
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy we 
Wrocławiu

Obornicka 100-102
50-984 Wrocław

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa

sporządzona na dzień 31/12/2020 r.

Adresat: 

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

Numer identyfikacyjny REGON: 

020625701

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp. Etykieta Wartość

1

1.1 Nazwa jednostki 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu

1.2 Siedziba jednostki Wrocław

1.3 Adres jednostki Obornicka 100-102 50-984 Wrocław

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki Realizacja zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek 
organizacyjnych resortu obrony narodowej

2 Okres sprawozdawczy Roczny-2020

3 Agregat? (Tak / Nie) Nie

4 Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości W 2 WOG przyjęto poniższe zasady (politykę) rachunkowości 
1.Metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości 
niematerialne i prawne – wycenia się według: cen nabycia, kosztów 
wytworzenia, ceny sprzedaży podobnego przedmiotu 2.Jeżeli środki 
trwałe uległy w ciągu roku ulepszeniu -modernizacji – 
unowocześnienia środka trwałego, to wartość początkową tych 
środków ustaloną w sposób wyżej podany, powiększa się o sumę 
wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części 
składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia 
przekracza 10.000 zł. 3. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w 
koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji , takie składniki 
majątkowe jak:- książki i inne zbiory biblioteczne- środki 
dydaktyczne - odzież i umundurowanie- meble, dywany i wykładziny 
- pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o 
wartości nie przekraczającej 10 000 zł, Nowoprzyjęte środki trwałe 
oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje 
począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je 
do używania. 4. Amortyzacja Wydanie środka trwałego z magazynu 
użytku bieżącego w celu jego przechowywania na zapasie wojennym i 
mobilizacyjnym jest podstawą do rozpoczęcia naliczania amortyzacji 
tego środka. W czasie przechowywania tego środka trwałego na 
zapasie wojennym i mobilizacyjnym naliczanie amortyzacji nie ulega 
zawieszeniu. 6.Wynik finansowy jednostki. Wszystkie konta 
wynikowe przyporządkowane są poprzez ustawienie w danych 
podstawowych do konta 860 - wynik finansowy. 7. nie podlegają 
rozliczeniu w czasie (konto 640) zakup prenumeraty, biletów MPK, 
opłaty abonamentowe, ubezpieczenia, podatek od środków transportu, 
odpis na ZFŚS. 8. Odpisy aktualizujące należności stosuje się w 
stosunku do należności kwestionowanych przez dłużników oraz , z 
których zapłatą dłużnik zalega powyżej 3 lat. 9. Graniczny termin 
ujmowania w księgach rachunkowych dowodów księgowych ustalono 
na 5 dzień następnego m-ca. 10. Pogotowie kasowe -PLN 150 000,00, 
EUR 10 000,00, USD 5 000,00.

4.1 Metoda amortyzacji

Kod Metoda amortyzacji Dodatkowy opis

2 metoda liniowa Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, 
planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji 
następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie - nie później niż z 
chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka 
trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym 
uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. Przy 
ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności 
środka trwałego. Dla składników majątkowych zaliczanych do grupy sprzętu wojskowego stosuje się stawki 
amortyzacyjne wykazane w załączniku nr 6 do Wzorcowej Polityki Rachunkowości z 2018r „ WYKAZ 
STAWEK AMORTYZACYJNYCH ORAZ SYMBOLI KLASYFIKACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH DLA 
SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH ZALICZONYCH DO GRUPY SPRZĘTU WOJSKOWEGO 
NABYTYCH W WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 10.000 zł” Nowoprzyjęte 
środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca 
po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.

4 środki trwałe o wartości 
nieprzekraczającej 10 000 
zł, podlegają jednorazowo 

Pozostałe środki trwałe, sprzęt wojskowy ewidencjonowany na koncie 017 oraz wartości niematerialne i 
prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób 
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umorzeniu w 100% w 
miesiącu przyjęcia do 
używania, przez spisanie w 
koszty

prawnych – 10.000 zł, są - ujęte w ewidencji środków trwałych jako majątek niskocenny a ich wartość 
początkowa jest jednorazowo odpisywana w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania;

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod Metoda wyceny Dodatkowy opis

1 wyceniane wg cen nabycia środki trwałe , WNiP, materiały

2 wyceniane wg kosztu 
wytworzenia

środki trwałe, inwestycje

4 wyceniane wg wartości 
rynkowej z dnia nabycia

składniki majątku otrzymane w formie darowizny

5 wyceniane wg wartości 
określonej w decyzji 
właściwego organu

aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

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

ujawnione nadwyżki i niedobory podczas inwentaryzacji , wycena wartości szkód w ewidencji pozabilansowej

