
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  

 

o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności
 

 

(druk nr 1256) 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1471 i 1479 oraz z 2019 r. poz. 125 i 730) 

 

Art. 2. 

1. Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy: 

1)   kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 i 1356) w 

zakresie: 

a)  przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, 

b)  przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz przestrzegania 

zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji i jej wpływu na 

stan środowiska, 

c)  przestrzegania przepisów dotyczących zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym 

stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz w oleju do silników 

statków żeglugi śródlądowej, 

d)  eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem, 

e)  przestrzegania przepisów o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi, 

f)  przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, 

g)   postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową oraz z fluorowanymi 

gazami cieplarnianymi i pozostałymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi, o których 

mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową 

oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1951 oraz z 

2018 r. poz. 650), oraz z produktami i urządzeniami zawierającymi te substancje lub gazy 
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lub od nich uzależnionymi, z wyłączeniem systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic 

zawierających te substancje lub gazy, 

h)  przestrzegania przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i 

organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2134 oraz z 2018 r. 

poz. 810), w zakresie wymagań określonych w zezwoleniach na prowadzenie zakładu 

inżynierii genetycznej albo w zgodach na zamierzone uwolnienie organizmów 

genetycznie zmodyfikowanych do środowiska w zakresie postępowania z odpadami, w 

tym powstającymi podczas zamkniętego użycia organizmów genetycznie 

zmodyfikowanych oraz po zakończeniu zamierzonego uwolnienia organizmów 

genetycznie zmodyfikowanych do środowiska, 

i)  przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

j)  przestrzegania przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z wyjątkiem 

przepisów art. 37 i art. 39 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688, z 2017 r. poz. 2056 oraz z 2018 r. poz. 

650), 

k)  przestrzegania przepisów o bateriach i akumulatorach, z wyjątkiem przestrzegania przez 

sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych przepisów art. 8, art. 9, art. 10 ust. 

1, art. 11, art. 31 ust. 3, art. 48-50, art. 53 oraz art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 oraz z 2018 r. poz. 650), 

l)  
(1)

 przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 992, 1000 i 1479); 

1a)  kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, 2056, 2361 i 2422 oraz z 

2018 r. poz. 650); 

2)   
(2)

 prowadzenie państwowego monitoringu środowiska, w szczególności: 

a)  opracowywanie i realizacja wieloletnich strategicznych programów państwowego 

monitoringu środowiska i wykonawczych programów państwowego monitoringu 

środowiska, 

b)  gromadzenie informacji o środowisku w zakresie ujętym w programach państwowego 

monitoringu środowiska, 

c)  przetwarzanie zgromadzonych informacji o środowisku i dokonywanie ocen stanu 

środowiska, 

d)  opracowywanie raportów o stanie środowiska, 
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e)  udział w międzynarodowej wymianie informacji o stanie środowiska, w tym koordynacja 

współpracy z Europejską Agencją Środowiska, o której mowa w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 

Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji 

Środowiska (Dz. Urz. UE L 126 z 21.05.2009, str. 13); 

2a)  
(3)

 prowadzenie działalności laboratoryjnej polegającej na: 

a)  wykonywaniu badań, w tym pobieraniu próbek, wykonywaniu pomiarów i analiz na 

potrzeby państwowego monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych, 

b)  zapewnieniu nadzoru nad jakością badań, o których mowa w lit. a, zgodnie z normą PN-

EN-ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych 

i wzorcujących, 

c)  prowadzeniu badań przy użyciu referencyjnych i równoważnych metod pomiarowych, 

d)  organizacji i udziale w porównaniach międzylaboratoryjnych i badaniach biegłości; 

3)   podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań 

związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska; 

4)   przeciwdziałanie poważnym awariom oraz sprawowanie nadzoru nad usuwaniem ich 

skutków; 

5)   wykonywanie zadań związanych ze zbieraniem danych do Europejskiego Rejestru 

Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz prowadzeniem Krajowego Rejestru 

Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń; 

6)   wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566 i 1999 

oraz z 2018 r. poz. 810 i 1089); 

7)   udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako 

przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko; 

8)   wykonywanie zadań w zakresie zapobiegania szkodom w środowisku i ich naprawy; 

9)   wykonywanie zadań określonych w przepisach o międzynarodowym przemieszczaniu 

odpadów; 

10)  wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach 

wydobywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1849); 
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11)  kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku, podlegających 

ocenie zgodności w zakresie spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań 

dotyczących ochrony środowiska; 

12)  wykonywanie zadań z zakresu: 

a)  ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 

2018 r. poz. 143), 

b)  rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 

2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w 

zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, 

zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 

793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 

76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE 

(Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.), 

c)  rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 

r. w sprawie detergentów (Dz. Urz. UE L 104 z 08.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 48, z późn. zm.), 

d)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17 czerwca 

2008 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (Dz. Urz. UE L 

204 z 31.07.2008, str. 1, z późn. zm.), 

e)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 

2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, 

zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego 

rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.) 

