
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Dąbrowskiego 30
35-036 Rzeszów

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa

sporządzona na dzień 31/12/2018 r.

Adresat: 

Komenda Główna Policji

Numer identyfikacyjny REGON: 

690316970

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp. Etykieta Wartość

1

1.1 Nazwa jednostki Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

1.2 Siedziba jednostki Rzeszów

1.3 Adres jednostki Dąbrowskiego 30 35-036 Rzeszów

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki Wykonywanie na obszarze swojego działania zadań w zakresie 
ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymanie bezpieczeństwa i 
porządku publicznego

2 Okres sprawozdawczy Roczny-2018

3 Agregat? (Tak / Nie) Nie

4 Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Księgi rachunkowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie 
prowadzone są w siedzibie jednostki, która znajduje się w Rzeszowie 
przy ul. Dąbrowskiego 30. Jednostka stosuje jednolite zasady 
księgowania oraz wyceny aktywów i pasywów w całym roku 
obrotowym. W trakcie roku obrotowego sporządza się sprawozdania 
budżetowe wg następujących okresów sprawozdawczych: miesięczne 
(na koniec każdego miesiąca), kwartalne (na koniec każdego 
kwartału), półroczne (na koniec I półrocza) i roczne (na koniec roku). 
Księgi rachunkowe prowadzone za pomocą systemu informatycznego 
SKOP-FK zapewniają automatyczną kontrolę ciągłości zapisów oraz 
przenoszenia obrotów i sald. Księgi rachunkowe KWP w Rzeszowie 
obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: 
dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i 
sald księgi głównej i sald kont ksiąg pomocniczych. Wynik finansowy 
jednostki stanowi różnicę między osiągniętymi przez jednostkę 
przychodami a poniesionymi kosztami i jest ustalany na koncie 860.

4.1

Kod Metoda amortyzacji Dodatkowy opis

1 jednostka nie dokonuje 
odpisów amortyzacyjnych

Nie amortyzuje się i nie umarza gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów oraz dóbr kultury (dzieła 
sztuki i eksponaty muzealne).

4 środki trwałe o wartości 
nieprzekraczającej 10 000 
zł, podlegają jednorazowo 
umorzeniu w 100% w 
miesiącu przyjęcia do 
używania, przez spisanie w 
koszty

Pozostałe wartości niematerialne i prawne - wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej niż 
określona w uopdop podlegają spisaniu w koszty (amortyzacji/umorzenia) w 100% ich wartości w momencie 
przekazania ich do użytkowania. Pozostałe środki trwałe - odpisy amortyzacyjne pozostałych środków trwałych 
uznawane są za koszt w 100 % ich wartości. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo, przez 
spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania. Zbiory biblioteczne - odpisów amortyzacyjnych 
zbiorów bibliotecznych dokonuje się w 100% ich wartości w momencie przyjęcia ich na stan zbiorów 
bibliotecznych.

2 metoda liniowa Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż określona w uopdop podlegają 
amortyzacji metodą liniową. Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i 
prawnych nie może być krótszy niż: 1) 24 miesiące - dla licencji na programy komputerowe oraz praw 
autorskich, 2) 60 miesięcy - dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych. Stawka amortyzacyjna dla 
poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych ustalana jest na cały okres amortyzacji przed 
rozpoczęciem dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Tabela amortyzacyjna, która stanowi podstawę 
obliczenia odpisów amortyzacyjnych, otwierana jest na podstawie danych wynikających z kart inwentarzowych 
wartości niematerialnych i prawnych na początek danego roku obrotowego oraz stanowi podstawę do ujęcia w 
ewidencji syntetycznej wartości odpisów amortyzacyjnych. Środki trwałe amortyzuje się przy zastosowaniu 
stawek określonych w "Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych", stanowiących załącznik do uopdop. 
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej poszczególnych środków trwałych począwszy 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek przekazano do używania aż do 
końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością 
początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. Od 
ujawnionych środków trwałych, nieobjętych poprzednio ewidencją, umorzenie nalicza się począwszy od 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek wprowadzono do ewidencji. Odpisy amortyzacyjne 
dokonywane są metodą liniową, jednorazowo na ostatni dzień roku obrotowego. W przypadku zmiany wartości 
początkowej środka trwałego stawka amortyzacyjna nie ulega zmianie.

