
30.05.2022, 13:35 Bilans 

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: 

Główny Urząd Miar 
Elektoralna 2 

00-950 Warszawa 

Numer identyfikacyjny REGON: 

010415420 

BILANS 

jednostki budżetowe.i 

sporządzony na dzień 31/12/2021 r. 

Adresat: 

Ministerstwo Finansów Budżet Państwa 

AKTYWA Stan na pocz11tek 
roku 

Stan na koniec 
roku 

PASYWA Stan na pocz11tek 
roku 

Stan na koniec 
mkn 

A. Aktywa trwale 144 436 817,54 164 721227,24 A.Fundusze 138 823 991,24 159 140 859,84 

I. Wartości niematerialne i 
prawne 

1 903 755,94 567 665,25 I. Fundusz jednostki 242 961 442,08 265 329 080,27 

II. Rzeczowe aktywa trwale 142 533 061,60 164 153 561,99 
II. Wynik finansowy 
netto ( +,-) 

-104 137 450,84 -106188 220,43 

1. Środki trwale 137 069 037,40 135 234 969,32 1. Zysk netto(+) 0,00 0,00 

1.1. Grunty 80 099 860,3 7 80 723 540,37 2. Strata netto(-) -104 137 450,84 -106 188 220,43 

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

0,00 0,00 

III. Odpisy z wyniku 
finansowego 
(nadwyżka środków 

obrotowych)(-) 

0.00 0,00 

1.2. Budynki, lokale i obiekty 
inżynierii lądowej i wodnej 

23 531 445,64 22 441 783,32 
IV. Fundusz mienia 
zlilmidowanych 
jednostek 

0,00 0,00 

1.3. Urządzenia techniczne i 
maszyny 

4 292 026,04 4 382 416,19 
B. Fundusze 
pfacówek 

0,00 0,00 

1.4. Środki transportu 2 664 206,84 2 277 948,94 
C. Państwowe 
fundusze celowe 

0.00 0,00 

1.5. Inne środki trwałe 26 481 498,51 25 409 280,50 
D. Zobowh1zania i 
rezerwy na 
zobowiązania 

12 166191,31 13 423 084,16 

2. Środki trwale w budowie 
(inwestycje) 

5 464 024,20 28 918 592,67 
I. Zobowiązania 
długoterminowe 

45,00 30,00 

3. Zaliczki na środki trwale w 
budowie (inwestycje) 

0,00 0,00 
II. Zobowi:1zania 
ki-ótkoterminowe 

12 166 146,31 13 423 054,16 

III. Należności 
długoterminowe 

0,00 0,00 
1. Zobowiązania z 
tytuhi dostaw i usług 

581 552,01 l 732 260.19 

IV. Dlugotenniuowe aktywa 
finansowe 

0,00 0,00 
2. Zobowiązania 
wobec budżetów 

651 467,19 677 225,74 

1. Akcje i udziały 0,00 0,00 
3. Zobowiązania z 
tytuhi ubezpieczeń i 
innych świadczeń 

2 627 670,84 2 583 653,14 

2. Inne papiery wartościowe 0,00 0,00 
4. Zobowiązania z 
tytułu wynagrodzeń 

6 259 828.83 6 345 783,89 

3. Inne długoterminowe aktywa 
finansowe 

0,00 0,00 
5. Pozostałe 
zobowiązania 

91 365,ll 176 096,07 
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V. Wartość mienia 
zlikwidowanych jednostek 

0,00 0,00 

6. Sumy obce 
(depozytowe, 
zabezpieczenie 
wykonania umów) 

900 295,51 860 166,98 

B. Aktywa obrotowe 6 553 365,01 7 842 716,76 

7. Rozliczenia z tytułu 
środków na wydatki 
budżetowe i z tytułu 
dochodów budżetowych 

0,00 0,00 

I. Zapasy 1260982,35 1 391 994,67 8. Fundusze specjalne 1 053 966,82 1 047 868.15 

1. Materiały 1260982,35 1 391994,67 
8.1 Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych 

1 053 966,82 1 047 868,15 

2. Półprodukty i produkty w 
toku 

0,00 0,00 8.2. Inne :fundusze 0,00 0,00 

3. Produkty gotowe 0,00 0,00 
III. Rezerwy na 
zobowiązania 

0,00 0,00 

4. Towary 0,00 0,00 
IV. Rozliczenia 
międzyokresowe 

0,00 0,00 

II. Należności 
krótkoterminowe 

2 833 094,05 3 994 659,82 

' 1. Należności z tytułu dostaw i 
usług 

551 025,86 1233385,73 

2. Należności od budżetów 2 252,35 30 911,89 

3. Należności z tytułu 
ubezpieczeń i innych świadczeń 

0,00 0,00 

4. Pozostałe należności 2 279 815,84 2 730362,20 

5. Rozliczenia z tytułu środków 
na wydatki budżetowe i z tytułu 
dochodów budżetowych 

0,00 0,00 

III. Krótkotenninowe aktywa 
finansowe 

1 491 413,99 1468406,42 

1. Środki pieniężne w kasie 0,00 0,00 

2. Środki pieniężne na 
rachunkach bankowych 

1 409 333,87 1 350 121,17 

3. Środki pieniężne 
państwowego :funduszu 
celowego 

0,00 0,00 

4. Inne środki pieniężne 80 357,46 114 638,40 

5. Akcje lub udziały 0,00 0,00 

6. Inne papiery wartościowe 1 722,66 3 646,85 

7. Inne krótkoterminowe aktywa 
finansowe 

0,00 0,00 

IY. Rozliczenia 
międzyokresowe 

967 874,62 987 655,85 

Suma aktywów 150 990 182,55 172 563 944,00 Suma pasywów 150 990 182,55 172 563 944,00 

Wzajemne wyłączenia pomiędzy jednostkami· zaakceptowane. 
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Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym: 

Identyfikator dokumentu 348935.1135912.841461 
Nazwa dokumentu 01 SF łączne 2021 - bilans.pdf 
Tytuł dokumentu 01 SF łączne 2021 - bilans 
Data dokumentu 2022-05-30 14:02:27 

Skrót dokumentu 
5D9E 182A8905C707 4EBBFB369CESEA3EA 79 
467BE 

Wersia dokumentu 1.2 
Data podpisu 2022-05-30 

Podpisane przez Anna Misterkiewicz Zast. Dyr. BDG 

Rodzaj certyfikatu 
Certyfikat kwalifikowany podpisu 
elektronicznego 

Data podpisu 2022-05-30 
Podpisane przez Jacek Robert Semaniak Prezes 

Rodzaj certyfikatu 
Certyfikat kwalifikowany podpisu 
elektronicznego 

Akceptacja 

Godlewska Monika, 2022-05-30 13 :41 :30, 
wersja 1.0 (Główny Specjalista, BDG Biuro 
Dyrektora Generalnego (BDG), WKF Wydział 
Księgowości i Finansów (BDG-WKF)) Główny 
Urząd Miar 

EZD 3.108.75.75. 

Data wydrulni: 2022-06-03 13:00:59 
Autor wydruku: Godlewska Mouika 
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: 

Główny Urząd Miar 
Elektoralna 2 

00-950 Warszawa 

Numer identyfikacyjny REGON: 

010415420 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

jednostki budżetowej 

sporządzony na dzień 31/12/2021 r. 