- w zakresie zagrożeń dla środowiska; 

12a)  wykonywanie zadań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającego obowiązki podmiotów 

wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (Dz. Urz. UE L 295 z 

12.11.2010, str. 23); 

13)  wykonywanie zadań dotyczących przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów 

ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201) w zakresie emisji gazów cieplarnianych 

objętych systemem oraz szacowanie wielkości emisji gazów cieplarnianych z instalacji 

lub z operacji lotniczej, o którym mowa w art. 87 ust. 4 i art. 88 ust. 1 tej ustawy; 
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13a)  przeprowadzanie kontroli, o której mowa w art. 168a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 

14)  wykonywanie pomiarów wielkości emisji oraz poziomu substancji lub energii 

występujących w środowisku; 

15)  
(4)

 (uchylony); 

16)  
(5)

 (uchylony); 

17)  współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontroli, organami 

ścigania i wymiaru sprawiedliwości, innymi organami administracji państwowej i 

organami samorządu terytorialnego oraz obrony cywilnej, a także organizacjami 

społecznymi; 

17a)   wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. 

U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650 i 710); 

17b)  wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2016 r. o dostępie do 

zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania (Dz. U. poz. 1340) oraz 

wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 511/2014 z 

dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków zapewniających zgodność użytkowników w 

Unii z wymogami wynikającymi z Protokołu z Nagoi dotyczącego dostępu do zasobów 

genetycznych oraz uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z 

wykorzystania tych zasobów (Dz. Urz. UE L 150 z 20.05.2014, str. 59) i rozporządzenia 

wykonawczego Komisji (UE) 2015/1866 z dnia 13 października 2015 r. ustanawiającego 

szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

511/2014 w odniesieniu do rejestru kolekcji, monitorowania zgodności użytkowników i 

najlepszych praktyk (Dz. Urz. UE L 275 z 20.10.2015, str. 4); 

17c)  
(6)

 wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze 

informacji przestrzennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1473); 

<17d) kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 

przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. poz. …);> 

18)  wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami. 

1a. 
(7)

 Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy również ściganie przestępstw 

przeciwko środowisku określonych w Kodeksie karnym oraz wykroczeń określonych w 

Kodeksie wykroczeń i ustawach wymienionych w ust. 1, w tym wnoszenie i popieranie 

aktów oskarżenia. 

2. 
(8)

 (uchylony). 
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3. Inspekcja Ochrony Środowiska współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji 

Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych. 

4. 
(9)

 W przypadku niecierpiącym zwłoki organy Inspekcji Ochrony Środowiska, realizując 

zadania, o których mowa w ust. 1, 1a i 3, wykonują obowiązek, o którym mowa w art. 13 

ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", przez udostępnienie 

informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu, na swojej stronie internetowej oraz 

w siedzibie urzędu w widocznym miejscu. 

5. 
(10)

 W związku z przetwarzaniem przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska danych 

osobowych w toku realizacji zadań określonych w ust. 1, 1a i 3 prawo, o którym mowa w 

art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2016/679, przysługuje w zakresie, w jakim nie ma 

wpływu na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano. 

6. 
(11)

 Organy Inspekcji Ochrony Środowiska informują o ograniczeniu, o którym mowa w 

ust. 5, odpowiednio przy pierwszej czynności skierowanej do osoby, której dane dotyczą, 

w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo 

przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska. 

7. 
(12)

 Dane osobowe, o których mowa w ust. 5, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym 

nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu polegającym co 

najmniej na: 

1)   dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych; 

2)   pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do 

zachowania ich w poufności. 