8 wyceniane wg wartości 
nominalnej

środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych

10 ceny ewidencyjne 
materiałów w magazynie 
ustalono na poziomie cen 
zakupu

zakupione materiały, środki trwałe

11 ewidencja materiałów 
biurowych i gospodarczych 
prowadzona ilościowo-
wartościowo

materiały biurowe, środki czystości, środki spożywcze

12 ewidencja materiałów 
niskocennych prowadzona 
ilościowo

środki trwałe oraz WNiP (za wyjątkiem uzbrojenia i sprzętu wojskowego) o wartości początkowej do 10.000,00 
zł. po wydaniu do użytkowania

13 inne ewidencja opakowań wyłącznie ilościowo

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

1 382 758,48 0,00 21 708,37 0,00 0,00 21 708,37

1 Środki trwałe 1 559 495 615,33 0,00 119 272 006,51 54 241 975,89 0,00 173 513 982,40

1.1 Grunty 0,00 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

45 303,44 0,00 0,00 22 085,88 0,00 22 085,88

1.3 436 019 876,79 0,00 48 269 916,24 28 035 924,77 0,00 76 305 841,01
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Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

1.4 Środki 
transportu

937 802 476,69 0,00 33 453 206,77 14 059 706,12 0,00 47 512 912,89

1.5 Inne środki 
trwałe

185 627 958,41 0,00 37 548 883,50 12 124 259,12 0,00 49 673 142,62

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 52 279,77 0,00 0,00 52 279,77 1 352 187,08

1 Środki trwałe 0,00 29 239 973,50 54 241 975,89 0,00 83 481 949,39 1 649 527 648,34

1.1 Grunty 0,00 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

0,00 12 629,99 0,00 0,00 12 629,99 54 759,33

1.3 Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

0,00 12 032 524,34 19 254 457,25 0,00 31 286 981,59 481 038 736,21

1.4 Środki 
transportu

0,00 13 270 751,15 34 987 518,64 0,00 48 258 269,79 937 057 119,79

1.5 Inne środki 
trwałe

0,00 3 924 068,02 0,00 0,00 3 924 068,02 231 377 033,01

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 (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

1 361 102,68 0,00 11 812,25 0,00 52 279,77 1 320 635,16 21 655,80 31 551,92

1 Środki trwałe 1 335 211 
819,91

0,00 86 812 561,83 74 734 535,11 75 988 779,85 1 420 770 
137,00

224 283 795,42 228 757 511,34
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1.1 Grunty 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00

1.2 Budynki, 
lokale i 
obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej

44 757,65 0,00 1 042,73 184,05 12 629,99 33 354,44 545,79 21 404,89

1.3 Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

345 508 191,44 0,00 29 677 871,89 34 044 360,67 28 909 044,05 380 321 379,95 90 511 685,35 100 717 356,26

1.4 Środki 
transportu

832 338 443,16 0,00 33 253 959,57 22 419 046,20 43 263 162,55 844 748 286,38 105 464 033,53 92 308 833,41

1.5 Inne środki 
trwałe

157 320 427,66 0,00 23 879 687,64 18 270 944,19 3 803 943,26 195 667 116,23 28 307 530,75 35 709 916,78

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 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 

i innych umów, w tym 
z tytułu umów leasingu

Dodatkowe informacje

1 Grunty 0,00 nie dotyczy
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2 Budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej

0,00 nie dotyczy

3 Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

0,00 nie dotyczy

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 1 309 400,08 168 668,54 88 322,27 0,00 1 389 746,35

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

3 Łączna kwota: 1 309 400,08 168 668,54 88 322,27 0,00 1 389 746,35

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 nie dotyczy

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

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 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 z tytułu leasingu 
finansowego

0,00

2 z tytułu leasingu zwrotnego 0,00

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

Rodzaj Kwota W tym na aktywach Informacje

Lp. Forma 
zabezpieczenia

zobowiązania zabezpieczenia trwałych obrotowych Dodatkowe informacje

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

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 0,00 0,00 0,00 0,00
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Przewłaszczenie na 
zabezpieczenia

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

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

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

Na wykazaną kwotę składają się przychody z tytułu dochodów budżetowych roku 
przyszłego 5 310,00 dotyczących spłacanych w ratach należności z tytułu szkód w mieniu 
wojska z kontem przeciwstawnym 2210000 oraz 99 298,92 zaewidencjonowa na koncie 
długoterminowych należności budżetowych w tym: kwota wieloletniego zabezpieczenia 
dotyczącego umowy o składowaniu odpadów niebezpiecznych 85.500,00 oraz 13.798,92 
dotycząca szkód w mieniu wojska.