Adresat: 

Ministerstwo Finansów Budżet Państwa 

Stan na koniec roku 
poprzedniego 

Stan na koniec roku 
bieżącego 

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 65 845 753,84 77 669 304,16 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 492,00 7 036,00 

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

0,00 0,00 

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 

V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej 0,00 0,00 

VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych 65 841 261,84 77 662 268,16 

B. Koszty działalności operacyjnej 170 511 379,07 185 420 203,73 

I. Amortyzacja 13 698 498,50 15 640 311,00 

II. Zużycie materiałów i energii 10 089 721,88 13 854 273,54 

III. U sługi obce 9 995 699,67 11 250 385,76 

IV. Podatki i opłaty 1 514 876,68 2 196 032,44 

V. Wynagrodzenia 109 875 901,71 115 852 557,75 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 23 047 459,04 24 938 687,26 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2 289 221,59 1 687 955,98 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 

IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu 0,00 0,00 

X. Pozostałe obciążenia 0,00 0,00 

C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) -104 665 625,23 -107 750 899,57 
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D. Pozostałe przychody operacyjne 658 702,01 2 949 468,24 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 9 740,46 17 041,78 

II. Dotacje 0,00 0,00 

III. Inne przychody operacyjne 648 961,55 2 932 426,46 

E. Pozostałe koszty operacyjne 288 250,31 1200238,80 

I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych 
zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na 
wydzielonym rachunku 

0,00 0,00 

II. Pozostałe koszty operacyjne 288 250,31 1200238,80 

F. Zysk (strata) z działalnośći operacyjnej (C+D-E) -104 295 173,53 -106 001 670,13 

G. Przychody finansowe 2 925 185,14 691 366,23 

I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 

II. Odsetki 2 704 900,17 689 905,95 

III. Inne 220 284,97 1 460,28 

H. Koszty finansowe 2 767 462,45 877 916,53 

I. Odsetki 5 347,79 0,00 

II. Inne 2 762 114,66 877 916,53 

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) -104 137 450,84 -106 188 220,43 

J. Podatek dochodowy 0,00 0,00 

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 

L. Zysk (strata) netto (1-J-K) -104 137 450,84 -106 188 220,43 

Wzajemne wyłączenia pomiędzy jednostkami - zaakceptowane. 
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Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym: 

Identyfikator dokumentu 348935.1135913.841460 
Nazwa dokumentu 02 SF łączne 2021 - RZiS.pdf 
Tytuł dokumentu 02 SF łaczne 2021 - RZiS 
Data dokumentu 2022-05-30 14:02: 13 

Skrót dokumentu 
624 7 425EDAE97EE29B267 419CB484BA64CO 
BA260 

Wersja dokumentu 1.2 
Data podpisu 2022-05-30 

Podpisane przez Anna Misterkiewicz Zast. Dyr. BDG 

Rodzaj certyfikatu 
Certyfikat kwalifikowany podpisu 
elektronicznego 

Data podpisu 2022-05-30 
Podpisane przez Jacek Robert Semaniak Prezes 

Rodzaj certyfikatu 
Certyfikat kwalifikowany podpisu 
elektronicznego 

Akceptacja 

Godlewska Monika, 2022-05-30 13:41:25, 
wersja I .O (Główny Specjalista, BDG Biuro 
Dyrektora Generalnego (BDG), WKF Wydział 
Księgowości i Finansów (BDG-WKF)) Główny 
Urząd Miar 

EZD 3.108.75.75. 

Data wvdruku: 2022-06-03 13:02:04 
Autor wvdruku: Godlewska Monika 





30.05.2022, 13:37 Zestawienie zmian w funduszu 

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: 

Główny Urząd Miar 
Elektoralna 2 

00-950 Warszawa 

Numer identyfikacyjny REGON: 

010415420 

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 

jednostki budżetowej 

sporządzony na dzień 31/12/2021 r. 

Adresat: 

Ministerstwo Finansów Budżet Państwa 

Stan na koniec roku 
poprzedniego 

Stan na koniec roku 
bieżącego 

I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) 193 670 434,26 242 961 442,08 

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) 210 711 802,67 239 338 380,66 

1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły 0,00 0,00 

1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 163 877 391,71 175 134 065,14 

1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich 4 628 786,15 28 810 473,50 

1.4. Środki na inwestycje 12 693 924,94 34 517 426,98 

1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych 0,00 0,00 

1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz 
wartości niematerialne i prawne 

29 455 435,27 382 228,96 

1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonychjednostek 0,00 0,00 

1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00 

1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący 0,00 0,00 

1.10. Inne zwiększenia 56 264,60 494 186,08 

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 161 420 794,85 216 970 742,47 

2.1. Strata za rok ubiegły 76 432 213,13 104 137 370,84 

2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 66 331 183,70 78 140 857,63 

2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły 5 483 275,99 0,00 

2.4. Dotacje i środki na inwestycje 12 693 924,94 34 517 426,98 

2.5. Aktualizacja środków trwałych 0,00 0,00 

2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i 
środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 

302 335,80 104 078,42 
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2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00 

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00 

2.9. Inne zmniejszenia 177 861,29 71 008,60 

II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 242 961 442,08 265 329 080,27 

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący(+,-) -104 137 450,84 -106 188 220,43 

1. zysk netto(+) 0,00 0,00 

2. strata netto (-) -104 137 450,84 -106 188 220,43 

3. nadwyżka środków obrotowych 0,00 0,00 

IV. Fundusz (II+,-111) 138 823 991,24 159 140 859,84 

Brak wzajemnych wyłączeń pomiędzy jednostkami. 
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Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym: 

Identyfikator dokumentu 348935.1135914.841459 
Nazwa dokumentu 03 SF łączne 2021 - ZZwF.pdf 
Tytuł dokumentu 03 SF łaczne 2021 - ZZwF 
Data dokumentu 2022-05-30 14:02:02 

Skrót dokumentu 
E393CB869I8A2718FFAE47222l569B9BF166 
DDF3 

Wersja dokumentu 1.2 
Data podpisu 2022-05-30 

Podpisane przez Anna Misterkiewicz Zast. Dyr. BDG 

Rodzaj certyfikatu 
Certyfikat kwalifikowany podpisu 
elektronicznego 

Data podpisu 2022-05-30 
Podpisane przez Jacek Robert Semaniak Prezes 

Rodzaj certyfikatu 
Certyfikat kwalifikowany podpisu 
elektronicznego 

Akceptacja 

Godlewska Monika, 2022-05-30 13:41:21, 
wersja I .O (Główny Specjalista, BDG Biuro 
Dyrektora Generalnego (BDG), WKF Wydział 
Księgowości i Finansów (BDG-WKF)) Główny 
Urząd Miar 

EZD 3.108.75.75. 

Data wvdruku: 2022-06-03 13:02:28 
Autor wvdruku: Godlewska Monika 
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: 

Główny Urząd Miar 
Elektoralna 2 

00-950 Warszawa 

Numer identyfikacyjny REGON: 

010415420 

INFORMACJA DODATKOWA 

Informacja dodatkowa 

sporządzona na dzień 31/12/2021 r. 