8. 
(13)

 Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

wstrzymuje ani nie ogranicza wykonywania przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska 

zadań, o których mowa w ust. 1, 1a i 3. 
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U S T A W A   z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 351) 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1  

 

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O 

KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, 

ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI 

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

obejmuje w szczególności: 

1)   firmę, siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres, podstawowy przedmiot 

działalności jednostki oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji; 

2)   wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony; 

3)   wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym; 

4)   wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki 

wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania 

finansowe; 

5)   wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 

kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć 

przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 

przez nią działalności; 

6)   w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego 

nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po 

połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, 

łączenia udziałów); 

7)   omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i 

pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia 

sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo 

wyboru. 

Bilans 

Aktywa 

A.    Aktywa trwałe 
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I.   Wartości niematerialne i prawne 

1.   Koszty zakończonych prac rozwojowych 

2.   Wartość firmy 

3.   Inne wartości niematerialne i prawne 

4.   Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 

II.  Rzeczowe aktywa trwałe 

1.   Środki trwałe 

a)   grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 

b)   budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 

c)   urządzenia techniczne i maszyny 

d)   środki transportu 

e)   inne środki trwałe 

2.   Środki trwałe w budowie 

3.   Zaliczki na środki trwałe w budowie 

III.  Należności długoterminowe 

1.   Od jednostek powiązanych 

2.   Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 

3.   Od pozostałych jednostek 

IV.  Inwestycje długoterminowe 

1.   Nieruchomości 

2.   Wartości niematerialne i prawne 

3.   Długoterminowe aktywa finansowe 

a)   w jednostkach powiązanych 

-    udziały lub akcje 

-    inne papiery wartościowe 

-    udzielone pożyczki 

-    inne długoterminowe aktywa finansowe 

b)   w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 

-    udziały lub akcje 

-    inne papiery wartościowe 

-    udzielone pożyczki 

-    inne długoterminowe aktywa finansowe 

c)   w pozostałych jednostkach 
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-    udziały lub akcje 

-    inne papiery wartościowe 

-    udzielone pożyczki 

-    inne długoterminowe aktywa finansowe 

4.   Inne inwestycje długoterminowe 

V.   Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

1.   Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

2.   Inne rozliczenia międzyokresowe 

B.    Aktywa obrotowe 

I.   Zapasy 

1.   Materiały 

2.   Półprodukty i produkty w toku 

3.   Produkty gotowe 

4.   Towary 

5.   Zaliczki na dostawy i usługi 

II.  Należności krótkoterminowe 

1.   Należności od jednostek powiązanych 

a)   z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 

-    do 12 miesięcy 

-    powyżej 12 miesięcy 

b)   inne 

2.   Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w 

kapitale 

a)   z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 

-    do 12 miesięcy 

-    powyżej 12 miesięcy 

b)   inne 

3.   Należności od pozostałych jednostek 

a)   z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 

-    do 12 miesięcy 

-    powyżej 12 miesięcy 

b)   z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 

tytułów publicznoprawnych 
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c)   inne 

d)   dochodzone na drodze sądowej 

III.  Inwestycje krótkoterminowe 

1.   Krótkoterminowe aktywa finansowe 

a)   w jednostkach powiązanych 

-    udziały lub akcje 

-    inne papiery wartościowe 

-    udzielone pożyczki 

-    inne krótkoterminowe aktywa finansowe 

b)   w pozostałych jednostkach 

-    udziały lub akcje 

-    inne papiery wartościowe 

-    udzielone pożyczki 

-    inne krótkoterminowe aktywa finansowe 

c)   środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 

-    środki pieniężne w kasie i na rachunkach 

-    inne środki pieniężne 

-    inne aktywa pieniężne 

2.   Inne inwestycje krótkoterminowe 

IV.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

C.    Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 

D.    Udziały (akcje) własne 

Aktywa razem 

Pasywa 

A.    Kapitał (fundusz) własny 

I.    Kapitał (fundusz) podstawowy 

II.   Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 

-    nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów 

(akcji) 

III.  Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 

-    z tytułu aktualizacji wartości godziwej 

IV.   Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 

-    tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 
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-    na udziały (akcje) własne 

V.    Zysk (strata) z lat ubiegłych 

VI.   Zysk (strata) netto 

VII.  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 

B.    Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 

I.    Rezerwy na zobowiązania 

1.    Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

2.    Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 

-     długoterminowa 

-     krótkoterminowa 

3.    Pozostałe rezerwy 

-     długoterminowe 

-     krótkoterminowe 

II.   Zobowiązania długoterminowe 

1.    Wobec jednostek powiązanych 

2.    Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 

3.    Wobec pozostałych jednostek 

a)    kredyty i pożyczki 

b)    z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 

c)    inne zobowiązania finansowe 

d)    zobowiązania wekslowe 

e)    inne 

III.  Zobowiązania krótkoterminowe 

1.    Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 

a)    z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 

-     do 12 miesięcy 

-     powyżej 12 miesięcy 

b)    inne 

2.    Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie 

w kapitale 

a)    z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 

-     do 12 miesięcy 

-     powyżej 12 miesięcy 
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b)    inne 

