
INFORMACJA DODATKOWA 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 

I. 

I.I nazwę jednostki 

Powiatowy Urząd Pracy 

1.2 siedzibę jednostki 

Plo11sk 

1.3 adres jednostki 

09-100 Pło11sk, ul. Wolności 12 
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki 

wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy 

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

od 01-01-2019 do 31-12-2019 
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 

nie dotyczy 

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

l. Aktywa i pasywa wycenione są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób 
przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach 
publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych 

funduszy celowych oraz pa11stwowych j ednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 
Rzeczpospol itej Polskiej 

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
jednostka przyjęła następujące ustalenia: 

a) Wartości niematerialne I prawne, których wa1tość początkowa przekracza kwotę ustaloną 

w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, z wyjątkiem związanych z pomocami 

dydaktycznymi, finansuje się ze środków na inwestycje i umarza stopniowo zgodnie z zasadami 

określonymi w ww. ustawie według stawek określonych w załączniku do tej ustawy. Wartości 
niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub niższej od wa1tości określonej w 
ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz stanowiące pomoce dydaktyczne a lbo ich 

nieodłączne części , stanowiące pozostałe wartośc i niematerialne i prawne, które zakupione zostały 

ze środków na wydatki bieżące umarza się jednorazowo, spisując całą wrutość w koszty w 

miesiącu przyjęc i a ich do używania. Modyfikacja (aktualizacja) programu, zależnie od j ego ceny, 

stanowi albo samodzielny tytuł wartości niemateria lnych i prawnych o wartości powyżej I O 000,00 

zł, albo jeśli jest poniżej tej wartości - zaliczana jest bezpośrednio w koszty. 
b) Za środki trwale uważa się składniki majątku, których cena nabycia przekracza wartość ustaloną 

corocznie w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych dla celów amortyzacji uznanej 
za koszty uzyskania przychodów ( IO 000,00) z wyłączeniem sprzętu komputerowego 
(sklasyfikowanego w KŚT jako zespoły komputerowe), zaliczanego do środków trwałych bez 
względu na wartość nabycia lub koszt wytworzenia. 



Za podstawową jednostkę podlegającą ewidencji jako środek trwały przyjmuje się pojedynczy 

składnik majątku trwałego spełniający samodzielne funkcje oraz pozostałe peryferia podłączone do 
zestawu lub pracujące samodzielnie w sieci komputerowej. W przypadku zakupu drukarki, skanera 
lub innego urządzenia zakwalifikowanego do rodzaju „zespoły komputerowe" mogącego 

funkcjonować w sieci bez dodatkowego sprzętu przyjmuje się jako odrębny środek trwały. 

c) Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych". Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja". Odpisów 
umorzeniowa - amortyzacyj nych dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po mies iącu 
przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się 
odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego 
umorzenia środków trwałych można dokonać wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów. a 
wyniki takiej aktualizacj i należy odnieść na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych. Na 
potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji. 

d) Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencj i ilościowo-wartościowej na koncie O 13 „Pozostałe 
środki trwałe" i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęc ia do używania, a umorzenie to ujmuje 
się na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych" w korespondencji z kontem 40 I „Zużycie materiałów i energii". Ewidencją ilościowo -
wartościową objęte są pozostałe środki trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej 
użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki 
o wa1tości początkowej powyżej 100,00 do IO 000,00 zł. Ewidencj i ilościowej (pozaksięgowej) 
podlegają pozostałe środki trwałe o wartości poniżej I 00,00 oraz bez względu na wartość -
rodzajowo wyodrębnione składniki majątkowe, w tym: 

radiomagnetofony, wentylatory biurowe stojące i biurkowe, lampki biurkowe, czajniki, 
grzejniki przenośne, itp. 
aparaty telefoniczne - stacjonarne, przenośne i komórkowe 
krzesła, firany, zasłony, 
urządzenie biurowe (np.: obcinarki , laminatory, niszczarki, kalkulatory, gilotyny) 
godła, zegary biurowe itp. 
gaśnice 

N ie podlegają ewidencji pozostałe środki trwałe na stałe wbudowane w budynek lub urządzenie 
techniczne. 

3. Inwestycje (środki trwałe w budowie) obejmują koszty poniesione w okresie budowy, montażu, 
przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia 
pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zaliczone 
do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji. 

