
 
 

INFORMACJA DODATKOWA 

 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 

1.  

1.1 nazwę jednostki 

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lesku 

1.2 siedzibę jednostki 

 Lesko 

1.3 adres jednostki 

 Al. Jana Pawła II 2 Lesko 38-600 

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki 

 działalność operacyjna obejmuje zwalczanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof, ratowanie ludzi i zwierząt itp., finansowana jest ze środków publicznych, 

realizowana jest poprzez ratownictwo podczas pożarów, ratownictwo techniczne, chemiczne i ekologiczne oraz ratownictwo medyczne realizowane w ramach 

kwalifikowanej pomocy przedmedycznej a także współpracę z właściwymi organami i podmiotami podczas zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych zagrożeniem 

czynnikiem biologicznym, w tym podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym. 

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

   wg stanu na dzień 31.12.2020 r. 

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) 



 Składniki majątkowe o wartości wyższej niż 10.000 zł są uznawane za środki trwałe i obejmowane są one ewidencją bilansową i podlegają amortyzacji na 

zasadach ogólnych. Składniki majątkowe o wartości jednostkowej powyżej 500 zł ale nie wyższej niż 10.000 zł są uznawane za pozostałe środki trwałe 

i obejmowane ewidencją bilansową z jednoczesnym dokonaniem od nich jednorazowych odpisów umorzeniowych w ciężar kosztów. Rzeczowe składniki 

majątkowe o okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok, ale o wartości jednostkowej od 50 zł do 500 zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie 

podlegają ewidencji bilansowej ale są ujmowane w ewidencji ilościowej. Przedmioty o okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok lecz o wartości jednostkowej 

nieprzekraczającej 49,99 zł bezpośrednio obciążają koszty w pełnej wartości początkowej jako zużycie materiałów. Wartości niematerialne i prawne, o wartości 

początkowej wyższej niż 10.000 zł podlegają odpisom amortyzacyjnym wg stawek: 

- 100% dla poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych (okres amortyzacji 12 miesięcy), 

-50% dla licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz prawa autorskie (okres amortyzacji 24 miesiące), 

- 20% dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych (okres amortyzacji 60 miesięcy).  

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej lub równej niż 10.000 zł umarza się jednorazowo dokonując odpis w ciężar kosztów. Bez 

względu na wartość, podlegają ewidencji bilansowej.  

Odpisów umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym nastąpiło przyjęcie środki trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Dla umorzenia wszystkich środków trwałych oraz wartości niematerialnych 

i prawnych przyjmuje się metodę liniową. W przypadku, gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowego likwidacji, sprzedaży, przekazaniu itp. 

odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na ostatni dzień miesiąca w którym był użytkowany. 

Dolną granicę wartości nakładów na ulepszenie, części dodatkowych oraz peryferyjnych, jako zwiększenie wartości księgowej środka trwałego, ustalono 

w wysokości: 

- 3.500 zł – dla środków trwałych przyjętych do używania przed 1 stycznia 2018 r. 

- 10.000 zł - dla środków trwałych przyjętych do używania po 31 grudnia 2017 r. 

Jeśli nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu są w skali roku równe lub niższe niż kwoty wyżej podane to wówczas uznaje się je za koszty bieżącej 

działalności. 



5. inne informacje 

 nie dotyczy 

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 

  Tabela nr 1.1.1.  Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 

 
Lp. Nazwa grupy 

rodzajowej 
składnika 

aktywów wg 
układu w bilansie 

Wartość 
początkowa – 

stan na 
początek roku 

Zwiększenie wartości początkowej Ogółem 
zwiększenie 

wartości 

Zmniejszenie wartości początkowej Ogółem 
zmniejszenie 

wartości 

Stan na koniec  
roku obrotowego 

Aktualizacja 
wartości 

Nabycie Przemieszczenie Zbycie Likwid
acja 

Inne 

I. Wartości 
niematerialne                        
i prawne 

35.000,29 0,00 1.938,00 0,00 1.938,00 0,00 1,00 0,00 1,00 36.937,29 

II. Środki trwałe 
ogółem 

2.840.445,37 0,00 84.960,00 834.600,00 919.560,00 0,00 0,00 132.890,00 132.890,00 3.627.115,37 

2.1. Grunty 189.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.890,00 132.890,00 56.440,00 

2.2. Budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej 

360.669,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360 669,01 

2.3. Urządzenia 
techniczne                            
i maszyny  
(Grupa III-VI) 

232.707,79 0,00 44.985,00 0,00 44.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.692,79 
 

2.4. Środki transportu 
(grupa VII) 

1.813.540,57 0,00 0,00 834.600,00 834.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.648.140,57 

2.5. Inne środki trwałe 
(grupa VIII) 

244.198,00 0,00 39.975,00 0,00 39.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.173,00 

III Pozostałe środki 
trwałe ogółem 

620.174,95 0,00 26.859,12 19.460,51 46.319,63 0,00 0,00 0,00 0,00 666.494,58 

   

   

 

 

 



  

Tabela nr 1.1.2. Szczegółowy zakres zmian amortyzacji lub umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 