3.    Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 

a)    kredyty i pożyczki 

b)    z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 

c)    inne zobowiązania finansowe 

d)    z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 

-     do 12 miesięcy 

-     powyżej 12 miesięcy 

e)    zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 

f)    zobowiązania wekslowe 

g)    z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów 

publicznoprawnych 

h)    z tytułu wynagrodzeń 

i)    inne 

4.    Fundusze specjalne 

IV.   Rozliczenia międzyokresowe 

1.    Ujemna wartość firmy 

2.    Inne rozliczenia międzyokresowe 

-     długoterminowe 

-     krótkoterminowe 

Pasywa razem 

Rachunek zysków i strat 

(wariant kalkulacyjny) 

A.    Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 

-     od jednostek powiązanych 

I.    Przychody netto ze sprzedaży produktów 

II.   Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 

B.    Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 

-     jednostkom powiązanym 

I.    Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 

II.   Wartość sprzedanych towarów i materiałów 

C.    Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) 

D.    Koszty sprzedaży 



- 13 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

E.    Koszty ogólnego zarządu 

F.    Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) 

G.    Pozostałe przychody operacyjne 

I.    Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 

II.   Dotacje 

III.  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 

IV.   Inne przychody operacyjne 

H.    Pozostałe koszty operacyjne 

I.    Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 

II.   Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 

III.  Inne koszty operacyjne 

I.    Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) 

J.    Przychody finansowe 

I.    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 

a)    od jednostek powiązanych, w tym: 

-     w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 

b)    od jednostek pozostałych, w tym: 

-     w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 

II.   Odsetki, w tym: 

-     od jednostek powiązanych 

III.  Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 

-     w jednostkach powiązanych 

IV.   Aktualizacja wartości aktywów finansowych 

V.    Inne 

K.    Koszty finansowe 

I.    Odsetki, w tym: 

-     dla jednostek powiązanych 

II.   Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 

-     w jednostkach powiązanych 

III.  Aktualizacja wartości aktywów finansowych 

IV.   Inne 

L.    Zysk (strata) brutto (I+J-K) 

M.    Podatek dochodowy 
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N.    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 

O.    Zysk (strata) netto (L-M-N) 

(wariant porównawczy) 

A.    Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 

-     od jednostek powiązanych 

I.    Przychody netto ze sprzedaży produktów 

II.   Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość 

ujemna) 

III.  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 

IV.   Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 

B.    Koszty działalności operacyjnej 

I.    Amortyzacja 

II.   Zużycie materiałów i energii 

III.  Usługi obce 

IV.   Podatki i opłaty, w tym: 

-     podatek akcyzowy 

V.    Wynagrodzenia 

VI.   Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 

-     emerytalne 

VII.  Pozostałe koszty rodzajowe 

VIII.  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 

C.    Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 

D.    Pozostałe przychody operacyjne 

I.    Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 

II.   Dotacje 

III.  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 

IV.   Inne przychody operacyjne 

E.    Pozostałe koszty operacyjne 

I.    Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 

II.   Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 

III.  Inne koszty operacyjne 

F.    Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 

G.    Przychody finansowe 
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I.    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 

a)    od jednostek powiązanych, w tym: 

-     w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 

b)    od jednostek pozostałych, w tym: 

-     w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 

II.   Odsetki, w tym: 

-     od jednostek powiązanych 

III.  Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 

-     w jednostkach powiązanych 

IV.   Aktualizacja wartości aktywów finansowych 

V.    Inne 

H.    Koszty finansowe 

I.    Odsetki, w tym: 

-     dla jednostek powiązanych 

II.   Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 

-     w jednostkach powiązanych 

III.  Aktualizacja wartości aktywów finansowych 

IV.   Inne 

I.    Zysk (strata) brutto (F+G-H) 

J.    Podatek dochodowy 

K.    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 

L.    Zysk (strata) netto (I-J-K) 

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 

I.    Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 

-     zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 

-     korekty błędów 

I.a.  Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 

1.    Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 

1.1.  Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 

a)    zwiększenie (z tytułu) 

-     wydania udziałów (emisji akcji) 

... 

b)    zmniejszenie (z tytułu) 
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-     umorzenia udziałów (akcji) 

... 

