finansowe w taki 
sposób, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. 
Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i 
pasywów należy ująć w tej samej wysokości co w otwartych na następny rok 
obrotowy księgach rachunkowych. 
Celem przestrzegania zasady ciągłości jest zapewnienie porównywalności 
informacji  
w kolejnych latach. 



 
8) Zasada kontynuacji działalności (art. 5 ust. 2 ustawy o rachunkowości), 
która przyjmuje założenie, że przy stosowaniu przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości, zwłaszcza przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu 
wyniku finansowego  jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć 
przyszłości działalność w nie zmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej 
w stan likwidacji lub upadłości, chyba że jest to niezgodne ze stanem faktycznym 
lub prawnym. Ustalając zdolność jednostki do kontynuowania działalności, 
kierownik jednostki uwzględnia wszystkie informacje dostępne na dzień 
sporządzenia sprawozdania finansowego, dotyczące dającej się przewidzieć 
przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego.  
 
9) Zasada ostrożnej wyceny (art. 7 ust. 1-2 ustawy o rachunkowości), która 
mówi, że poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując 
rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z 
zachowaniem zasady ostrożności. W wyniku finansowym, bez względu na jego 
wysokość, należy uwzględnić w szczególności: 
 1) zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym 

również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub 
umorzeniowych, 

 2) wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski 
nadzwyczajne, 

 3) wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne, 
 4) rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych 

zdarzeń. 
Stosownie do tej zasady aktualizacja wartości powinna następować: 
- bez względu na wysokość wyniku finansowego, 
- gdy informacje o potrzebie korekt docierają do jednostki między ostatnim dniem 
roku obrotowego a dniem, w którym rzeczywiście następuje zamknięcie ksiąg 
rachunkowych. 
 

Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z: 
1) Ustawy o rachunkowości,  
2) Ustawy o finansach publicznych, 
3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie 
    szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 
    budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 
    samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych 
oraz 
    państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 
    Rzeczypospolitej Polskiej,  
4) innych aktualnie obowiązujących rozporządzeń wykonawczych do w/w ustaw 

stosownie do wprowadzanych zmian. 

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW 
 Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w 
ustawie               o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na 
podstawie ustawy                 o finansach publicznych według niżej 
przedstawionych zasad; 
 
I. Wycena bilansowa. Na wycenę księgową aktywów i pasywów składa się 
wycena początkowa i bilansowa. Początkowa wycena jest dokonywana w 



momencie ujęcia składnika aktywów i pasywów w księgach rachunkowych. 
Wycena bilansowa to wycena składników aktywów i pasywów według realnej ich 
wartości dokonywana nie rzadziej niż na dzień bilansowy. 
 
II. Zasady wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych na dzień bilansowy.  
1. Środki trwałe wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy; 
a) według ceny zakupu lub nabycia, 
b) według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu 
    wytworzenia według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę, 
c) według wartości księgowej z poprzedniego miejsca użytkowania w przypadku 
    darowizny, 
d) w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w przypadku otrzymania 
    w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego, 
e) w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego w 
    wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych 
    nowego środka. 
2. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, 
    z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 
    Umorzenia dokonuje się jednorazowo na koniec roku budżetowego.  
 
3. Środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje w rozumieniu ustawy o 
finansach publicznych i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra 
Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 
Umarzane są metodą liniową polegającą na równomiernym rozłożeniu wartości 
początkowej środka trwałego na przewidywane lata jego używania, 
proporcjonalnie do upływu czasu, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w 
ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 
Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego 
po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie ujmowane jest 
na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych”. 
Dla środków trwałych nie dokonuje się aktualizacji z tytułu trwałej utraty wartości. 
Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.  
 
4. Pozostałe środki trwałe to środki trwałe, które finansuje się ze środków na 
bieżące wydatki z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak 
jak ten obiekt  mogą być finansowane ze środków na inwestycje. 
Pozostałe środki trwałe obejmują: 

a) meble i dywany, 
b) środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej wielkości 

ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla 
których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania 
przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. 

Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 
013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do 
używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych 
środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych ”.  
 
5. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wycenia się i 
wprowadza się do ewidencji według ceny nabycia, a otrzymane na podstawie 
darowizny w wartości wynikającej z dowodu przekazania albo według wartości 



rynkowej lub szacunkowej opartej na innych składnikach tego samego rodzaju i 
gatunku.  
 
5.1. Wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji o wartości 
początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym 
dla osób prawnych – podlegają umarzaniu jednorazowo na koniec każdego roku 
budżetowego według stawek amortyzacyjnych w wysokości 30 %. Umorzenie 
ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych”.  
 
5.2. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące 
traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 
100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na 
koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i 
prawnych. 
Ewidencja szczegółowa dla objętych ewidencją księgową wartości 
niematerialnych i prawnych pozwala na ustalenie umorzenia oddzielnie dla 
poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych.  
 
 
III. Zasady wyceny środków trwałych w budowie na dzień bilansowy. 
Nakłady na środki trwałe w budowie (inwestycje) to koszty poniesione w okresie 
budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków 
trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących 
pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do 
dnia zakończenia inwestycji. Wycenia się je według kosztów bezpośrednich 
brutto i uzasadnionej części kosztów pośrednich powstałych w związku z 
budową, montażem czy ulepszeniem inwestycji. 
 
 
IV. Zasady wyceny pozostałych składników aktywów i pasywów. 
 
1. Wycena na dzień bilansowy udziałów w innych jednostkach oraz 
pozostałych należności długoterminowych następuje według cen nabycia 
pomniejszonej o ewentualne odpisy wynikające z operacji księgowych 
dokonanych na podstawie dokumentów źródłowych. 
 
 
2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się na podstawie rachunków 
i faktur w kwocie brutto wymagającej zapłaty czyli w ich wartości nominalnej 
powiększonej o należne odsetki naliczone na podstawie not odsetkowych 
otrzymanych od kontrahentów. 
 

 

5.  inne informacje 

    

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: 

1.   



1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku 
obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, 
rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku 
amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej 
amortyzacji lub umorzenia 

   Załącznik Nr 16 i 17 

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka 
dysponuje takimi informacjami 

   Nie dotyczy 

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość 
aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz 
długoterminowych aktywów finansowych 

   Załącznik Nr 18 

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

   Załącznik Nr 19 

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, 
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów 
leasingu 

   Załącznik Nr 20 

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz 
dłużnych papierów wartościowych 

   Załącznik Nr 21 

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek 
roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku 
obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu 
terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) 

  Załącznik Nr 22 

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, 
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym 

  Załącznik Nr 23 



1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, 
przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: 

a) powyżej 1 roku do 3 lat 

  Załącznik Nr 24 

b) powyżej 3 do 5 lat 

  Załącznik Nr 24 

c) powyżej 5 lat 

   Załącznik Nr 24 

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z 
przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości 
byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu 
leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego 

   Nie wystąpiły 

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem 
charakteru i formy tych zabezpieczeń 

  Nie wystąpiły 

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę 
gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem 
zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych 
zabezpieczeń 

   Nie wystąpiły 

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę 
czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością 
otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie 

   Nie wystąpiły 

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w 
bilansie 

   Nie wystąpiły 

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  



   19.140,43zł 

1.16. inne informacje 

    

2.   

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

   Nie wystąpiły 

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, 
które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 

   Załącznik Nr 25 

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej 
wartości lub które wystąpiły incydentalnie 

  Nie wystąpiły 

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy 
podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych 
wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych 

   Nie dotyczy 

2.5. inne informacje 

    

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na 
ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki 

    

 

Anna Wesołowska                  15-02-2020                                         Robert Wojnowski 

..................................... .................................. ..................................... 

(główny księgowy)                                                                    (data) (kierownik jednostki) 

                                 