104 608,92

13.6 Rozliczenia 
międzyokresowe 
przychodów - inne

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

3 412 972,89 Na wykazaną kwotę składają się Gwarancje Bankowe dotyczące zabezpieczenia wadiów oraz 
Gwarancje Bankowe należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp. Wyszczegól nienie Kwota Dodatkowe informacje

1 Odprawy emerytalne 
i rentowe

9 026 009,52 -odprawy wypłacane w związku ze zwolnieniem ze służby, -odprawy emerytalne i rentowe dla 
pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania, bez pracowników 
opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, 
-odprawy emerytalne i rentowe dla służby cywilnej, 

2 5 736 778,09

Page 6 of 8

2021-05-26file:///C:/Users/KOLCZ1~1/AppData/Local/Temp/GYAXH0G8.htm



Nagrody 
jubileuszowe

-nagrody jubileuszowe, -nagrody jubileuszowe dla pracowników nieobjętych mnożnikowym 
systemem wynagradzania, bez pracowników opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, -nagrody jubileuszowe dla służby cywilnej,

3 Inne 390 459 064,99 -pozostałe należności pracowników, w tym odprawy pieniężne wypłacane z tytułu upadłości lub 
likwidacji pracodawcy albo zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy 
-ekwiwalenty i równoważniki pieniężne, -odprawy pośmiertne -pozostałe należności 
pracowników, w tym odprawy pieniężne wypłacane z tytułu upadłości lub likwidacji pracodawcy 
albo zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy -Równoważniki pieniężne w 
zamian za wyżywienie w naturze, wypłacane pracownikom (wynikające z przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy) -ekwiwalenty i równoważniki pieniężne, m.in. za używanie 
odzieży własnej, pranie odzieży roboczej oraz w zamian środków higieny wydawanych w 
naturze -nagrody dla żołnierzy wynikające z ustawy z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie 
wojskowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1508, z późn. zm.). -należności pieniężne przysługujące 
żołnierzom i funkcjonariuszom skierowanym do pełnienia służby poza granicami państwa, 
-gratyfikacje urlopowe, -zasiłki na zagospodarowanie i zasiłki osiedleniowe, ryczałt z tytułu 
przeniesienia, -odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe oraz pomoc dla sierot po zmarłych 
żołnierzach i funkcjonariuszach, -zwrot kosztów kształcenia oraz przejazdy do szkół, 
-równoważniki pieniężne za brak lub remont lokalu mieszkalnego oraz pomoc mieszkaniowa, 
-pozostałe należności, w tym w szczególności: wypłaty dokonywane na rzecz twórców 
wynalazków, "projektów racjonalizatorskich i wzorów użytkowych", -dodatek za rozłąkę oraz 
zwrot kosztów przejazdów odbywanych nie częściej niż raz w miesiącu do miejscowości 
zamieszkania członka rodziny i z powrotem oraz codziennych dojazdów -inne świadczenia 
socjalno-bytowe -dodatkowe wynagrodzenie: za czasowe pełnienie obowiązków służbowych, 
wykonanie czynności powierzonych, w tym za służby dyżurne -dodatkowe wynagrodzenie 
rzeczników dyscyplinarnych -wynagrodzenia dla pracowników nieobjętych mnożnikowym 
systemem wynagradzania, bez pracowników opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela -ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla pracowników 
nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania, bez pracowników opłacanych na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela -nagrody uznaniowe 
dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania,-celowy fundusz nagród 
-wynagrodzenia dla służby cywilnej -ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla służby cywilnej 
-nagrody uznaniowe dla służby cywilnej -dodatkowe wynagrodzenie roczne dla służby cywilnej 
-dodatkowe wynagrodzenie roczne dla prac. nieobjętych mnożnikowym systemem 
wynagradzania, uposażenia żołnierzy zawodowych, nagrody i zapomogi dla żołnierzy i 
funkcjonariuszy, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe żołnierzy, składki na ubezpieczenia KSC, składki na FP pracownicy i członkowie KSC, 
składki na FP członków KSC, wpłaty na PFRON, równoważniki pieniężne w zamian za 
wyżywienie żołn. zaw., równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie, ekwiwalent za 
niewykorzystany urlop, wydatki z zakresu medycyny pracy dotyczące pracowników i żołnierzy, 
pozostałe usługi - szkolenia żołnierzy, odpisy na ZFŚS pracowników i członków KSC, szkolenia 
pracowników i członków KSC, składki na findusz emeryrur pomostowych,

4 Kwota razem 405 221 852,60

1.16. Inne informacje

Lp. Opis Dodatkowe informacje

1.16 Inne informacje aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 9.372.274,82

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

nie dotyczy 0,00

2 Przychody - które 
wystąpiły incydentalnie

nie dotyczy 0,00

3 nie dotyczy 0,00
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Główny Księgowy

Justyna FRANKOWSKA

05-05-2021 14:16:11

Kierownik Jednostki

Andrzej RAKOWSKI

05-05-2021 14:33:59

Koszty - o nadzwyczajnej 
wartości

4 Koszty - które wystąpiły 
incydentalnie

nie dotyczy 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 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

aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 177.591.349,37
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