1.2.  Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 

2.    Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 

2.1.  Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 

a)    zwiększenie (z tytułu) 

-     emisji akcji powyżej wartości nominalnej 

-     podziału zysku (ustawowo) 

-     podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 

... 

b)    zmniejszenie (z tytułu) 

-     pokrycia straty 

... 

2.2.  Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 

3.    Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad 

(polityki) rachunkowości 

3.1.  Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 

a)    zwiększenie (z tytułu) 

... 

  

b)    zmniejszenie (z tytułu) 

-     zbycia środków trwałych 

... 

3.2.  Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 

4.    Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 

4.1.  Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 

a)    zwiększenie (z tytułu) 

... 

b)    zmniejszenie (z tytułu) 

... 

4.2.  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 

5.    Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 

5.1.  Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 
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-     zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 

-     korekty błędów 

5.2.  Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 

a)    zwiększenie (z tytułu) 

-     podziału zysku z lat ubiegłych 

... 

b)    zmniejszenie (z tytułu) 

... 

5.3.  Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 

5.4.  Strata z lat ubiegłych na początek okresu 

-     zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 

-     korekty błędów 

5.5.  Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 

a)    zwiększenie (z tytułu) 

-     przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 

... 

b)    zmniejszenie (z tytułu) 

... 

5.6.  Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 

5.7.  Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 

6.    Wynik netto 

a)    zysk netto 

b)    strata netto 

c)    odpisy z zysku 

II.   Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 

III.  Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia 

straty) 

Rachunek przepływów pieniężnych 

(metoda bezpośrednia) 

A.    Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

I.    Wpływy 

1.    Sprzedaż 

2.    Inne wpływy z działalności operacyjnej 
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II.   Wydatki 

1.    Dostawy i usługi 

2.    Wynagrodzenia netto 

3.    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 

4.    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 

5.    Inne wydatki operacyjne 

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) 

B.    Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

I.    Wpływy 

1.    Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 

2.    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 

3.    Z aktywów finansowych, w tym: 

a)   w jednostkach powiązanych 

b)   w pozostałych jednostkach 

-    zbycie aktywów finansowych 

-    dywidendy i udziały w zyskach 

-    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 

-    odsetki 

-    inne wpływy z aktywów finansowych 

4.    Inne wpływy inwestycyjne 

II.   Wydatki 

1.   Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 

2.   Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 

3.   Na aktywa finansowe, w tym: 

a)   w jednostkach powiązanych 

b)   w pozostałych jednostkach 

-    nabycie aktywów finansowych 

-    udzielone pożyczki długoterminowe 

4.   Inne wydatki inwestycyjne 

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 

C.    Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

I.    Wpływy 
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1.   Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych 

oraz dopłat do kapitału 

2.   Kredyty i pożyczki 

3.   Emisja dłużnych papierów wartościowych 

4.   Inne wpływy finansowe 

II.   Wydatki 

1.    Nabycie udziałów (akcji) własnych 

2.    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 

3.    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 

4.    Spłaty kredytów i pożyczek 

5.    Wykup dłużnych papierów wartościowych 

6.    Z tytułu innych zobowiązań finansowych 

7.    Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 

8.    Odsetki 

9.    Inne wydatki finansowe 

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 

D.    Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III) 

E.    Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 

-     zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 

F.    Środki pieniężne na początek okresu 

G.    Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 

-     o ograniczonej możliwości dysponowania 

(metoda pośrednia) 

A.    Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

I.    Zysk (strata) netto 

II.   Korekty razem 

1.    Amortyzacja 

2.    Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 

3.    Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 

4.    Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 

5.    Zmiana stanu rezerw 

6.    Zmiana stanu zapasów 

7.    Zmiana stanu należności 
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8.    Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 

9.    Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 

10.   Inne korekty 

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 

B.    Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

I.    Wpływy 

1.   Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 

2.   Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 

3.   Z aktywów finansowych, w tym: 

a)  w jednostkach powiązanych 

b)  w pozostałych jednostkach 

-   zbycie aktywów finansowych 

-   dywidendy i udziały w zyskach 

-   spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 

-   odsetki 

-   inne wpływy z aktywów finansowych 

4.    Inne wpływy inwestycyjne 

II.   Wydatki 

1.   Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 

2.   Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 

3.   Na aktywa finansowe, w tym: 

a)   w jednostkach powiązanych 

b)   w pozostałych jednostkach 

-    nabycie aktywów finansowych 

-    udzielone pożyczki długoterminowe 

4.   Inne wydatki inwestycyjne 

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 

C.    Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

I.    Wpływy 

1.    Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych 

oraz dopłat do kapitału 

2.    Kredyty i pożyczki 

3.    Emisja dłużnych papierów wartościowych 
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4.    Inne wpływy finansowe 