4.2

Kod Metoda wyceny Dodatkowy opis

1 wyceniane wg cen nabycia Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia 
lub też wartości przeszacowanej (wartości po aktualizacji wyceny), pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne 
(umorzeniowe). Wartości niematerialne i prawne wycenia się w ciągu roku obrotowego według ceny nabycia, 
która obejmuje w szczególności: koszty dokumentacji, koszty uruchomienia programu komputerowego, opłaty 
za nabycie licencji, koszty wdrożenia. Środki trwałe wycenia się w ciągu roku obrotowego i ujmuje w ewidencji 
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wg wartości początkowej, którą stanowi: 1) w przypadku odpłatnego nabycia - cena nabycia, 2) w przypadku 
wytworzenia we własnym zakresie - koszt wytworzenia, 3) w przypadku nabycia w drodze darowizny lub w 
inny nieodpłatny sposób - jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika, jego wyceny dokonuje się 
wg ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu, 4) w przypadku nieodpłatnego otrzymania na 
podstawie decyzji właściwego organu (przekazującego) - wartość określona w tej decyzji, 5) w przypadku 
ujawnienia w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji - wartość wynikająca z posiadanych dokumentów, a gdy 
brak jest dokumentów źródłowych wartość godziwa. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według 
ceny nabycia lub kosztu wytworzenia lub wartości przeszacowanej (wartości po aktualizacji wyceny), 
pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe). Środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się 
według rzeczywiście poniesionych nakładów (kosztu wytworzenia lub ceny nabycia) zarówno w ciągu roku 
obrotowego, jak i na dzień bilansowy. Pozostałe środki trwałe wycenia się w ciągu roku obrotowego i ujmuje w 
ewidencji księgowej wg cen nabycia. Zbiory biblioteczne wycenia się w trakcie roku obrotowego i wprowadza 
do ewidencji szczegółowej według ceny zakupu, a w przypadku otrzymania w formie darowizny wycenia się je 
w wartości określonej w umowie darowizny. W przypadku braku wyceny zbiorów oraz w przypadku 
ujawnienia nadwyżki ich wyceny dokonuje się komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości.

8 wyceniane wg wartości 
nominalnej

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Środki 
pieniężne wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad 
obowiązujących na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej 
waluty przez NBP.

13 inne Należności i zobowiązania wycenia się na potrzeby: 1) ich ujęcia w księgach rachunkowych - w kwocie 
nominalnej (którą jest kwota uwidoczniona w odpowiednim dokumencie księgowym, np. rachunku, fakturze, 
liście płac, decyzji podatkowej itp.), 2) sporządzenia bilansu (wycena bilansowa) - w kwocie wymaganej 
zapłaty (art. 28 ust. 7 i 8 uor). Przy wycenie bilansowej należności i zobowiązań powinny być uwzględnione: 1) 
kwota główna należności / zobowiązania, 2) należności uboczne (m.in. odsetki za zwłokę, jeśli wierzytelności te 
są wymagalne, czyli gdy w chwili ich wyceny termin ich płatności już upłynął). Należności podlegają na ostatni 
dzień roku obrotowego wycenie w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności wyceny. 
Zastosowanie zasady ostrożności wyceny w odniesieniu do należności polega na urealnieniu ich wartości do 
kwoty, jaką jednostka może uzyskać, za pomocą odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące należności na 
rzecz funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają te fundusze. Odpisy aktualizujące wartość należności 
są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach 
rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości 
odsetek należnych na koniec tego kwartału. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później 
niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według kursu średniego danej 
waluty ustalonego przez NBP. Ustalenie odpisów aktualizujących należności przeprowadza się na podstawie 
struktury czasowej zalegania z płatnością należności. Jeżeli okres zalegania z płatnością jest dłuższy niż 6 
miesięcy, odpis aktualizujący nalicza się w wysokości 100% kwoty należności. Odpis aktualizujący dla 
roszczeń spornych skierowanych na drogę postępowania sądowego nalicza się w wysokości 100% kwoty 
roszczenia.