4. Należności długoterminowe obejmują należności, których termin spłaty przypada w okresie 
dłuższym niż rok, licząc od dnia bilansowego. Wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty tj. 
łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość 
zgodnie z zasadą ostrożnośc i oraz wg art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości. 

5. Zapasy obejmują materi ały. Powiatowy Urząd Pracy nie prowadzi ewidencji obrotu 
materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działal ności 

bieżącej jednostki. 

6. Należności krótkoterminowe obejmują wszystkie należności z tytułu dostaw i usług, bez względu 
na termin zapłaty oraz wszystkie pozostałe, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia 
bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem V AT, a na dzień 
bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z 
zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wai1ość 
ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątp liwych. 



5. 

Il. 

I. 

I.I. 

7. Odpisy aktualizujące należności związane z funduszami tworzonymi na podstawie odrębnych 
ustaw (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, fundusze pozabudżetowe) obciążają te fundusze. 
Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów 
operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis 
aktualizacji. Niewielkie salda należności w kwocie nieprzekraczającej kosztów wysłania 
upomnienia podlegają odpisaniu w pozostałe koszty operacyjne. Odpisy aktualizacyjne należności 
dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności. O wysokości odpisu aktualizacyjnego 
każdorazowo decyduje kierownik jednostki po analizie przesłanek i stanu faktycznego. 
Uwzględniając specyfikę PUP przyjmuje się, że w stosunku do należności wymagalnych: 

a. w przedziale czasowym do 60 dni od dnia terminu zapłaty, to odpis aktualizujący nie będzie 
tworzony 

b. w przedziale czasowym 60-90 dni od dnia terminu zapłaty, to odpis aktualizujący będzie 
wynosił 50%, 

c. w przedziale czasowym 180 dni i dłużej po terminie płatności, a prawdopodobieństwo ich 
spłaty jest bardzo niskie, to odpis aktualizujący wynosi 100%. 

Odpisy aktualizujące są dokonywane raz na rok pod datą 31 grudnia. 

8. Należności umorzone, przedawnione, nieściągalne, od których nie dokonano odpisów 
aktualizacyjnych ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się 
odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. W przypadku 
ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego, wartość aktywów, w tym również 
odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio 
dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega 
zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych. 
Niewielkie salda należności w kwocie do wysokości nie przekraczającej kosztów listu poleconego 
podlegają odpisaniu w pozostałe koszty operacyjne lub finansowe. Środki pieniężne w kasie i na 
rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. 

9. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, lecz dotyczące przyszłych 
okresów sprawozdawczych. Wycenia s ię je według wartości nominalnej. Do rozliczeń 
międzyokresowych czynnych kwalifikuje się między innymi poniesione koszty: 
- płatne z góry za następny rok ubezpieczeń majątkowych 
- abonamenty telefoniczne, 
- abonament RTV, 
- przedpłaty za energię elektryczną, cieplną, 

Jednostka nie dokonuje rozliczenia międzyokresowego kosztów w przypadku, gdy dotyczy to 
kosztów mało istotnych, co do ich znaczenia. 

10. Rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów. W jednostce 
rozliczenia międzyokresowe bierne nie występują. 

inne informacje 

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: 

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 ko11cowy, a dla majątku amortyzowanego 
- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia 



1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

W 2019 roku wartość grup rodzajowych środków trwałych Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku 
uległa zwiększeniu w wyniku nabycia nowych środków trwałych oraz w związku z otrzymaniem od 
Starostwa Powiatowego w Płońsku samochodu (wartość początkowa 74 527,14 zł , dotychczasowe 
umorzenie w dniu otrzymania 74 527, 14 zł) natomiast zmniejszenie w wyniku likwidacji ora; 
n ieodpłatnego przekazania. Nie dokonywano aktualizacji wartośc i ani nie nastąpiło przemieszczanie 
środków trwałych. Szczegółowy zakres zmian przedstawia poniższa tabela: 
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aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury-o ile jednostka dysponuje takimi informacjami 

brak danych 

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

wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

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

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

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) 



!Odpis aktualizacyjny należności dotyczącej ugody sądowej zawartej w Sądzie Okręgowym w Łodzi z Panem 
Krzysztofem Abramczykiem - wykonawcą zadania pn. ,,Nadbudowa i rozbudowa Powiatowego Urzędu Pracy 
IW Płońsku": 
Stan na dzień 01.01.2019 r. 49 528,18 zł 

