
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
AL. Szucha 25

00-918 Warszawa

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa

sporządzona na dzień 31/12/2019 r.

Adresat: 

Ministerstwo Finansów Budżet Państwa

Numer identyfikacyjny REGON: 

000177939

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp. Etykieta Wartość

1

1.1 Nazwa jednostki Ministerstwo Edukacji Narodowej

1.2 Siedziba jednostki Warszawa

1.3 Adres jednostki AL. Szucha 25 00-918 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki 1) zapewnienie obsługi Ministra Edukacji Narodowej, właściwego do 
spraw oświaty i wychowania, 2) przekazywanie dotacji krajowych i 
udzielanie dofinansowania w ramach PO WER, 3) opracowanie 
materiałów egzaminacyjnych, 4) opracowanie sprawozdań 
dotyczących wyników egzaminów oraz ich przetwarzanie i 
analizowanie, 5) kształcenie w systemie ramowym i uzupełniającym 
dzieci i młodzieży polskiej w szkołach poza granicami kraju, 6) 
kształcenie dorosłych, 7) podnoszenie jakości edukacji.

2 Okres sprawozdawczy Roczny-2019

3 Agregat? (Tak / Nie) Tak

4 Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o 
rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz 
planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych 
jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się 
według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w 
przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach 
publicznych.

4.1 Metoda amortyzacji

Kod Metoda amortyzacji Dodatkowy opis

2 metoda liniowa Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane są jednorazowo rocznie według stawek 
amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Jedynie w Ośrodku 
Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) są umarzane stopniowo 
(miesięcznie).

5 inne W Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 3 500 zł 
podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania przez spisanie w koszty.

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

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się: książki i zbiory 
biblioteczne, meble i dywany, odzież i umundurowanie, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i 
prawne o wartości nieprzekraczającej wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób 
prawnych oraz ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod Metoda wyceny Dodatkowy opis

1 wyceniane wg cen nabycia Dotyczy nowo zakupionych środków trwałych i wyposażenia, a także wartości niematerialnych i prawnych. 
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia lub 
kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.

10 ceny ewidencyjne 
materiałów w magazynie 
ustalono na poziomie cen 
zakupu

Według tej metody wyceniono materiały ujęte w aktywach bilansu. Jednostki: Okręgowa Komisja 
Egzaminacyjna w Jaworznie oraz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie prowadzą ewidencję obrotu 
materiałowego tylko w przypadku zakupu paliwa do samochodu służbowego, natomiast pozostałe zakupione 
materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia.

12 ewidencja materiałów 
niskocennych prowadzona 
ilościowo

Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu 
przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych" w korespondencji z kontami Zespołu 4 „Koszty według rodzajów i 
ich rozliczenie".

13 inne Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.

2 wyceniane wg kosztu 
wytworzenia

Dotyczy nowo wytworzonych środków trwałych i wyposażenia, a także wartości niematerialnych i prawnych. 
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia lub 
kosztów wytworzenia.
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9 zakupione materiały 
odnoszone są bezpośrednio 
w ciężar kosztów w dniu ich 
zakupu

Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia.

5 wyceniane wg wartości 
określonej w decyzji 
właściwego organu

W przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w 
wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.

6 wyceniane wg wartości 
wynikającej z posiadanych 
dokumentów lub wyceny 
komisji inwentaryzacyjnej

W przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji wycena ustalana jest według posiadanych dokumentów z 
uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku ustalana jest na podstawie szacunków dokonywanych przez komisję 
inwentaryzacyjną z uwzględnieniem jego aktualnej wartości rynkowej i ewentualnego zużycia.

7 wyceniane w wysokości 
kosztów poniesionych w 
związku z ich nabyciem

Środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z 
ich nabyciem lub wytworzeniem. W bilansie pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

8 wyceniane wg wartości 
nominalnej

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

4 wyceniane wg wartości 
rynkowej z dnia nabycia

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane na podstawie darowizny wyceniane są według 
wartości rynkowej z dnia nabycia. W Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą według wartości godziwej 
z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu.