Adresat: 

Ministerstwo Finansów Budżet Państwa 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

Lp. Etykieta Wartość 

1 

1.1 Nazwa jednostki Główny Urząd Miar 

1.2 Siedziba jednostki Warszawa 

1.3 Adres jednostki Elektoralna 2 00-950 Warszawa 

1.4 Podstawowy przedmiot działalnościjednostki Zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów 
wielkości fizycznych w Rzeczypospolitej Polskiej - ustawa z dnia 11 
maja 2001 r. Prawo o miarach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2068) 

2 Olaes sprawozdawczy Roczny-2021 

3 Agregat? (Tak / Nie) Tak 

4 Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Pole wypełnione w jednostkowych sprawozdaniach 

4.1 Metoda amortyzacji 

Kod Metoda amortyzacji Dodatkowy opis 

2 metoda liniowa 

4 środki trwałe o wartości 
nieprzekraczającej 1 O OOO 
zł, podlegają jednorazowo 
umorzeniu w 100% w 
miesiącu przyjęcia do 
używania, przez spisanie w 
koszty 

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów 

Kod Metoda wyceny Dodatkowy opis 

1 wyceniane wg cen nabycia 

2 wyceniane wg kosztu 

wytworzenia 

3 wyceniane wg wartości 
przeszacowanej 

4 wyceniane wg wartości 
rynkowej z dnia nabycia 

5 wyceniane wg wartości 
określonej w decyzji 
właściwego organu 

6 wyceniane wg wartości 

wynikającej z posiadanych 
dokumentów lub wyceny 
komisji inwentaryzacyjnej 

9 zakupione materiały 
odnoszone są bezpośrednio 
w ciężar kosztów w dniu ich 
zakupu 

11 ewidencja materiałów 
biurowych i gospodarczych 
prowadzona ilościowo-

wartościowo 

13 inne 

5. Inne informacje 

Informacja I Dodatkowy opis 

I I 
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6 przyjęty próg istotności 

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

7 wyceniane w wysokości 
kosztów poniesionych w 
związku z ich nabyciem 

Il. 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 

8 541 660,67 0,00 570 845,31 0,00 0,00 570 845,31 

1 Środki trwałe 390 233 430,79 0,00 16 383 598,62 7 425,96 548 327,70 16 939 352,28 

1.1 Grunty 80 099 860,37 0,00 336 540,00 0,00 287 140,00 623 680,00 

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 

74 717 351,36 0,00 459 827,49 0,00 124 845,00 584 672,49 

1.3 Urządzenia 

techniczne i 
maszyny 

28 650 660,09 0,00 5 226 169,18 7 425,96 3 489,20 5 237 084,34 

1.4 Środki 
transportu 

12 151 051,06 0,00 522 092,90 0,00 109 653,50 631 746,40 

1.5 Inne środki 
trwałe 

194 614 507,91 0,00 9 838 969,05 0,00 23 200,00 9 862 169,05 

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 0,00 306 408,38 0,00 88 546,18 394 954,56 8 717 551,42 
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niematerialne 
i prawne 

1 Środki trwałe 0,00 7794 823,49 22 639,73 15 259,18 7 832 722,40 399 340 060,67 

1.1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 723 540,37 

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 9 763,74 0,00 0,00 9 763,74 75 292 260,11 

1.3 Urządzenia 

tecłmiczne i 
maszyny 

0,00 1 421 832,34 19 810,73 630,25 1 442 273,32 32 445 471,11 

1.4 Środki 
transportu 

0,00 594 953,33 0,00 0,00 594 953,33 12 187 844,13 

1.5 Inne środki 
trwałe 

0,00 5 768 274,08 2 829,00 14 628,93 5 785 732,01 198 690 944,95 

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 

6 619 706,83 0,00 1 897 598,39 20 681,71 388 100,76 8 149 886,17 1 921 953,84 567 665,25 

1 Środki trwałe 243 464 406,38 0,00 24 313 065,63 3 825 988,13 7 498 368,79 264 105 091,35 146 769 024,41 135 234 969,32 

1.1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 099 860,37 80 723 540,37 

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 

47 329 100,97 0,00 5 521 375,82 0,00 0,00 52 850 476,79 27 388 250,39 22 441 783,32 

https://ebs-trezor.mf.gov.pl/OA_HTML/OA.jsp?page=/dm/oracle/apps/xxext/rep/xxrepcommon/webui/pg/DocumentPrintPG&retainAM=Y&fndOAJ... 3/8 

https://ebs-trezor.mf.gov.pl/OA_HTML/OA.jsp?page=/dm/oracle/apps/xxext/rep/xxrepcommon/webui/pg/DocumentPrintPG&retainAM=Y&fndOAJ
https://ebs-trezor.mf.gov.pl/OA_HTML/OA.jsp?page=/dm/oracle/apps/xxext/rep/xxrepcommon/webui/pg/DocumentPrintPG


30.05.2022, 13:38 __ h_ttps://ebs-trezor.mf.gov.pl/OA_HTML/OA.jsp?page=/dm/oracle/apps/xxext/rep/xxrepcommon/webui/pg/DocumentPrintPG& ... 

inżynierii 

lądowej i 
wodnej 

1.3 Urządzenia 

techniczne i 
maszyny 

23 733 303,33 0,00 2 365 875,30 3 273 559,34 1 309 683,05 28 063 054,92 4 917 356,76 4 382 416,19 

1.4 Środki 
transportu 

8 933 451,98 0,00 1 334 813,45 63 964,54 422 334,78 9 909 895,19 3 217 599,08 2 277 948,94 

1.5 Inne środki 
trwałe 

163 468 550,10 0,00 15 091 001,06 488 464,25 5 766 350,96 173 281 664,45 31 145 957,81 25 409 280,50 

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 247 079,93 428 836,00 wartość rynkowa wedhig polis ubezpieczeniowych 

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 brak 

2 finansowe 0,00 brak 

1.4. Grunty użytkowane wieczyście 

Lp. Opis Kwota Dodatkowe informacje 

1 Wartość gruntów 
użytkowanych wieczyście 

1 347 773,81 W użytkowaniu wieczystym od jednostki samorządu terytorialnego 

1.5. Środki trwale 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 brak 

2 Budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

3 527 510,49 Środki trwałe użytkowane na podstawie umowy najmu 

3 Urządzenia 

techniczne i 
maszyny 

58 918,61 Składniki majątku powierzone przez jednostkę nadrzędną 

4 Środki transportu 0,00 brak 

5 Inne środki trwałe 0,00 brak 
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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 8 301 953,58 390 378,64 124 609,52 1 869 298,01 6 698 424,69 

2 Należności długoterminowe 142 013,26 7 688,37 0,00 0,00 149 701,63 

3 Łączna kwota: 8 443 966,84 398 067,01 124 609,52 1 869 298,01 6 848 126,32 

1.8. Dane o stanie r
końcowym 

ezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie 

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 brak 

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

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 30,00 Decyzja dotycząca zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym słupków 
wskaźnikowych na lata 2020-2024 (dot. WZ Stargard); płatność do 15 stycznia każdego 
roku z góry za dany rok; dot. 2023 r. i 2024 r. 