!Zwiększenie z tytułu naliczonych w 2019 r odsetek 2 784,66 zł 

!Zmniejszenie z tytułu wpłaty od komornika 1 858,16 zł 

!Stan na dzień 31.12.2019 r SO 454,68 zł 

Egzekucja należności skierowana została do Komornika Sądowego Pana Marka Wojtczaka Kancelaria 
Komornicza w Ciechanowie. W dniu 12-06-20 l 9 r. otrzymaliśmy informację o umorzeniu postępowania w 
~wiązku z bezskutecznością egzekucji a w dniu 27 listopada 2019 r decyzją Sądu Rejonowego dla m. st. 
Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy sygn. Akt XIX GU 308/19 została ogłoszona upadłość konsumencka Pan 
Krzysztof Abramczyka. W związku z tym, że prawdopodobie11stwo wyegzekwowania tej należności jest bardzc 
niskie, to odpis aktualizujący wynosi I 00%. 

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

---------------
1.9. podział zobowiąza11 długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową 

lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: 

a) powyżej I roku do 3 lat 

-------------
b) powyżej 3 do 5 lat 

--------------
c) powyżej 5 lat 

--------------
1.10. kwotę zobowiąza11 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 

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

zabezpieczeń 

--------------
1.1 2. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancj i i poręczeó, 

także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiąza11 zabezpieczonych na majątku 
jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń 

--------------
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 

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

--------------
I.IS. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 



W 2019 roku łączna wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych wyniosła 65 882,35 zł , w tym: 

- odprawy emerytalne 19 380,00 zł 

nagrody jubileuszowe 42 363,15 zł 

- ekwiwalent za urlop 2 007,20 zł 

ekwiwalenty za pranie odzieży 352,00 zł 

- dofinansowanie zakupu okularów 1 780,00 zł 

1.16. inne informacje 

---------------
2 . 

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

---------------
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 

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

incydentalnie 

---------------
2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków real izowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów 
budżetowych 

---------------
2.5. inne informacje 

---------------
3. lnne informacje niż wymienione powyżej,jeżel i mogłyby w istotny sposób wp łynąć na ocenę sytuacji majątkowej 

i finansowej oraz wynik finansowy jednostki 

---------------

Magdalena 
Sobczyńska 

Elektronicznie podpisany 
przez Magdalena Sobczyńska 
Data: 2020.03.20 13:33:01 
+01'00' 

..... .. 20-03-2020 r . 
(rok, miesiąc. dzień ) 
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Agnieszka Nec :;~1:~~i2n~~J~~ ~~c36os 
+01·00· 

(główny księgowy) (kierownik jednostki) 



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Adresat: 

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku Wyciąg z danych zawartych w 
załączniku 'Informacja dodatkowa' Zarząd Powiatu w Płońsku 

ul. Wolności 12 

09-1 00 Płońsk 

Numer identyfikacyjny REGON 
FB65589BE9E23FC7 sporządzony na dzień : 

111111111111111111111111111111111111111111111111111 
130433310 31-12-2019 r. 

li. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności : 

Wyszczególnienie Kwota 
1.7. Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST 

0,00 utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1. 7 Informacji dodatkowej 
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 0,00 
podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego 

1.10.1. Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.1 O 0,00 
1.10.2. Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.1 O 0,00 
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 0,00 
jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń 

Potwierdze~ ii,~rijoR~~ · 'gt,W)PYmi w Informacji dodatkowej 

Magdalen~:ńska 
DYREf : ~R URZĘDU 

rt/n,~ ec 
Magdalena Sobczyńska 2020.03.20 Agnieszka Nec 

(główny księgowy) rok mies. dzień (kierownik jednostki) 

SJO BeStia Strona 1 z 2 

FB65589BE9E23FC7 



Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' 

Symbol Wyszczególnienie 

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej 
tówny Księgowy 

Mlgdłi\11/1,l (~lińska 2020.0,.20 

(główny księgowy) rok mies. dzień 

SJO BeStia FB65589BE9E23FC7 

Uwaga JST 

DYREf ~~:RZĘDU 
4,iJka Nec 

Agnieszka Nec 

(kierownik jednostki) 
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