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

30 176 843,08 0,00 16 682 512,28 0,00 13 325 381,38 30 007 893,66

1 Środki trwałe 203 461 168,75 0,00 5 236 854,75 201 920,58 220 895,74 5 659 671,07

1.1 Grunty 64 339 280,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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 Budynki, 
lokale i 
obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej

33 154 655,53 0,00 0,00 201 920,58 0,00 201 920,58

1.3 Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

45 971 394,85 0,00 2 282 922,80 0,00 0,00 2 282 922,80

1.4 Środki 
transportu

3 366 671,79 0,00 117 380,50 0,00 89 339,18 206 719,68

1.5 Inne środki 
trwałe

56 629 166,44 0,00 2 836 551,45 0,00 131 556,56 2 968 108,01

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
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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

0,00 331 513,53 0,00 128 043,00 459 556,53 59 725 180,21

1 Środki trwałe 0,00 2 264 512,13 0,00 131 556,56 2 396 068,69 206 724 771,13

1.1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 339 280,14

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

0,00 182 607,75 0,00 0,00 182 607,75 33 173 968,36

1.3 Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

0,00 1 096 453,48 0,00 131 556,56 1 228 010,04 47 026 307,61

1.4 Środki 
transportu

0,00 89 339,18 0,00 0,00 89 339,18 3 484 052,29

1.5 Inne środki 
trwałe

0,00 896 111,72 0,00 0,00 896 111,72 58 701 162,73

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 Wartości 
niematerialne 
i prawne

26 809 803,27 0,00 6 228 271,02 155 943,79 395 535,03 32 798 483,05 3 367 039,81 26 926 697,16

1 Środki trwałe 81 926 327,87 449 437,81 5 559 881,50 574 039,27 2 223 049,38 86 286 637,07 121 534 840,88 120 438 134,06

1.1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 339 280,14 64 339 280,14

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 

15 508 874,43 0,00 617 899,75 0,00 53 869,21 16 072 904,97 17 645 781,10 17 101 063,39
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obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej

1.3 Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

39 060 105,88 127 029,14 2 721 714,84 0,00 1 183 729,27 40 725 120,59 6 911 288,97 6 301 187,02

1.4 Środki 
transportu

2 887 425,17 6 300,00 186 437,64 89 339,18 89 339,18 3 080 162,81 479 246,62 403 889,48

1.5 Inne środki 
trwałe

24 469 922,39 316 108,67 2 033 829,27 484 700,09 896 111,72 26 408 448,70 32 159 244,05 32 292 714,03

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 1 671 800,00 5 373 990,00 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi - wartość rynkowa określona 
została w operacie szacunkowym dotyczącym określenia wartości 
rynkowej prawa własności nieruchomości, Okręgowa Komisja 
Egzaminacyjna w Łoży - wartość rynkowa przyjęta na podstawie średniej 
ceny gruntu w Łomży,

1.1.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00

1.2 Budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej

13 219 798,30 27 552 883,11 Budynki posiadają następujące Komisje: OKE w Jaworznie - wyceny 
budynków dokonano metodą odtworzeniową w warunkach rynkowych 
(podejście kosztowe porównawcze). Budynek OKE w Jaworznie 
wykonany w technologii tradycyjnej (data powstania 1896), wielokrotnie 
modernizowany, garaż stanowi wydzieloną część w budynku 
wielogarażowym w zabudowie szeregowej; OKE Kraków wycena na 
podstawie operatu wyceny rzeczoznawcy z 2016 r.; OKE Łomża oraz 
OKE Wrocław – wartość rynkowa budynków przyjęta w polisie 
ubezpieczeniowej; OKE Łódź - Wartość rynkowa została określona w 
operacie szacunkowym dotyczącym określenia wartości rynkowej prawa 
własności nieruchomości .

1.2.1 w tym dobra kultury 7 777 238,98 7 777 238,98 OKE Łomża wartość rynkową dóbr kultury przyjęła na podstawie polisy 
ubezpieczeniowej

1.3 Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

1 901 809,08 4 650 974,57 W Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz w OKE Kraków, OKE Łomża, 
OKE Poznań, OKE Wrocław wartość urządzeń technicznych i maszyn 
została określona na podstawie polisy ubezpieczeniowej, OKE Jaworzno 
dokonało wyceny metodą odtworzeniową w warunkach rynkowych 
(podejście kosztowe porównawcze)

1.3.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00

1.4 Środki transportu 113 994,86 220 758,00 Wartość pojazdów znajdujących się na stanie Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej została przyjęta na podstawie polisy ubezpieczeniowej

1.4.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00

1.5 Inne środki trwałe 291 225,25 1 185 445,42 Centralna Komisja Egzaminacyjna, Okręgowe Komisje Egzaminacyjne w 
Łomży, Poznaniu i Wrocławiu wykazała wartość przyjętą na podstawie 
polisy ubezpieczeniowej

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 nie dotyczy

2 finansowe 0,00 nie dotyczy

1.4. Grunty użytkowane wieczyście

Lp. Opis Kwota Dodatkowe informacje

1 Wartość gruntów 
użytkowanych wieczyście

0,00 nie dotyczy

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 

Dodatkowe informacje
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i innych umów, w tym 
z tytułu umów leasingu

1 Grunty 4 273 827,39 Umowa najmu gruntu pod budynkiem i wokół budynku - Ośrodek Rozwoju Polskiej 
Edukacji Za Granicą, OKE Wrocław - grunt przekazany w trwały zarząd.