b powyżej 3 do 5 lat 0,00 brak 

C powyżej 5 lat 0,00 brak 

Łączna kwota: 30,00 

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 brak 

2 z tytułu leasingu zwrotnego 0,00 brak 

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 brak 

2 Hipoteka 0,00 0,00 0,00 0,00 brak 

3 Zastaw (w tym 
rejestrowy lub 
skarbowy) 

0,00 0,00 0,00 0,00 brak 

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

5 Przewłaszczenie na 0,00 0,00 0,00 0,00 brak 
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zabezpieczenia 

6 Gwarancja bankowa 
lub ubezpieczeniowa 

0,00 0,00 0,00 0,00 brak 

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

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 CzynneRMK Kwota 

2 ubezpieczenia 23 736,93 

3 prenumeraty ( w tym dostępy do portali elektronicznych) 2 004,00 

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe 

Lp. Rozliczenia 
międzyokresowe 

Informacje dodatkowe Kwota 

13.2 Czynne RMK • Inne Przyszłe okresy rozliczeniowe 961 914,92 

13.3 Kwota czynnych rozliczeń 
międzyokresowych 

kosztów (stanowiąca 
różnicę między wartością 

otrzymanych finansowych 
składników aktywów a 
zobowiązaniem zapłaty za 
nie) 

nie dotyczy 0,00 

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 Rozliczenia 
międzyokresowe 

przychodów - inne 

nie dotyczy 0,00 

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 

0,00 nie dotyczy 
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1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 

Lp. Wyszczegól nienie Kwota Dodatkowe informacje 

1 Odprawy emerytalne 
i rentowe 

1 653 955,97 

2 Nagrody 
jubileuszowe 

2 216 964,90 

3 Inne 9 276 921,61 pozostałe świadczenia pracownicze 

4 Kwota razem 13 147 842,48 

1.16. Inne informacje 

Lp.1 Opis Dodatkowe informacje 

1.16 IInne informacje nie dotyczy 

2 

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

Lp. Wyszczególnienie Kwota 

1 Materiały 18 126,83 

2 Półprodukty i produkty w toku 0,00 

3 Produkty gotowe 0,00 

4 Towary 0,00 

5 Kwota razem 18 126,83 

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 489 105,35 

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 

nie dotyczy 0,00 

2 Przychody - które 
wystąpiły incydentalnie 

1) 20,34 zł - przychody ze składników majątkowych; 2) 28.261,88 zł- przychody związane 
były przede wszystkim z przychodami dotyczącymi odsetek z tyt. podatków i opłat§ 091 
oraz pozostałych odsetek§ 092, czynszem§ 075; zaokrąglenia dot. rozliczeń miesięcznych 
pod. VAT; z tytułu uzyskania opłaty za notę obciążeniową w§ 095; dodatnie różnice 
kursowe- sprawdzenia między-laboratoryjne. 

28 282,22 

3 Koszty - o nadzwyczajnej 
wartości 

1) 6.497,11 zł - w związku z pandemią COVID-19 w 2021 r. zakupiono maseczki ochronne 
dla pracowników. W miejscach pracy, w których wystąpiły przypadki zarażenia SARS-
Co V-2, wykonane zostały usługi dezynfekcji pomieszczeń; 2) 8.901,30 zł - wydatki w 
związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju w związku z wirusem COVID-19 zostały 
poniesione na zakup środków do dezynfekcji, maseczek i rękawiczek oraz stacji do 
dezynfekcji dla każdego Wydziału Zamiejscowego. 

15 398,41 

4 Koszty - które wystąpiły 
incydentalnie 

1) 13.837,56 zł - pozostałe koszty operacyjne związane były min. z zaokrągleniami dot. 
rozliczeń miesięcznych podatku VAT przekazywanego do Urzędu Skarbowego, a także 
wyksięgowanie odsetek dot. naliczenia na koniec ub. roku. koszty postepowania sądowego 
(dot. zastępstwa w sprawie); koszty finansowe dot. błędnego rozliczenia (w systemie 
kadrowo-płacowym) - korekta dekl. DRA za 2019r.wyksięgowanie zdublowanych pozycji 
formularzy i faktur (przejście ze starego systemu księgowego na nowy); 2) 3.777,67 zł-
koszty w związku z panującą pandemią COVID - 19 - zakupiono dodatkowe środki 
ochronne chroniące pracowników przed wirusem (maseczki, rękawiczki, płyny do 
dezynfekcji). 

17 615,23 

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 tytuhi podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw 
finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych 

0,00 

12.s. Inne Informacje 
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2.5 Inne informacje 

\Vyszczególnienie Opis 

W jednostce podległej między rokiem 2020 a 2021 
nastąpiło przeksięgowanie między latami błędnie 
odprowadzonych dochodów do Ministerstwa Finansów. 
Były to środki z tytułu VAT za rok 2020. 

Kwota 

11 039,68 

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 fmansowej oraz 
wynik finansowy jednostki 
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	V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek 
	V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek 
	V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek 
	0,00 
	0,00 
	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania um) 
	900 295,51 
	860 166,98 

	B. Aktywa obrotowe 
	B. Aktywa obrotowe 
	6 553 365,01 
	7 842 716,76 
	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochod budżetowych 
	0,00 
	0,00 

	I. Zapasy 
	I. Zapasy 
	1260982,35 
	1 391 994,67 
	8. Fundusze specjalne 
	1 053 966,82 
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	1. Materiały 
	1. Materiały 
	1260982,35 
	1 391994,67 
	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
	1 053 966,82 
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	2. Półprodukty i produkty w toku 
	0,00 
	0,00 
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	0,00 
	0,00 
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	3. Produkty gotowe 
	0,00 
	0,00 
	III. Rezerwy na zobowiązania 
	0,00 
	0,00 

	4. Towary 
	4. Towary 
	0,00 
	0,00 
	IV. Rozliczenia międzyokresowe 
	0,00 
	0,00 

	II. Należności krkoterminowe 
	II. Należności krkoterminowe 
	2 833 094,05 
	3 994 659,82 

	' 1. Należności z tytułu dostaw i usług 
	' 1. Należności z tytułu dostaw i usług 
	551 025,86 
	1233385,73 

	2. Należności od budżetów 
	2. Należności od budżetów 
	2 252,35 
	30 911,89 

	3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 
	3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 
	0,00 
	0,00 

	4. Pozostałe należności 
	4. Pozostałe należności 
	2 279 815,84 
	2 730362,20 

	5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochod budżetowych 
	5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochod budżetowych 
	0,00 
	0,00 

	III. Krkotenninowe aktywa finansowe 
	III. Krkotenninowe aktywa finansowe 
	1 491 413,99 
	1468406,42 

	1. Środki pieniężne w kasie 
	1. Środki pieniężne w kasie 
	0,00 
	0,00 

	2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych 
	2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych 
	1 409 333,87 
	1 350 121,17 

	3. Środki pieniężne państwowego :funduszu celowego 
	3. Środki pieniężne państwowego :funduszu celowego 
	0,00 
	0,00 

	4. Inne środki pieniężne 
	4. Inne środki pieniężne 
	80 357,46 
	114 638,40 

	5. Akcje lub udziały 
	5. Akcje lub udziały 
	0,00 
	0,00 

	6. Inne papiery wartościowe 
	6. Inne papiery wartościowe 
	1 722,66 
	3 646,85 

	7. Inne krkoterminowe aktywa finansowe 
	7. Inne krkoterminowe aktywa finansowe 
	0,00 
	0,00 

	IY. Rozliczenia międzyokresowe 
	IY. Rozliczenia międzyokresowe 
	967 874,62 
	987 655,85 