 
Lp. Nazwa grupy 

rodzajowej składnika 
aktywów wg układu w 

bilansie 

Umorzenie– 
stan na 

początek roku 

Zwiększenie w trakcie roku obrotowego Ogółem 
zwiększenie 

umorzenia lub 
amortyzacji 

Ogółem 
zmniejszenie 

wartości 

Stan na koniec 
roku obrotowego 

Aktualizacja  Amortyzacja lub 
umorzenie                       

w roku obrotowym 

Inne 

I. Wartości 
niematerialne                        
i prawne 

35.000,29 0,00 1.938,00 0,00 1.938,00 1,00 36.937,29 

II. Środki trwałe ogółem 2.313.528,16 0,00 50.178,40 834.600,00 884.778,40 0,00 3.198.306,56 

2.1. Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej 

137.059,58  0,00 8.807,52 0,00 8 807,52 0,00 145.867,10 

2.3. Urządzenia techniczne 
i maszyny  
(Grupa III-VI)  

172.505,20 0,00 13.617,48 0,00 13.617,48 0,00 186.122,68 

2.4. Środki transportu 
(Grupa VII) 

1.781.360,77 0,00 15.017,16 834.600,00 849.617,16 0,00 2.630.977,93 

2.5. Inne środki trwałe 
(Grupa VIII) 

222.602,61 0,00 12.736,24 0,00 12.736,24 0,00 235.338,85 

III Pozostałe środki 
trwałe ogółem 

620.174,95 0,00 46.319,63 0,00 46.319,63 0,00 666.494,58 

 

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 

  nie dotyczy 

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

   

nie dotyczy 

 



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 

 wartość mienia użyczonego z KW PSP w Rzeszowie: 2.203.533,87 zł 

wartość mienia użyczonego z Powiatu Leskiego: 17.004,75 zł 

wartość mienia użyczonego z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukawicy: 29.000,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

r 

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

 nie dotyczy 

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) 

  Tabela nr 1.7. Odpisy aktualizujące należności 

 
Lp. Wyszczególnienie wg grup należności Stan na początek 

roku 
Zmiany stanu odpisów  w trakcie roku obrotowego Stan odpisów 

aktualizacyjnych                       
na koniec roku 

obrotowego 

Zwiększenia 
(odpisy dokonane                     

w ciągu roku) 
 

Wykorzystanie Uznanie za zbędne 
(rozwiązanie 

odpisów) 

I. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Należności krótkoterminowe, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 Należności z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 Należności od budżetów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych 
świadczeń 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 Pozostałe należności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

 nie dotyczy 

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 



 nie dotyczy 

b) powyżej 3 do 5 lat 

 nie dotyczy 

c) powyżej 5 lat 

 nie dotyczy 

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 dotyczy 

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

 nie dotyczy 

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 dotyczy 

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 dotyczy 

1.14

4 
łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie 

 nie dotyczy 

1.15

. 
kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 



  Tabela nr 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 

 

Lp. Rodzaj świadczenia 
Kwota  

(brutto bez składek pracodawcy) 

1. Nagrody jubileuszowe 50.699,40 

2. Odprawy emerytalne i rentowe 165.555,60 

3. Ekwiwalenty za urlop 0,00 

4. Inne świadczenia związane z ustaniem stosunku pracy 0,00 

 RAZEM: 216.255,00 
 

1.16

. 
inne informacje 

  nie dotyczy 

2.  

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

  nie dotyczy 

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 

 nie dotyczy 

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

  nie dotyczy 

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 

  Inne przychody operacyjne tj. związane z przeciwdziałaniem COVID-19: 63.634,25 zł (otrzymane nieodpłatnie pozostałe środki trwałe oraz materiały) 

Koszty działalności operacyjnej pn. „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników” tj. związane z przeciwdziałaniem COVID-19: 35.361,41 zł 

 

  



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

  nie dotyczy 

 
 
 
 
 
 
 
 

..........................................                                                                2021-03-29 .......................................... 

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacja uzupełniająca - dot. II. poz. 1.5. tj.: wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,  

używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu 

 

 

 
Lp. Nazwa grupy rodzajowej składnika 

aktywów wg układu w bilansie 
Stan na koniec roku 

obrotowego 

I. Wartości niematerialne                     
i prawne 

0,00 

II. Środki trwałe ogółem 2.242.039,31 
2.1. Grunty (grupa 0) 0,0 

2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii 
lądowej (grupa I-II) 

707.013,02 

2.3. Urządzenia techniczne                         
i maszyny  
(grupa III-VI) 

246.186,70 

2.4. Środki transportu (grupa VII) 1.185.516,00 
2.5. Inne środki trwałe (grupa VIII) 103.323,59 
III Pozostałe środki trwałe ogółem 7.499,31 

   

Wartość mienia użyczonego z KW PSP w Rzeszowie: 2.203.533,87 zł 

1) środki trwałe: 2.196.034,56 zł 

2) pozostałe środki trwałe: 7.499,31 zł 

Wartość mienia użyczonego z Powiatu Leskiego: 17.004,75 zł 

1) środki trwałe: 17.004,75 zł 

2) pozostałe środki trwałe: 0,00 zł 

Wartość mienia użyczonego z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukawicy: 29.000,00 zł 

1) środki trwałe: 29.000,00 zł 

2) pozostałe środki trwałe: 0,00 zł 

 

Razem wartość mienia użyczonego na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 2.249.538,62 zł 
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