2 Budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej

993 264,41 umowa najmu budynku biurowego -Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji Za Granicą

3 Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

566 129,17 Używanie serwerów bazodanowych do przesyłania danych przez okręgowe komisje 
egzaminacyjne oraz dzierżawa kserokopiarki przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji 
Za Granicą

4 Środki transportu 0,00 nie dotyczy

5 Inne środki trwałe 0,00 nie dotyczy

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 1 848 050,40 221 577,87 759,26 595 387,09 1 473 481,92

2 Należności długoterminowe 632 917,79 29 919,26 0,00 0,00 662 837,05

3 Łączna kwota: 2 480 968,19 251 497,13 759,26 595 387,09 2 136 318,97

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 55 496,16 0,00 0,00 55 496,16 Utworzono 
rezerwę na 
dwa 
postępowania 
sądowe 
(dotyczy 
rozwiązań 
umowy o 
pracę) - 
Ośrodek 
Rozwoju 
Polskiej 
Edukacji Za 
Granicą

2 Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy

3 Łączna 
kwota:

0,00 55 496,16 0,00 0,00 55 496,16

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 nie dotyczy

b powyżej 3 do 5 lat 0,00 nie dotyczy

c powyżej 5 lat 0,00 nie dotyczy

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 0,00 nie dotyczy
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z tytułu leasingu 
finansowego

2 z tytułu leasingu zwrotnego 0,00 nie dotyczy

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

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 nie dotyczy

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

nie dotyczy 0,00

2 Udzielone gwarancje 
i poręczenia

nie dotyczy 0,00

3 Inne nie dotyczy 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

3 prenumeraty (w tym dostępy do portali elektronicznych) 12 323,94

2 ubezpieczenia 6 640,50

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

Lp. Rozliczenia 
międzyokresowe

Informacje dodatkowe Kwota

13.2 Czynne RMK - Inne Opłata składek międzynarodowych, opłata za miejsce postojowe oraz licencje 1 290 816,11

13.3 Kwota czynnych rozliczeń 
międzyokresowych 
kosztów (stanowiąca 
różnicę między wartością 
otrzymanych finansowych 
składników aktywów a 
zobowiązaniem zapłaty za 
nie)

Prenumerata, opłata za parking oraz ubezpieczenia 49 496,32

13.4 Bierne rozliczenia 
międzyokresowe kosztów

nie dotyczy 0,00

13.5 Rozliczenia 
międzyokresowe 
przychodów - 
równowartość 
otrzymanych lub 
należnych dochodów 
budżetowych dotyczących 
przyszłych lat obrotowych, 
w tym z tytułu umów 
długoterminowych

nie dotyczy 0,00

13.6 nie dotyczy 0,00
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Rozliczenia 
międzyokresowe 
przychodów - inne

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

463 440 959,56 Gwarancje bankowe na umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz w związku z realizacją umów w ramach PZP, inne 
umowy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp. Wyszczegól nienie Kwota Dodatkowe informacje

1 Odprawy emerytalne 
i rentowe

311 446,00

2 Nagrody 
jubileuszowe

1 345 769,42

3 Inne 358 750,96 Ekwiwalent za czas urlopu, wypłata nauczycielom za godziny ponadwymiarowe oraz 
świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 Kwota razem 2 015 966,38

1.16. Inne informacje

Lp. Opis Dodatkowe informacje

1.16 Inne informacje nie dotyczy

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

Kwota dotyczy zrealizowanych dochodów budżetowych. in. wpływy z opłat 
egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 
certyfikatów i ich duplikatów oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 
umów

4 658 460,98

2 Przychody - które 
wystąpiły incydentalnie

Zwroty nadpłat z lat ubiegłych, wpływy z tytułu odszkodowania wynikającego z umowy, 
rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

111 181,73

3 Koszty - o nadzwyczajnej 
wartości

nie dotyczy 0,00

3 Koszty - które wystąpiły 
incydentalnie

Koszty postępowania sądowego - wpisu od skargi, wpisu od skargi kasacyjnej, opłata 
kancelaryjna, za sporządzenie uzasadnienia wyroku, opłata skarbowa, koszty dojazdu 
skarżącego na rozprawę sądową, opłata za czynności radcy prawnego, koszty 
postępowania sądowego

1 004,00

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
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Główny Księgowy

Grażyna Smoleńska

08-05-2020 15:20:35

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Konrad Hodzyński

08-05-2020 16:02:48

Lp. Wyszczególnienie Opis Kwota

2.5 Inne informacje nie dotyczy 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

Korekta umorzenia w grupie 6 KŚT na kwotę 96.739,34 zł za lata 
2016, 2017, 2018.
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