	Suma aktyw 
	Suma aktyw 
	150 990 182,55 
	172 563 944,00 
	Suma pasyw 
	150 990 182,55 
	172 563 944,00 
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	Adresat: Ministerstwo Finans Budżet Państwa 

	TR
	Stan na koniec roku poprzedniego 
	Stan na koniec roku bieżącego 

	A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 
	A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 
	65 845 753,84 
	77 669 304,16 

	I. Przychody netto ze sprzedaży produkt 
	I. Przychody netto ze sprzedaży produkt 
	4 492,00 
	7 036,00 

	II. Zmiana stanu produkt (zwiększenie -wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) 
	II. Zmiana stanu produkt (zwiększenie -wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) 
	-

	0,00 
	0,00 

	III. Koszt wytworzenia produkt na własne potrzeby jednostki 
	III. Koszt wytworzenia produkt na własne potrzeby jednostki 
	0,00 
	0,00 

	IV. Przychody netto ze sprzedaży towar i materiałów 
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towar i materiałów 
	0,00 
	0,00 

	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej 
	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej 
	0,00 
	0,00 

	VI. Przychody z tytułu dochod budżetowych 
	VI. Przychody z tytułu dochod budżetowych 
	65 841 261,84 
	77 662 268,16 

	B. Koszty działalności operacyjnej 
	B. Koszty działalności operacyjnej 
	170 511 379,07 
	185 420 203,73 

	I. Amortyzacja 
	I. Amortyzacja 
	13 698 498,50 
	15 640 311,00 

	II. Zużycie materiałów i energii 
	II. Zużycie materiałów i energii 
	10 089 721,88 
	13 854 273,54 

	III. U sługi obce 
	III. U sługi obce 
	9 995 699,67 
	11 250 385,76 

	IV. Podatki i opłaty 
	IV. Podatki i opłaty 
	1 514 876,68 
	2 196 032,44 

	V. Wynagrodzenia 
	V. Wynagrodzenia 
	109 875 901,71 
	115 852 557,75 

	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracownik 
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracownik 
	23 047 459,04 
	24 938 687,26 

	VII. Pozostałe koszty rodzajowe 
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe 
	2 289 221,59 
	1 687 955,98 

	VIII. Wartość sprzedanych towar i materiałów 
	VIII. Wartość sprzedanych towar i materiałów 
	0,00 
	0,00 

	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu 
	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu 
	0,00 
	0,00 

	X. Pozostałe obciążenia 
	X. Pozostałe obciążenia 
	0,00 
	0,00 

	C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) 
	C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) 
	-104 665 625,23 
	-107 750 899,57 
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	D. Pozostałe przychody operacyjne 
	D. Pozostałe przychody operacyjne 
	D. Pozostałe przychody operacyjne 
	658 702,01 
	2 949 468,24 

	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw trwałych 
	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw trwałych 
	9 740,46 
	17 041,78 

	II. Dotacje 
	II. Dotacje 
	0,00 
	0,00 

	III. Inne przychody operacyjne 
	III. Inne przychody operacyjne 
	648 961,55 
	2 932 426,46 

	E. Pozostałe koszty operacyjne 
	E. Pozostałe koszty operacyjne 
	288 250,31 
	1200238,80 

	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochod jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 
	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochod jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 
	0,00 
	0,00 

	II. Pozostałe koszty operacyjne 
	II. Pozostałe koszty operacyjne 
	288 250,31 
	1200238,80 

	F. Zysk (strata) z działalnośći operacyjnej (C+D-E) 
	F. Zysk (strata) z działalnośći operacyjnej (C+D-E) 
	-104 295 173,53 
	-106 001 670,13 

	G. Przychody finansowe 
	G. Przychody finansowe 
	2 925 185,14 
	691 366,23 

	I. Dywidendy i udziały w zyskach 
	I. Dywidendy i udziały w zyskach 
	0,00 
	0,00 

	II. Odsetki 
	II. Odsetki 
	2 704 900,17 
	689 905,95 

	III. Inne 
	III. Inne 
	220 284,97 
	1 460,28 

	H. Koszty finansowe 
	H. Koszty finansowe 
	2 767 462,45 
	877 916,53 

	I. Odsetki 
	I. Odsetki 
	5 347,79 
	0,00 

	II. Inne 
	II. Inne 
	2 762 114,66 
	877 916,53 

	I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) 
	I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) 
	-104 137 450,84 
	-106 188 220,43 

	J. Podatek dochodowy 
	J. Podatek dochodowy 
	0,00 
	0,00 

	K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 
	K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 
	0,00 
	0,00 

	L. Zysk (strata) netto (1-J-K) 
	L. Zysk (strata) netto (1-J-K) 
	-104 137 450,84 
	-106 188 220,43 
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	Adresat: Ministerstwo Finans Budżet Państwa 

	TR
	Stan na koniec roku poprzedniego 
	Stan na koniec roku bieżącego 

	I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) 
	I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) 
	193 670 434,26 
	242 961 442,08 

	1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) 
	1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) 
	210 711 802,67 
	239 338 380,66 

	1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły 
	1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły 
	0,00 
	0,00 

	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 
	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 
	163 877 391,71 
	175 134 065,14 

	1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich 
	1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich 
	4 628 786,15 
	28 810 473,50 

	1.4. Środki na inwestycje 
	1.4. Środki na inwestycje 
	12 693 924,94 
	34 517 426,98 

	1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych 
	1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych 
	0,00 
	0,00 

	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne 
	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne 
	29 455 435,27 
	382 228,96 

	1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonychjednostek 
	1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonychjednostek 
	0,00 
	0,00 

	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 
	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 
	0,00 
	0,00 

	1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący 
	1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący 
	0,00 
	0,00 

	1.10. Inne zwiększenia 
	1.10. Inne zwiększenia 
	56 264,60 
	494 186,08 

	2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 
	2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 
	161 420 794,85 
	216 970 742,47 

	2.1. Strata za rok ubiegły 
	2.1. Strata za rok ubiegły 
	76 432 213,13 
	104 137 370,84 

	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 
	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 
	66 331 183,70 
	78 140 857,63 

	2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły 
	2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły 
	5 483 275,99 
	0,00 

	2.4. Dotacje i środki na inwestycje 
	2.4. Dotacje i środki na inwestycje 
	12 693 924,94 
	34 517 426,98 

	2.5. Aktualizacja środków trwałych 
	2.5. Aktualizacja środków trwałych 
	0,00 
	0,00 

	2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 
	2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 
	302 335,80 
	104 078,42 
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	2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 
	2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 
	2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 
	0,00 
	0,00 

	2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 
	2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 
	0,00 
	0,00 

	2.9. Inne zmniejszenia 
	2.9. Inne zmniejszenia 
	177 861,29 
	71 008,60 

	II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 
	II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 
	242 961 442,08 
	265 329 080,27 

	III. Wynik finansowy netto za rok bieżący(+,-) 
	III. Wynik finansowy netto za rok bieżący(+,-) 
	-104 137 450,84 
	-106 188 220,43 