II.   Wydatki 

1.    Nabycie udziałów (akcji) własnych 

2.    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 

3.    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 

4.    Spłaty kredytów i pożyczek 

5.    Wykup dłużnych papierów wartościowych 

6.    Z tytułu innych zobowiązań finansowych 

7.    Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 

8.    Odsetki 

9.    Inne wydatki finansowe 

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 

D.    Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 

E.    Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 

-     zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 

F.    Środki pieniężne na początek okresu 

G.    Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 

-     o ograniczonej możliwości dysponowania 

Dodatkowe informacje i objaśnienia 

obejmują w szczególności: 

1. 

1)   szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, 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; 

2)   kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów 

trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz 

długoterminowych aktywów finansowych; 

3)   kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także 

wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 

44b ust. 10; 
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4)   wartość gruntów użytkowanych wieczyście; 

5)   wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, 

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

leasingu; 

6)   liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw 

udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze 

wskazaniem praw, jakie przyznają; 

7)   dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek 

roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku 

obrotowego; 

8)   dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej 

subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych; 

9)   stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy 

kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji 

wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym; 

10)  propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy; 

11)  dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, 

zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym; 

12)  podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia 

bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: 

a)   do 1 roku, 

b)   powyżej 1 roku do 3 lat, 

c)   powyżej 3 do 5 lat, 

d)   powyżej 5 lat; 

13)  łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem 

charakteru i formy tych zabezpieczeń; 

14)  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; 

15)  w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej 

pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności 

podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową; 
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16)  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; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych 

w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub 

stowarzyszonych; 

17)  w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są 

wyceniane według wartości godziwej: 

a)   istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte 

do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, 

b)   dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość 

godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone 

do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z 

aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, 

c)   tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału 

(funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i 

zmniejszenia w ciągu roku obrotowego; 

18)  środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w: 

a)   art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2187, 2243 i 2354), 

b)   art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 i 2243). 

2. 

1)   strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów 

netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie 

różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i 

świadczenia usług; 

2)   w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie 

kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o 

kosztach rodzajowych: 

a)   amortyzacji, 

b)   zużycia materiałów i energii, 

c)   usług obcych, 
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d)   podatków i opłat, 

e)   wynagrodzeń, 

f)   ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych, 

g)   pozostałych kosztach rodzajowych; 

3)   wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe; 

4)   wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów; 

5)   informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku 

obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym; 

6)   rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a 

wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto; 

7)   koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, 

które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym; 

8)   odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt 

wytworzenia produktów w roku obrotowym; 

9)   poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa 

trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska; 

10)  kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej 

wartości lub które wystąpiły incydentalnie; 

11)  informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które 

nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i 

prawnych[.]  <;> 

<12) wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem 

na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. poz. 

…) lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy.> 

3.   Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte 

do ich wyceny. 

4.   Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów 

pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest 

metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów 

pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku 

różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych 
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samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich 

przyczyny. 

5.   Informacje o: 

1)   charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w 

bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i 

wynik finansowy jednostki; 

2)   transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż 

rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane 

zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z 

rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 

2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z 

informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi 

informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na 

sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące 

poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem 

przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich 

wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki; 

3)   przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe; 

4)   wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych 

osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo 

administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz 

wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze 

dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi 

emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu; 

5)   kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych 

osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących 

jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz 

wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań 

zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze 

wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów; 

6)   wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie 

za: 

a)   badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach, 
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b)   inne usługi atestacyjne, 

c)   usługi doradztwa podatkowego, 

d)   pozostałe usługi. 

6. 

1)   informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych 

odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i 

rodzaju; 

2)   informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a 

nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację 

majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki; 

3)   przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w 

tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, 

finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę 

wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie 

zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny; 

4)   informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych 

sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. 

7. 