10 ceny ewidencyjne 
materiałów w magazynie 
ustalono na poziomie cen 
zakupu

Materiały zakupione w trakcie roku i zapasy materiałów z lat ubiegłych ujmuje się w ewidencji szczegółowej 
ilościowo-wartościowej według cen zakupu, a w przypadku zakupu z odwrotnym obciążeniem - według cen 
zakupu powiększonych o podatek od towarów i usług. Przyjęte dostawy materiałów, na które brak jeszcze 
faktur (dostawy niefakturowane) wycenia się w cenach zakupu według dowodu ich przyjęcia. Materiały 
ujawnione, a nie ujęte w ewidencji ilościowo-wartościowej ujmuje się według ceny zakupu podobnego co do 
rodzaju asortymentu materiału lub poprzez ustalenie wartości godziwej.

5. Inne informacje

Kod Informacja Dodatkowy opis

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia 

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)

Rodzaj Zwiększenia

Lp. Wyszczegól 

nienie 

Wartość 

początkowa 

(brutto) stan na 

początek roku 

obrotowego 

Aktualizacja Nabycia Przemiesz czenia 

wewnętrzne 

Inne Ogółem 

zwiększenia 

(3+4+5+6) 

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

I Wartości 
niematerialne 
i prawne

2 419 810,45 0,00 77 371,35 4 797,00 192 573,11 274 741,46

1 Środki trwałe 404 277 275,66 0,00 3 777 531,77 6 231 526,70 17 794 861,09 27 803 919,56

1.1 Grunty 27 997 069,52 0,00 0,00 0,00 1 462 890,00 1 462 890,00

1.1.1 Grunty 
stanowiące 
własność 
jednostki 
samorządu 
terytorialnego, 
przekazywane 
w 
użytkowanie 
wieczyste 
innym 
podmiotom

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

1.2 152 912 264,04 0,00 0,00 5 327 525,59 0,00 5 327 525,59
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Budynki, 
lokale i 
obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej

1.3 Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

77 192 443,05 0,00 649 486,68 589 008,46 2 002 657,91 3 241 153,05

1.4 Środki 
transportu

83 412 681,44 0,00 815 655,99 0,00 7 972 733,55 8 788 389,54

1.5 Inne środki 
trwałe

62 762 817,61 0,00 2 312 389,10 314 992,65 6 356 579,63 8 983 961,38

2 Środki trwałe 
placówek
____________

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

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

Rodzaj Zmniejszenia Ogółem

Lp. Wyszczegól 

nienie 

Aktualizacja Rozchód (np. 

likwidacja, 

sprzedaż) 

Przemiesz czenia 

wewnętrzne 

Inne Ogółem 

zmniejszenia 

(8+9+10+11) 

Wartość 

początkowa 

(brutto) stan na 

koniec roku 

obrotowego 

(2+7-12) 

(8) (9) (10) (11) (12) (13)

I Wartości 
niematerialne 
i prawne

0,00 20 257,19 0,00 0,00 20 257,19 2 674 294,72

1 Środki trwałe 0,00 3 905 333,47 0,00 8 336 152,39 12 241 485,86 419 839 709,36

1.1 Grunty 0,00 0,00 0,00 351 006,42 351 006,42 29 108 953,10

1.1.1 Grunty 
stanowiące 
własność 
jednostki 
samorządu 
terytorialnego, 
przekazywane 
w 
użytkowanie 
wieczyste 
innym 
podmiotom

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

1.2 Budynki, 
lokale i 
obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej

0,00 19 411,79 0,00 35 916,46 55 328,25 158 184 461,38

1.3 Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

0,00 3 040 365,67 0,00 377 691,91 3 418 057,58 77 015 538,52

1.4 Środki 
transportu

0,00 61 951,09 0,00 7 538 767,75 7 600 718,84 84 600 352,14

1.5 Inne środki 
trwałe

0,00 783 604,92 0,00 32 769,85 816 374,77 70 930 404,22

2 Środki trwałe 
placówek
____________

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

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)

Rodzaj Umorzenie Stan/rok Wartość netto

Lp. Wyszczegól 

nienie 

Stan 

umorzenia 

na początek 

roku 

obrotowego 

Aktualizacja Amortyzacja 

za rok 

Inne 

zwiększenia 

Inne 

zmniejszenia 

Stan 

umorzenia 

na koniec 

roku 

obrotowego 

(14+15+16 

+17-18) 