	1. zysk netto(+) 
	1. zysk netto(+) 
	0,00 
	0,00 

	2. strata netto (-) 
	2. strata netto (-) 
	-104 137 450,84 
	-106 188 220,43 

	3. nadwyżka środków obrotowych 
	3. nadwyżka środków obrotowych 
	0,00 
	0,00 

	IV. Fundusz (II+,-111) 
	IV. Fundusz (II+,-111) 
	138 823 991,24 
	159 140 859,84 


	Brak wzajemnych wyłączeń pomiędzy jednostkami. 
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	Adresat: Ministerstwo Finans Budżet Państwa 

	I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
	I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

	Lp. 
	Lp. 
	Etykieta 
	Wartość 

	1 
	1 

	1.1 
	1.1 
	Nazwa jednostki 
	Główny Urząd Miar 

	1.2 
	1.2 
	Siedziba jednostki 
	Warszawa 

	1.3 
	1.3 
	Adres jednostki 
	Elektoralna 2 00-950 Warszawa 

	1.4 
	1.4 
	Podstawowy przedmiot działalnościjednostki 
	Zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiar wielkości fizycznych w Rzeczypospolitej Polskiej -ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2068) 

	2 
	2 
	Olaes sprawozdawczy 
	Roczny-2021 

	3 
	3 
	Agregat? (Tak / Nie) 
	Tak 

	4 
	4 
	Omienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
	Pole wypełnione w jednostkowych sprawozdaniach 


	4.1 Metoda amortyzacji 
	4.1 Metoda amortyzacji 
	4.1 Metoda amortyzacji 

	Kod 
	Kod 
	Metoda amortyzacji 
	Dodatkowy opis 

	2 
	2 
	metoda liniowa 

	4 
	4 
	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 1 O OOO zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty 


	4.2 Metody wyceny aktyw i pasyw 
	4.2 Metody wyceny aktyw i pasyw 
	4.2 Metody wyceny aktyw i pasyw 

	Kod 
	Kod 
	Metoda wyceny 
	Dodatkowy opis 

	1 
	1 
	wyceniane wg cen nabycia 

	2 
	2 
	wyceniane wg kosztu wytworzenia 

	3 
	3 
	wyceniane wg wartości przeszacowanej 

	4 
	4 
	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia 

	5 
	5 
	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu 

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

	9 
	9 
	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar koszt w dniu ich zakupu 

	11 
	11 
	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowowartościowo 
	-


	13 
	13 
	inne 


	5. Inne informacje 
	5. Inne informacje 
	5. Inne informacje 

	Informacja 
	Informacja 
	I 
	Dodatkowy opis 

	I 
	I 
	I 
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	6 przyjęty pr istotności 
	6 wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokument lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej 
	7 wyceniane w wysokości koszt poniesionych w związku z ich nabyciem 
	Il. Dodatkowe informacje i objaśnienia 
	Il. Dodatkowe informacje i objaśnienia 
	Il. Dodatkowe informacje i objaśnienia 

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

	Rodzaj 
	Rodzaj 
	Zwiększenia 

	Lp. 
	Lp. 
	Wyszczeg nienie 
	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego 
	Aktualizacja 
	Nabycia 
	Przemiesz czenia wewnętrzne 
	Inne 
	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6) 

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

	I 
	I 
	Wartości niematerialne i prawne 
	8 541 660,67 
	0,00 
	570 845,31 
	0,00 
	0,00 
	570 845,31 

	1 
	1 
	Środki trwałe 
	390 233 430,79 
	0,00 
	16 383 598,62 
	7 425,96 
	548 327,70 
	16 939 352,28 

	1.1 
	1.1 
	Grunty 
	80 099 860,37 
	0,00 
	336 540,00 
	0,00 
	287 140,00 
	623 680,00 

	1.1.1 
	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 
	1.2 
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 
	74 717 351,36 
	0,00 
	459 827,49 
	0,00 
	124 845,00 
	584 672,49 

	1.3 
	1.3 
	Urządzenia techniczne i maszyny 
	28 650 660,09 
	0,00 
	5 226 169,18 
	7 425,96 
	3 489,20 
	5 237 084,34 

	1.4 
	1.4 
	Środki transportu 
	12 151 051,06 
	0,00 
	522 092,90 
	0,00 
	109 653,50 
	631 746,40 

	1.5 
	1.5 
	Inne środki trwałe 
	194 614 507,91 
	0,00 
	9 838 969,05 
	0,00 
	23 200,00 
	9 862 169,05 


	2 
	2 
	2 
	Środki trwałe placek ----
	-

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

	Rodzaj 
	Rodzaj 
	Zmniejszenia 
	Ogółem 

	Lp. 
	Lp. 
	Wyszczeg nienie 
	Aktualizacja 
	Rozch (np. likwidacja, sprzedaż) 
	Przemiesz czenia wewnętrzne 
	Inne 
	Ogółem zmniejszenia (8+9+ 10+ 11) 
	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+712) 
	-


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

	I 
	I 
	Wartości 
	0,00 
	306 408,38 
	0,00 
	88 546,18 
	394 954,56 
	8 717 551,42 
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	Table
	TR
	niematerialne i prawne 

	1 
	1 
	Środki trwałe 
	0,00 
	7794 823,49 
	22 639,73 
	15 259,18 
	7 832 722,40 
	399 340 060,67 

	1.1 
	1.1 
	Grunty 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	80 723 540,37 

	1.1.1 
	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 
	1.2 
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 
	0,00 
	9 763,74 
	0,00 
	0,00 
	9 763,74 
	75 292 260,11 

	1.3 
	1.3 
	Urządzenia tecłmiczne i maszyny 
	0,00 
	1 421 832,34 
	19 810,73 
	630,25 
	1 442 273,32 
	32 445 471,11 

	1.4 
	1.4 
	Środki transportu 
	0,00 
	594 953,33 
	0,00 
	0,00 
	594 953,33 
	12 187 844,13 

	1.5 
	1.5 
	Inne środki trwałe 
	0,00 
	5 768 274,08 
	2 829,00 
	14 628,93 
	5 785 732,01 
	198 690 944,95 


	2 
	2 
	2 
	Środki trwałe placek 
	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) 
	1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C) 
	1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C) 

	Rodzaj 
	Rodzaj 
	Umorzenie 
	Stan/rok 
	Wartość netto 

	Lp. 
	Lp. 
	Wyszczeg 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 (214) 
	-

	Stan na koniec roku obrotowego (1319) 
	-


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

	I 
	I 
	Wartości niematerialne i prawne 
	6 619 706,83 
	0,00 
	1 897 598,39 
	20 681,71 
	388 100,76 
	8 149 886,17 
	1 921 953,84 
	567 665,25 

	1 
	1 
	Środki trwałe 
	243 464 406,38 
	0,00 
	24 313 065,63 
	3 825 988,13 
	7 498 368,79 
	264 105 091,35 
	146 769 024,41 
	135 234 969,32 

	1.1 
	1.1 
	Grunty 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	80 099 860,37 
	80 723 540,37 

	1.1.1 
	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 
	1.2 
	Budynki, lokale i obiekty 
	47 329 100,97 
	0,00 
	5 521 375,82 
	0,00 
	0,00 
	52 850 476,79 
	27 388 250,39 
	22 441 783,32 
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	Table
	TR
	inżynierii lądowej i wodnej 