1)   informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: 

a)   nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia, 

b)   procentowym udziale, 

c)   części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, 

d)   zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych 

rzeczowych składników aktywów trwałych, 

e)   części zobowiązań wspólnie zaciągniętych, 

f)   przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych, 

g)   zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia; 

2)   informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi; 

3)   wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 

lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien 

zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o 

kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy; 
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4)   jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając 

ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o: 

a)   podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, 

b)   nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 

wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji, 

c)   podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność 

jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak: 

-    przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody 

finansowe, 

-    wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy, 

-    wartość aktywów, 

-    przeciętne roczne zatrudnienie, 

d)   rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) 

przez jednostki powiązane; 

5)   informacje o: 

a)   nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 

najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka 

zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne, 

b)   nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 

najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka 

zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne; 

6)   nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej 

z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną 

odpowiedzialność majątkową. 

8.   W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego 

nastąpiło połączenie: 

1)   jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia: 

a)   firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, 

b)   liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, 

c)   cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień 

połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji; 

2)   jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów: 
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a)   firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały 

wykreślone z rejestru, 

b)   liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, 

c)   przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek 

za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia 

połączenia. 

9.   W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, 

opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, 

czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna 

zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań 

mających na celu eliminację niepewności. 

10.  Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na 

ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 

799, z późn. zm.) 

Art. 400a. 

1. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje: 

1)    (uchylony); 

2)   przedsięwzięcia związane z ochroną wód; 

2a)   przedsięwzięcia związane z wdrożeniem programu działań, o którym mowa w art. 104 

ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne; 

3)    (uchylony); 

4)    (uchylony); 

5)    wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie 

środowiska; 

6)   
(133)

 działania z zakresu zagospodarowania odpadów nielegalnie przemieszczonych, w 

przypadkach, o których mowa w art. 23-25 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania 

odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1), wspomaganie realizacji zadań 

przeciwdziałających nielegalnemu przemieszczaniu odpadów, w tym tworzenia miejsc 
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spełniających warunki magazynowania odpadów, o których mowa w art. 24a ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

7)   koszty gospodarowania odpadami z wypadków, o których mowa w ustawie z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach; 

8)   przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami; 

8a)  wykonywanie badań i pomiarów związanych z odpadami przez organy Inspekcji 

Ochrony Środowiska oraz badań laboratoryjnych w zakresie zawartości metali ciężkich w 

bateriach lub akumulatorach przez Inspekcję Handlową; 

8b)  finansowanie w całości lub w części wpisów w sprawach prowadzonych przez Głównego 

Inspektora Ochrony Środowiska przed sądami administracyjnymi; 

9)  przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi, z wyłączeniem remediacji 

polegających na samooczyszczaniu; 

9a)  przedsięwzięcia związane z niepolegającą na samooczyszczaniu remediacją 

historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, jeżeli obowiązanym do 

przeprowadzenia remediacji jest regionalny dyrektor ochrony środowiska lub władająca 

powierzchnią ziemi jednostka samorządu terytorialnego; 

9b)  realizację zadań wyspecjalizowanej jednostki, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 15 

maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych 

fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1951 oraz z 2018 r. poz. 650); 

10)  wydatki na prace, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 2000 r. o 

restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki (Dz. U. z 2016 r. poz. 1752); 

10a)  
(134)

 wspomaganie energooszczędnego budownictwa drewnianego; 

11)  badania i upowszechnianie ich wyników oraz postęp techniczny w zakresie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej; 

12)  rozwój przemysłu produkcji środków technicznych i aparatury kontrolno-pomiarowej, 

służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej; 

13)  rozwój sieci stacji pomiarowych, laboratoriów i ośrodków przetwarzania informacji, 

służących badaniu stanu środowiska; 

14)  system kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska, w 

szczególności tworzenie baz danych podmiotów korzystających ze środowiska 

obowiązanych do ponoszenia opłat; 
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15)  wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów 

kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych 

zużycia wody i ciepła; 

16)  wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do 

informacji o środowisku; 

17)  działania polegające na zapobieganiu i likwidowaniu poważnych awarii oraz szkód 

górniczych, a także ich skutków; 

18)  prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, 

na których występują te ruchy; 

19)  przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowanie ich skutków dla środowiska; 

20)  zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowiska lub usuwanie tych skutków, w 

przypadku gdy nie można ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego; 

21)  przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza; 