Stan na 

początek roku 

obrotowego 

(2-14) 

Stan na koniec 

roku 

obrotowego (13-

19) 

(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

I 2 357 721,76 0,00 86 914,32 134 052,09 20 257,19 2 558 430,98 62 088,69 115 863,74
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Wartości 
niematerialne 
i prawne

1 Środki trwałe 270 857 305,06 0,00 14 377 156,49 5 823 669,97 11 530 909,07 279 527 222,45 133 419 970,60 140 312 486,91

1.1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 997 069,52 29 108 953,10

1.1.1 Grunty 
stanowiące 
własność 
jednostki 
samorządu 
terytorialnego, 
przekazywane 
w 
użytkowanie 
wieczyste 
innym 
podmiotom

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

1.2 Budynki, 
lokale i 
obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej

76 715 209,49 0,00 3 461 849,13 0,00 48 044,56 80 129 014,06 76 197 054,55 78 055 447,32

1.3 Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

65 626 249,07 0,00 2 979 879,99 16 734,97 3 079 370,92 65 543 493,11 11 566 193,98 11 472 045,41

1.4 Środki 
transportu

69 867 041,81 0,00 4 177 691,14 79 911,91 7 594 318,84 66 530 326,02 13 545 639,63 18 070 026,12

1.5 Inne środki 
trwałe

58 648 804,69 0,00 3 757 736,23 5 727 023,09 809 174,75 67 324 389,26 4 114 012,92 3 606 014,96

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Lp. Grupa rodzajowa Wartość netto (Stan 

na koniec roku 

obrotowego)

Wartość rynkowa Dodatkowe informacje

1.1 Grunty 0,00 0,00

1.1.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00

1.2 Budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej

0,00 0,00

1.2.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00

1.3 Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

0,00 0,00

1.3.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00

1.4 Środki transportu 0,00 0,00

1.4.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00

1.5 Inne środki trwałe 0,00 0,00

1.5.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00

1.3.

Lp. Długoterminowe 

aktywa

Kwota dokonanych w trakcie 

roku obrotowego odpisów 

aktualizujących wartość 

długoterminowych aktywów 

trwałych

Dodatkowe informacje

1 niefinansowe 0,00

2 finansowe 0,00

1.4.

Lp. Opis Kwota Dodatkowe informacje

1 Wartość gruntów 
użytkowanych wieczyście

0,00

1.5.

Lp. Wyszczegól 

nienie 

Wartość nieamortyzowanych lub 

nieumarzanych przez jednostkę 

środków trwałych, używanych na 

podstawie umów najmu, dzierżawy 

Dodatkowe informacje
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i innych umów, w tym z tytułu umów 

leasingu

1 Grunty 0,00

2 Budynki, 
lokale i 
obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej

145 776,74 Wartość początkowa obcych środków trwałych

3 Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

797 682,86 Wartość początkowa obcych środków trwałych

4 Środki 
transportu

53 230,50 Wartość początkowa obcych środków trwałych

5 Inne środki 
trwałe

72 797,84 Wartość początkowa obcych środków trwałych

1.6.

Lp. Papiery 

wartościowe

Liczba posiadanych 

papierów 

wartościowych

Wartość 

posiadanych 

papierów 

wartościowych

Dodatkowe informacje

1 Akcje i udziały 0,00 0,00

2 Dłużne papiery 
wartościowe

0,00 0,00

3 Inne 0,00 0,00

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)

Lp. Należności Stan na początek 

roku obrotowego

Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na koniec roku 

obrotowego

1 Należności krótkoterminowe 2 054 983,44 158 479,38 391 238,84 61 523,68 1 760 700,30

2 Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Łączna kwota: 2 054 983,44 158 479,38 391 238,84 61 523,68 1 760 700,30

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

końcowym

Lp. Rezerwy 

według celu 

utworzenia

Stan na początek 

roku obrotowego

Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na koniec roku 

obrotowego

Dodatkowe 

informacje

1 Rezerwy na 
postępowania 
sądowe

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

2 Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Łączna 
kwota:

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

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu 

prawnego, okresie spłaty

Lp. Okres spłaty Kwota Dodatkowe informacje

a powyżej 1 roku do 3 lat 0,00

b powyżej 3 do 5 lat 0,00

c powyżej 5 lat 0,00

Łączna kwota: 0,00

1.10. Informacja o kwocie 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

Lp. Zobowiązania Kwota Dodatkowe informacje

1 z tytułu leasingu 
finansowego

0,00

2 z tytułu leasingu zwrotnego 0,00

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Rodzaj Kwota W tym na aktywach Informacje

Lp. Forma 

zabezpieczenia

zobowiązania zabezpieczenia trwałych obrotowych Dodatkowe informacje

1 Kaucja 0,00 0,00 0,00 0,00
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2 Hipoteka 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Zastaw (w tym 

rejestrowy lub 

skarbowy)

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

4 Weksel 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Przewłaszczenie na 

zabezpieczenia

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

6 Gwarancja bankowa 

lub ubezpieczeniowa

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

7 Inne 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Łączna kwota 0,00 0,00 0,00 0,00

1.12. Łączna kwota 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

Lp. Rodzaj 

zobowiązania 

warunkowego

Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku 

jednostki

Kwota

1 Nieuznane 

roszczenia 

wierzycieli

0,00

2 Udzielone gwarancje 

i poręczenia

0,00

3 Inne 0,00

4 Łączna kwota 0,00

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 

1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Kod Czynne RMK Kwota

1.13.2-6

Lp. Rozliczenia 

międzyokresowe

Informacje dodatkowe Kwota

13.2 Czynne RMK - Inne 0,00

13.3 Kwota czynnych rozliczeń 

międzyokresowych 

kosztów (stanowiąca 

różnicę między wartością 

otrzymanych finansowych 

składników aktywów a 

zobowiązaniem zapłaty za 

nie)

0,00

13.4 Bierne rozliczenia 

międzyokresowe kosztów

0,00

13.5 Rozliczenia 

międzyokresowe 

przychodów - 

równowartość 

otrzymanych lub 

należnych dochodów 

budżetowych dotyczących 

przyszłych lat obrotowych, 

w tym z tytułu umów 

długoterminowych

Długoterminowe należności z tyt. dochodów budżetowych 122 742,84

13.6 Rozliczenia 

międzyokresowe 

przychodów - inne

Ujawnione szkody w rzeczowych aktywach trwałych i środkach pieniężnych 606 442,46

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp. Opis Kwota Dodatkowe informacje

1 Łączna kwota 

otrzymanych przez 

jednostkę gwarancji i 

poręczeń 

niewykazanych w 

bilansie

7 701 087,00 Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp. Wyszczegól nienie Kwota Dodatkowe informacje

1 4 866 240,08 Odprawy emerytalne i rentowe wypłacone funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym
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Główny Księgowy

Małgorzata Wasilewska Jacek

03-04-2019 10:45:14

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Tadeusz Szymanek

03-04-2019 11:04:07

Odprawy emerytalne 

i rentowe

2 Nagrody 

jubileuszowe

3 529 626,92 Nagrody jubileuszowe funkcjonariuszy i pracowników cywilnych

3 Inne 37 969 725,28 Wszelkie świadczenia wypłacone funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym.

4 Kwota razem 46 365 592,28

1.16. Inne informacje

Lp. Opis Dodatkowe informacje

1.16 Inne informacje

2

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp. Wyszczegól nienie Kwota

1 Materiały 0,00

2 Półprodukty i produkty w toku 0,00

3 Produkty gotowe 0,00

4 Towary 0,00

5 Kwota razem 0,00

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

Lp. Wyszczegól nienie Kwota

1 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie 0,00

2 W tym - odsetki 0,00

3 W tym - różnice kursowe 0,00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp. Wyszczegól nienie Opis charakteru zdarzenia Kwota

1 Przychody - o 

nadzwyczajnej wartości

0,00

2 Przychody - które 

wystąpiły incydentalnie

0,00

3 Koszty - o nadzwyczajnej 

wartości

0,00

3 Koszty - które wystąpiły 

incydentalnie

0,00

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych 

wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp. Wyszczegól nienie Kwota

2.4 Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw 

finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

0,00

2.5. Inne Informacje

Lp. Wyszczegól nienie Opis Kwota

2.5 Inne informacje 0,00

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz 

wynik finansowy jednostki 

Lp. Inne Informacje Opis

3 Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny 

sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz 

wynik finansowy jednostki
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