
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Dąbrowskiego 30
35-036 Rzeszów

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa

sporządzona na dzień 31/12/2020 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-2020

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) 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 Metoda amortyzacji

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).

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 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.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

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, 
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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 
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.

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.

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.

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

3 612 492,94 0,00 39 956,40 0,00 29 530,85 69 487,25

1 Środki trwałe 457 054 594,00 0,00 10 205 130,97 30 449 125,77 13 533 816,50 54 188 073,24

1.1 Grunty 28 843 613,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 Grunty 
stanowiące 
własność 
jednostki 
samorządu 
terytorialnego, 
przekazywane 
w 
użytkowanie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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wieczyste 
innym 
podmiotom

1.2 Budynki, 
lokale i 
obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej

179 761 090,83 0,00 184 500,00 30 449 125,77 0,00 30 633 625,77

1.3 Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

74 005 499,81 0,00 2 855 463,10 0,00 4 005 869,09 6 861 332,19

1.4 Środki 
transportu

94 470 175,69 0,00 2 219 929,94 0,00 4 463 799,00 6 683 728,94

1.5 Inne środki 
trwałe

79 974 214,45 0,00 4 945 237,93 0,00 5 064 148,41 10 009 386,34

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 19 837,14 0,00 0,00 19 837,14 3 662 143,05

1 Środki trwałe 0,00 6 083 119,67 0,00 10 138 347,15 16 221 466,82 495 021 200,42

1.1 Grunty 0,00 0,00 0,00 3 559 546,00 3 559 546,00 25 284 067,22

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

0,00 473 102,90 0,00 608 259,90 1 081 362,80 209 313 353,80

1.3 Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

0,00 4 435 315,51 0,00 229 894,13 4 665 209,64 76 201 622,36

1.4 Środki 
transportu

0,00 0,00 0,00 5 497 261,19 5 497 261,19 95 656 643,44

1.5 Inne środki 
trwałe

0,00 1 174 701,26 0,00 243 385,93 1 418 087,19 88 565 513,60

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 

Aktualizacja Amortyzacja 
za rok 

Inne 
zwiększenia 

Inne 
zmniejszenia 

Stan 
umorzenia 
na koniec 

roku 

Stan na 
początek roku 

obrotowego 
(2-14) 

Stan na koniec 
roku 

obrotowego (13-
19) 
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roku 
obrotowego 

obrotowego 
(14+15+16 

+17-18) 

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

I Wartości 
niematerialne 
i prawne

3 338 568,45 0,00 205 473,41 59 272,25 19 837,14 3 583 476,97 273 924,49 78 666,08

1 Środki trwałe 286 948 225,41 0,00 20 308 572,29 4 176 493,86 12 061 884,64 299 371 406,92 170 106 368,59 195 649 793,50

1.1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 843 613,22 25 284 067,22

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

83 326 189,98 0,00 3 878 507,33 0,00 1 019 986,89 86 184 710,42 96 434 900,85 123 128 643,38

1.3 Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

60 223 008,63 0,00 3 734 145,77 24 008,35 4 609 549,24 59 371 613,51 13 782 491,18 16 830 008,85

1.4 Środki 
transportu

67 021 630,41 0,00 7 538 628,39 209 832,00 5 014 261,32 69 755 829,48 27 448 545,28 25 900 813,96

1.5 Inne środki 
trwałe

76 377 396,39 0,00 5 157 290,80 3 942 653,51 1 418 087,19 84 059 253,51 3 596 818,06 4 506 260,09

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. Długoterminowe aktywa

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. Grunty użytkowane wieczyście

Lp. Opis Kwota Dodatkowe informacje

1 Wartość gruntów 
użytkowanych wieczyście

0,00 -
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1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu

Lp. Wyszczególnienie Wartość nieamortyzowanych 
lub nieumarzanych przez 

jednostkę środków trwałych, 
używanych na podstawie 
umów najmu, dzierżawy 

i innych umów, w tym 
z tytułu umów leasingu

Dodatkowe informacje

1 Grunty 0,00 -

2 Budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej

4 842 324,49 umowa użyczenia

3 Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

842 008,94 umowa użyczenia

4 Środki transportu 27 000,00 umowa użyczenia

5 Inne środki trwałe 131 277,85 umowa użyczenia

1.6. Papiery wartościowe

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 1 833 340,67 95 855,75 194 005,80 99 184,73 1 636 005,89

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

3 Łączna kwota: 1 833 340,67 95 855,75 194 005,80 99 184,73 1 636 005,89

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. zobowiązania zabezpieczenia trwałych obrotowych Dodatkowe informacje
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Forma 
zabezpieczenia

1 Kaucja 0,00 0,00 0,00 0,00

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 Rozliczenia międzyokresowe

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 150 088,12

13.6 Rozliczenia 
międzyokresowe 
przychodów - inne

Ujawnione szkody w rzeczowych aktywach trwałych i środkach pieniężnych 347 292,55

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

9 485 896,27 Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe
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Główny Księgowy

Małgorzata Wasilewska Jacek

25-03-2021 14:40:22

Kierownik Jednostki

Henryk Moskwa

25-03-2021 14:43:49

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp. Wyszczegól nienie Kwota Dodatkowe informacje

1 Odprawy emerytalne 
i rentowe

8 566 274,70 Odprawy emerytalne i rentowe wypłacone funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym

2 Nagrody 
jubileuszowe

4 735 475,86 Nagrody jubileuszowe funkcjonariuszy i pracowników cywilnych

3 Inne 28 639 459,58 Wszelkie świadczenia wypłacone funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym

4 Kwota razem 41 941 210,14

1.16. Inne informacje

Lp. Opis Dodatkowe informacje

1.16 Inne informacje -

2

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp. Wyszczególnienie 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. Wyszczególnienie 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. Wyszczególnienie 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

4 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. Wyszczególnienie 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. Wyszczególnienie 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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