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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego  

MIEJSKO-POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

W Dzierżoniowie 

za 2019 rok 

 

 
1) Nazwa jednostki i siedziba: 

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
w Dzierżoniowie 

Rynek 2, 58-200 Dzierżoniów. 

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
w Dzierżoniowie jako instytucja kultury została powołana Uchwałą Miejską 
Rady Narodowej w Dzierżoniowie z dnia 22 grudnia 1947 roku. W 1975 roku 
MPBP została zarejestrowana w Głównym Urzędzie Statystycznym i Urzędzie 
skarbowym jako instytucja kultury, której nadano numer NIP 882-00-03-467 
oraz numer REGON 000281051. 

Rachunkowość prowadzona jest w siedzibie jednostki Rynek 2  
w Dzierżoniowie. Zarządzeniem Dyrektora Biblioteki przyjęto z dniem 
24.12.2019 roku zasady prowadzenia rachunkowości.  

2) Podstawowy przedmiot działalności: 
Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych  
i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy, nauki  
i rozwojowi kultury. Pełni rolę kulturotwórczą i informacyjną w środowisku. 
Do podstawowego zakresu działalności Biblioteki należy: 
1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, 
ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, 
2) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz 
prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, 
3) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno - bibliograficznej, 
4) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych 
osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym, 
5) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, 
6) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań 
kulturalnych, 
7) prowadzenie różnych form pracy służących popularyzacji sztuki, nauki oraz 
dorobku kulturalnego, 
8) gromadzenie dokumentów życia społecznego, 
9) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej, 
10) współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami i organizacjami w zakresie 
rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb informacyjnych, oświatowych  
i kulturalnych mieszkańców. 

 
3) Wpis do Rejestru Instytucji Kultury: 
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Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
w Dzierżoniowie w oparciu o Uchwałę Miejskiej Rady Narodowej w 
Dzierżoniowie z dnia 22 grudnia 1947 roku została wpisana do Rejestru 
Instytucji Kultury pod pozycją 2. 

 
4) Czas działania jednostki: 

Nieograniczony. 
 

5) Okres sprawozdawczy: 

Od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku. 
 

6) Rok obrotowy: 

Przyjęty przez jednostkę rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym  
i trwa w 2019 roku 12 miesięcy. 

 
7) Sprawozdanie finansowe za 2019 rok nie podlega obowiązkowi badania  

w trybie art. 64 ust.1 ustawy o rachunkowości. 
 

8) Kontynuacja działania: 
 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalności w 2020 roku, gdyż nie występują okoliczności wskazujące na 
istotne zagrożenia dla działalności prowadzonej przez bibliotekę. 
 

9) Omówienie przyjętych zasad rachunkowości: 
 
  1. Stosownie do przepisu art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości jednostka 
stosuje następujące uproszczenia: 
- koszty rozmów telefonicznych i innych cyklicznie powtarzających się operacji 
są odnoszone w koszty w miesiącu ich stosowania (otrzymania faktury) –  
z pominięciem konta między-okresowego rozliczenia kosztów, 
- faktury zakupu dotyczące bieżących wydatków są ujmowane  
za pośrednictwem kont rozrachunkowych, 
- naliczenia umorzenia składników majątkowych trwałego użytku o wartości 
równej i powyżej 10.000 zł oraz okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok 
dokonuje się w miesiącu oddania do używania w 100 % ich wartości 
początkowej, 
- środki trwałe o wartości powyżej 10.000 zł są amortyzowane metodą liniową 
odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od ustalonej wartości początkowej 
poszczególnych środków trwałych jednorazowo na koniec roku podatkowego 
przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach podatkowych. Podstawą  
odpisów amortyzacyjnych są stawki określone  przez dyrektora  
w zatwierdzonym planie amortyzacji,  
- naliczoną amortyzację księguje się w korespondencji z umorzeniem środków 
trwałych Wn 400 Ma 075, 
- sporządzane przez jednostkę sprawozdania budżetowe nie wymagają 
podawania danych w układzie podziałek klasyfikacji budżetowej, a zatem 
jednostka nie prowadzi ewidencji przychodów i kosztów wg podziałek 
klasyfikacji budżetowej. 
2. W instytucji nie nalicza się rezerw na świadczenia pracownicze. 



Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dzierżoniowie Informacja dodatkowa 

 3 
 

3. Środki pieniężne w kasie ewidencjonuje się na bieżąco poprzez 
sporządzenie raportu kasowego nie rzadziej niż raz na miesiąc. 
4. Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Dzierżoniowie jest podatnikiem VAT i jest zobowiązana  
do wystawiania faktur VAT. Faktury są wystawiane po wykonaniu usługi  
i stanowią dokument księgowy. Biblioteka prowadzi sprzedaż na rzecz osób 
fizycznych za pomocą kas fiskalnych. 
5. Inwentaryzację środków pieniężnych w kasie przeprowadzono na dzień 
31.12.2019 roku. Potwierdzenie przeprowadzonej inwentaryzacji jest protokół 
sporządzony na dzień 31.12.2019 roku. 
6. Ewidencję kosztów działalności MPBP prowadzi w zespole kont 4. 
7. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej. 
 

10)  Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
w Dzierżoniowie na koniec 2019 roku przeprowadziła (zgodnie  
z Zarządzeniem Dyrektora Biblioteki nr 05/12/2019 z dnia 23 grudnia 2019 
roku) inwentaryzację kasy głównej oraz druków ścisłego zarachowania. 
 

 
 
 
 
Sporządziła:        Zatwierdziła: 

 
 
 
 
 
 
 
Dzierżoniów, dnia 25.03.2020 r. 