	1.3 
	1.3 
	Urządzenia techniczne i maszyny 
	23 733 303,33 
	0,00 
	2 365 875,30 
	3 273 559,34 
	1 309 683,05 
	28 063 054,92 
	4 917 356,76 
	4 382 416,19 

	1.4 
	1.4 
	Środki transportu 
	8 933 451,98 
	0,00 
	1 334 813,45 
	63 964,54 
	422 334,78 
	9 909 895,19 
	3 217 599,08 
	2 277 948,94 

	1.5 
	1.5 
	Inne środki trwałe 
	163 468 550,10 
	0,00 
	15 091 001,06 
	488 464,25 
	5 766 350,96 
	173 281 664,45 
	31 145 957,81 
	25 409 280,50 


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

	Lp. 
	Lp. 
	Grupa rodzajowa 
	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego) 
	Wartość rynkowa 
	Dodatkowe informacje 

	1.1 
	1.1 
	Grunty 
	0,00 
	0,00 

	1.1.1 
	1.1.1 
	w tym dobra kultury 
	0,00 
	0,00 

	1.2 
	1.2 
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 
	0,00 
	0,00 

	1.2.1 
	1.2.1 
	w tym dobra kultury 
	0,00 
	0,00 

	1.3 
	1.3 
	Urządzenia techniczne i maszyny 
	0,00 
	0,00 

	1.3.1 
	1.3.1 
	w tym dobra kultury 
	0,00 
	0,00 

	1.4 
	1.4 
	Środki transportu 
	247 079,93 
	428 836,00 
	wartość rynkowa wedhig polis ubezpieczeniowych 

	1.4.1 
	1.4.1 
	w tym dobra kultury 
	0,00 
	0,00 

	1.5 
	1.5 
	Inne środki trwałe 
	0,00 
	0,00 

	1.5.1 
	1.5.1 
	w tym dobra kultury 
	0,00 
	0,00 


	1.3. Długoterminowe aktywa 
	1.3. Długoterminowe aktywa 
	1.3. Długoterminowe aktywa 

	Lp. 
	Lp. 
	Długoterminowe aktywa 
	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpis aktualizujących wartość długoterminowych aktyw trwałych 
	Dodatkowe informacje 

	1 
	1 
	niefinansowe 
	0,00 
	brak 

	2 
	2 
	finansowe 
	0,00 
	brak 


	1.4. Grunty użytkowane wieczyście 
	1.4. Grunty użytkowane wieczyście 
	1.4. Grunty użytkowane wieczyście 

	Lp. 
	Lp. 
	Opis 
	Kwota 
	Dodatkowe informacje 

	1 
	1 
	Wartość grunt użytkowanych wieczyście 
	1 347 773,81 
	W użytkowaniu wieczystym od jednostki samorządu terytorialnego 


	1.5. Środki trwale używane na podstawie um najmu, dzierżawy i innych um, w tym tytułu um leasingu 
	1.5. Środki trwale używane na podstawie um najmu, dzierżawy i innych um, w tym tytułu um leasingu 
	1.5. Środki trwale używane na podstawie um najmu, dzierżawy i innych um, w tym tytułu um leasingu 

	Lp. 
	Lp. 
	Wyszczegnienie 
	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie um najmu, dzierżawy i innych um, w tym z tytułu um leasingu 
	Dodatkowe informacje 

	1 
	1 
	Grunty 
	0,00 
	brak 

	2 
	2 
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 
	3 527 510,49 
	Środki trwałe użytkowane na podstawie umowy najmu 

	3 
	3 
	Urządzenia techniczne i maszyny 
	58 918,61 
	Składniki majątku powierzone przez jednostkę nadrzędną 

	4 
	4 
	Środki transportu 
	0,00 
	brak 

	5 
	5 
	Inne środki trwałe 
	0,00 
	brak 
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	1.6. Papiery wartościowe 
	1.6. Papiery wartościowe 
	1.6. Papiery wartościowe 

	Lp. 
	Lp. 
	Papiery wartościowe 
	Liczba posiadanych papier wartościowych 
	Wartość posiadanych papier wartościowych 
	Dodatkowe informacje 

	1 
	1 
	Akcje i udziały 
	0,00 
	0,00 

	2 
	2 
	Dłużne papiery wartościowe 
	0,00 
	0,00 

	3 
	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) 
	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) 
	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. 
	Lp. 
	Należności 
	Stan na początek roku obrotowego 
	Zwiększenia 
	Wykorzystanie 
	Rozwiązanie 
	Stan na koniec roku obrotowego 

	1 
	1 
	Należności krkoterminowe 
	8 301 953,58 
	390 378,64 
	124 609,52 
	1 869 298,01 
	6 698 424,69 

	2 
	2 
	Należności długoterminowe 
	142 013,26 
	7 688,37 
	0,00 
	0,00 
	149 701,63 

	3 
	3 
	Łączna kwota: 
	8 443 966,84 
	398 067,01 
	124 609,52 
	1 869 298,01 
	6 848 126,32 


	1.8. Dane o stanie rkońcowym 
	1.8. Dane o stanie rkońcowym 
	1.8. Dane o stanie rkońcowym 
	ezerw według celu ich 
	utworzenia na począ
	tek roku obrotowego, 
	zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu 
	i stanie 

	Lp. 
	Lp. 
	Rezerwy według celu utworzenia 
	Stan na początek roku obrotowego 
	Zwiększenia 
	Wykorzystanie 
	Rozwiązanie 
	Stan na koniec roku obrotowego 
	Dodatkowe informacje 

	1 
	1 
	Rezerwy na postępowania sądowe 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	brak 

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

	3 
	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 
	1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty 
	1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty 

	Lp. 
	Lp. 
	Okres spłaty 
	Kwota 
	Dodatkowe informacje 

	a 
	a 
	powyżej 1 roku do 3 lat 
	30,00 
	Decyzja dotycząca zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym słupków wskaźnikowych na lata 2020-2024 (dot. WZ Stargard); płatność do 15 stycznia każdego roku z gy za dany rok; dot. 2023 r. i 2024 r. 

	b 
	b 
	powyżej 3 do 5 lat 
	0,00 
	brak 

	C 
	C 
	powyżej 5 lat 
	0,00 
	brak 

	TR
	Łączna kwota: 
	30,00 


	1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepis o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny 
	1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepis o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny 
	1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepis o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny 

	Lp. 
	Lp. 
	Zobowiązania 
	Kwota 
	Dodatkowe informacje 

	1 
	1 
	z tytułu leasingu finansowego 
	0,00 
	brak 

	2 
	2 
	z tytułu leasingu zwrotnego 
	0,00 
	brak 


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

	Rodzaj 
	Rodzaj 
	Kwota 
	W tym na aktywach 
	Informacje 

	Lp. 
	Lp. 
	Forma zabezpieczenia 
	zobowiązania 
	zabezpieczenia 
	trwałych 
	obrotowych 
	Dodatkowe informacje 

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

	2 
	2 
	Hipoteka 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	brak 

	3 
	3 
	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	brak 

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

	5 
	5 
	Przewłaszczenie na 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	brak 
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	Table
	TR
	zabezpieczenia 