22)  wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania 

bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii; 

23)  (uchylony); 

24)  wspomaganie ekologicznych form transportu; 

25)  działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, 

powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących 

metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

25a)  opracowywanie audytów krajobrazowych; 

26)  działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących 

przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami; 

27)  opracowywanie planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz prowadzenie 

monitoringu przyrodniczego; 

28)  przedsięwzięcia związane z ochroną i przywracaniem chronionych gatunków roślin lub 

zwierząt; 

29)  przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów 

zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków; 
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30)  zadania związane ze zwiększaniem lesistości kraju oraz zapobieganiem szkodom w 

lasach i likwidacją tych szkód, spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne; 

31)  profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują 

przekroczenia standardów jakości środowiska; 

<31a) zadania związane z racjonalnym wykorzystaniem żywności oraz 

przeciwdziałaniem jej marnowaniu;> 

32)  edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady 

zrównoważonego rozwoju; 

33)  przygotowywanie i obsługę konferencji krajowych i międzynarodowych z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej; 

34)  działania z zakresu gromadzenia i rozpowszechniania informacji o najlepszych 

dostępnych technikach oraz działania związane z rejestracją i analizą wniosków o 

wydanie pozwolenia zintegrowanego i wydanych pozwoleń zintegrowanych, o których 

mowa w art. 206 i 212; 

35)  opracowywanie i wdrażanie nowych technik i technologii w zakresie ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej, w szczególności dotyczących ograniczania emisji i zużycia wody, a 

także efektywnego wykorzystywania paliw; 

36)  wydatki na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu i 

urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej; 

37)  wojewódzkie programy ochrony środowiska, programy ochrony powietrza, plany działań 

krótkoterminowych, programy ochrony przed hałasem, programy ochrony i rozwoju 

zasobów wodnych, plany gospodarki odpadami, plany gospodarowania wodami oraz 

krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, a także wspomaganie realizacji i 

systemu kontroli tych programów i planów; 

37a)  zadania służące wsparciu polskich technologii środowiskowych w kraju i za granicą, 

będące elementami polityki ochrony środowiska i pozostające w kompetencji ministra 

właściwego do spraw środowiska; 

38)  współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających 

zwrotowi; 
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39)  przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii 

Europejskiej niepodlegających zwrotowi; 

40)  współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań 

realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z 

organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej; 

41)  współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o 

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1834); 

41a)   przedsięwzięcia związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu ekozarządzania i 

audytu (EMAS) oraz systemu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV); 

42)  inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady 

zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska. 

2. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej ze środków pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu oraz 

wojewódzkich funduszy, uwzględniając konieczność zapewnienia przejrzystości 

udzielania tej pomocy oraz zapewnienia zgodności udzielanej pomocy z warunkami jej 

dopuszczalności. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 

1078 i 1287) 

Art. 1. 

System oświaty zapewnia w szczególności: 

1)   realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz 

prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego 

rozwoju; 

2)   wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny; 

3)   wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze 

fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane 

przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży; 
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4)   możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez różne podmioty; 

5)   dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i 

specjalnych form pracy dydaktycznej; 

6)   możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież 

niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, 

zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz 

predyspozycjami; 

7)   opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania 

zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć 

rewalidacyjnych; 

8)   opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania 

indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w 

skróconym czasie; 

9)   upowszechnianie dostępu do szkół, których ukończenie umożliwia dalsze kształcenie w 

szkołach wyższych; 

10)  możliwość uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub 

zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych; 

11)  zmniejszanie różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki między 

poszczególnymi regionami kraju, a zwłaszcza ośrodkami wielkomiejskimi i wiejskimi; 

12)  kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w 

działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w 

życiu społecznym; 

13)  upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej; 

14)  utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w 

szkołach i placówkach; 

15)  upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju 

oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i 

globalnej; 

<15a) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach racjonalnego 

odżywiania oraz przeciwdziałaniu marnowaniu żywności;> 

16)  opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 
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17)  dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy; 

18)  kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających 

aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie 

kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub 

metodycznych; 

19)  przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia; 

20)  warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności 

spędzania czasu wolnego; 

21)  upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 

właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych; 

22)  kształtowanie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami 

informacyjno-komunikacyjnymi; 

23)  wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim wśród Polonii i Polaków 

zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących. 

 