	6 
	6 
	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	brak 

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

	8 
	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 
	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 
	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. 
	Lp. 
	Rodzaj zobowiązania warunkowego 
	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki 
	Kwota 

	1 
	1 
	Nieuznane roszczenia wierzycieli 
	nie dotyczy 
	0,00 

	2 
	2 
	Udzielone gwarancje i poręczenia 
	nie dotyczy 
	0,00 

	3 
	3 
	Inne 
	nie dotyczy 
	0,00 

	4 
	4 
	Łączna kwota 
	0,00 


	1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych koszt stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktyw a zobowiązaniem zapłaty za nie 
	1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych koszt stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktyw a zobowiązaniem zapłaty za nie 
	1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych koszt stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktyw a zobowiązaniem zapłaty za nie 

	1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe koszt 
	1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe koszt 

	Kod 
	Kod 
	CzynneRMK 
	Kwota 

	2 
	2 
	ubezpieczenia 
	23 736,93 

	3 
	3 
	prenumeraty ( w tym dostępy do portali elektronicznych) 
	2 004,00 


	1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe 
	1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe 
	1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe 

	Lp. 
	Lp. 
	Rozliczenia międzyokresowe 
	Informacje dodatkowe 
	Kwota 

	13.2 
	13.2 
	Czynne RMK • Inne 
	Przyszłe okresy rozliczeniowe 
	961 914,92 

	13.3 
	13.3 
	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych koszt (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktyw a zobowiązaniem zapłaty za nie) 
	nie dotyczy 
	0,00 

	13.4 
	13.4 
	Bierne rozliczenia międzyokresowe koszt 
	nie dotyczy 
	0,00 

	13.5 
	13.5 
	Rozliczenia międzyokresowe przychod równowartość otrzymanych lub należnych dochod budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu um długoterminowych 
	-

	nie dotyczy 
	0,00 

	13.6 
	13.6 
	Rozliczenia międzyokresowe przychod -inne 
	nie dotyczy 
	0,00 


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

	Lp. 
	Lp. 
	Opis 
	Kwota 
	Dodatkowe informacje 

	1 
	1 
	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie 
	0,00 
	nie dotyczy 
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	1.15. 
	1.15. 
	1.15. 
	Kwota wypłaconych 
	środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 

	Lp. 
	Lp. 
	Wyszczeg nienie 
	Kwota 
	Dodatkowe informacje 

	1 
	1 
	Odprawy emerytalne i rentowe 
	1 653 955,97 

	2 
	2 
	Nagrody jubileuszowe 
	2 216 964,90 

	3 
	3 
	Inne 
	9 276 921,61 
	pozostałe świadczenia pracownicze 

	4 
	4 
	Kwota razem 
	13 147 842,48 


	1.16. Inne informacje 
	1.16. Inne informacje 
	1.16. Inne informacje 

	Lp.1 Opis 
	Lp.1 Opis 
	Dodatkowe informacje 

	1.16 IInne informacje 
	1.16 IInne informacje 
	nie dotyczy 


	2 
	2 
	2 

	2.1. Wysokość odpis aktualizujących wartość zapas 
	2.1. Wysokość odpis aktualizujących wartość zapas 

	Lp. 
	Lp. 
	Wyszczegnienie 
	Kwota 

	1 
	1 
	Materiały 
	18 126,83 

	2 
	2 
	Półprodukty i produkty w toku 
	0,00 

	3 
	3 
	Produkty gotowe 
	0,00 

	4 
	4 
	Towary 
	0,00 

	5 
	5 
	Kwota razem 
	18 126,83 


	2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, kte powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 
	2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, kte powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 
	2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, kte powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 

	Lp. 
	Lp. 
	Wyszczegnienie 
	Kwota 

	1 
	1 
	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie 
	489 105,35 

	2 
	2 
	W tym -odsetki 
	0,00 

	3 
	3 
	W tym -różnice kursowe 
	0,00 


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

	Lp. 
	Lp. 
	Wyszczegnienie 
	Opis charakteru zdarzenia 
	Kwota 

	1 
	1 
	Przychody -o nadzwyczajnej wartości 
	nie dotyczy 
	0,00 

	2 
	2 
	Przychody -kte wystąpiły incydentalnie 
	1) 20,34 zł -przychody ze składników majątkowych; 2) 28.261,88 zł-przychody związane były przede wszystkim z przychodami dotyczącymi odsetek z tyt. podatk i opłat§ 091 oraz pozostałych odsetek§ 092, czynszem§ 075; zaokrąglenia dot. rozliczeń miesięcznych pod. VAT; z tytułu uzyskania opłaty za notę obciążeniową w§ 095; dodatnie różnice kursowe-sprawdzenia między-laboratoryjne. 
	28 282,22 

	3 
	3 
	Koszty -o nadzwyczajnej wartości 
	1) 6.497,11 zł -w związku z pandemią COVID-19 w 2021 r. zakupiono maseczki ochronne dla pracownik. W miejscach pracy, w ktych wystąpiły przypadki zarażenia SARS-Co V-2, wykonane zostały usługi dezynfekcji pomieszczeń; 2) 8.901,30 zł -wydatki w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju w związku z wirusem COVID-19 zostały poniesione na zakup środków do dezynfekcji, maseczek i rękawiczek oraz stacji do dezynfekcji dla każdego Wydziału Zamiejscowego. 
	15 398,41 

	4 
	4 
	Koszty -kte wystąpiły incydentalnie 
	1) 13.837,56 zł -pozostałe koszty operacyjne związane były min. z zaokrągleniami dot. rozliczeń miesięcznych podatku VAT przekazywanego do Urzędu Skarbowego, a także wyksięgowanie odsetek dot. naliczenia na koniec ub. roku. koszty postepowania sądowego (dot. zastępstwa w sprawie); koszty finansowe dot. błędnego rozliczenia (w systemie kadrowo-płacowym) -korekta dekl. DRA za 2019r.wyksięgowanie zdublowanych pozycji formularzy i faktur (przejście ze starego systemu księgowego na nowy); 2) 3.777,67 złkoszty w 
	-

	17 615,23 


	2.4. Należności z tytułu podatk realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochod budżetowych 
	2.4. Należności z tytułu podatk realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochod budżetowych 
	2.4. Należności z tytułu podatk realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochod budżetowych 

	Lp. 
	Lp. 
	Wyszczegnienie 
	Kwota 

	2.4 
	2.4 
	Należności z tytuhi podatk realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochod budżetowych 
	0,00 


	12.s. Inne Informacje 
	12.s. Inne Informacje 
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	Lp. 2.5 Inne informacje 
	Lp. 2.5 Inne informacje 
	Lp. 2.5 Inne informacje 
	\Vyszczegnienie 
	Opis W jednostce podległej między rokiem 2020 a 2021 nastąpiło przeksięgowanie między latami błędnie odprowadzonych dochod do Ministerstwa Finans. Były to środki z tytułu VAT za rok 2020. 
	Kwota 11 039,68 


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

	Lp. 
	Lp. 
	Inne Informacje 
	Opis 

	3 
	3 
	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny spos wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i fmansowej oraz wynik finansowy jednostki 
	nie dotyczy 
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