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I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w 
szczeg6lnosci: 

Wz6r nr 5 

1.1 nazw~ jednostki 

WOJEW6DZKI URZI\D PRACY W RZESZOWIE 

1.2 siedzib~ jednostki 

ul. Adama Stanislawa Naruszewicza 11 , 35-055 Rzesz6w 

1.3 ad res jed nostki 

ul. Adama Stanislawa Naruszewicza 11, 35-055 Rzesz6w 

1.4 podstawowy przedmiot dzialalnosci jednostki przedmiot dzialalnosci 
okreslony w statucie jednostki budietowej (Iub okreslony w ustawie). 

Do zakresu dzialania Wojew6dzkiego Urz~du Pracy w Rzeszowie nalezy: 

• Wykonywanie zadan samorzqdu wojew6dztwa w zakresie polityki rynku 
pracy; 

• Wykonywanie zadan z zakresu ochrony roszczen pracowniczych 
okreslonych w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. 0 ochronie roszczen 
pracowniczych w razie niewyplacalnosci pracodawcy (Dz.U. z 2016 r. poz. 
1256, z p6zn. zm.), a przypisanych do realizacji marszalkowi wojew6dztwa; 

• Realizacja zadan obronnych, zarzqdzania kryzysowego, ochrony ludnosci i 
obrony cywilnej; 

• Wykonywanie innych zadan przypisanych ustawowo 

Swojq dzialalnosciq Wojew6dzki Urzqd Pracy w Rzeszowie obejmuje teren 
wojew6dztwa podkarpackiego. 

2. wskazanie okresu obj~tego sprawozdaniem 

1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021 r. 

3. wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane Iqczne 

Nie dotyczy 

4. om6wienie przyj~tych zasad (polityki) rachunkowosci, w tym metod wyceny 
aktyw6w i pasyw6w (takze amortyzacji) 

Srodki trwale w dniu przyj~cia do uzytkowania wycenia si~: 

a) nowo zakupione - wedlug ceny nabycia lub ceny zakupu, jesli koszty 
zakupu nie stanowiq istotnej wartosci, 

b) wytworzone we wlasnym zakresie - wedlug kosztu wytworzenia, kt6ry 
obejmuje og61 koszt6w poniesionych przez jednostk~ od rozpocz~cia 
budowy, montazu, przystosowania, ulepszenia do dnia bilansowego lub 
przyj~cia do uzytkowania, 



c) ujawnione w trakcie inwentaryzacji - wedlug posiadanych dokument6w 
z uwzgl~dnieniem zuzycia , a przy ich braku wedlug wartosci godziwej, 

d) darowane - wedlug wartosci godziwej z dnia otrzymania lub w nizszej 
wartosci okreslonej w umowie 0 przekazaniu , 

e) nieodplatnie przekazane od Skarbu Panstwa lub jednostki samorzqdu 
terytorialnego - w wysokosci okreslonej w decyzji 0 przekazaniu, 

f) nieodplatnie przekazane od jednostki sektora finans6w publicznych -
wartosc poczqtkowq stanowi wartosc wyszczeg61niona w dokumencie 
przekazania, tj. cena nabycia i dotychczasowe umorzenie, 

g) wartosc mienia przej~tego po zlikwidowanym przedsi~biorstwie lub innej 
jednostce organizacyjnej - wedlug wartosci netto wynikajqcej z bilansu 
zlikwidowanego przeds i~biorstwa lub jednostki organizacyjnej , 

h) otrzymane na skutek wymiany srodka niesprawnego - w wysokosci 
wynikajqcej z dowodu dostawy, z podaniem cech szczeg61nych nowego 
srodka. 

Przyjmuje s i~ nast~pujqce metody prowadzenia ewidencji analitycznej 
rzeczowych skladnik6w aktyw6w trwalych oraz wartosci niematerialnych i 
prawnych: 

ewidencjq ilosciowo-wartosciowq obj~te Sq srodki trwale oraz wartosci 
niematerialne i prawne, kt6rych wartosc poczqtkowa jest wyzsza od kwoty 
okreslonej wart. 16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. 0 podatku 
dochodowym od os6b prawnych (Dz. U. z 2014 r. Nr 74, poz. 851 , z p6in. 
zm.) (od 10 000 zl) . 
ewidencjq ilosciowo-wartosciowq obj~te Sq r6wniez pozostale srodki trwale 
oraz pozostale wartosci niematerialne i prawne, kt6rych wartosc 
poczqtkowa nie przekracza kwoty okreslonej wart. 16f ustawy z dnia 15 
lutego 1992 r. 0 podatku dochodowym od os6b prawnych (powyzej 1 000 zl 
do 10 000 zl). 
ewidencjq ilosciowq obj~te Sq pozostale srodki trwale, kt6rych wartosc 
poczqtkowa zawiera s i~ w przedziale od 100 zl do 1000 zl oraz pozostale 
wartosci niematerialne i prawne ponizej 1 000 zl, 
pozostale srodki trwale, kt6rych wartosc zakupu jest nizsza niz 100 zl, nie 
podlegajq ewidencj i ilosciowej za wyjqtkiem telefon6w kom6rkowych 
przekazywanych pracownikom na podstawie protokolu zdawczo
odbiorczego, elektronarz~dzi oraz mebli biurowych (z wylqczeniem krzesel, 
foteli oraz dodatk6w meblowych tj . dostawek do biurek, listew sciennych, 
wieszak6w, itp.) 

W jednostce przyj~to metod~ liniowq amortyzacj i dla wszystkich srodk6w 
trwalych . Amortyzacja dokonywana jest jednorazowo za okres calego roku . 
Dla zadnych srodk6w trwalych nie dokonuje si~ odpis6w z tytulu trwalej utraty 
wartosci. Amortyzacja srodk6w trwalych dokonywana jest wedlug stawek 
amortyzacyjnych ustalonych w ustawie 0 podatku dochodowym od os6b 
prawnych. Rozpocz~cie amortyzacji nast~puje w nast~pnym miesiqcu po 
przyj~ci u srodka trwalego do uzywania. 
Wartosci niematerialne i prawne ujmuje si~ w ewidencji w cenie nabycia, 
otrzymane nieodplatnie na podstawie decyzji wlasciwego organu w wartosci 
okreslonej w tej decyzji , a otrzymane na podstawie darowizny w wartosci 
rynkowej na dzien otrzymania. Wartosc rynkowa okreslana jest na podstawie 
przeci~tnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i 
gatunku, z uwzgl~dnieniem ich stanu i stopnia zuzycia. 



Wartosci niematerialne i prawne 0 wartosci pocz~tkowej wyzszej od wartosci 
ustalonej w przepisach 0 podatku dochodowym dla os6b prawnych podlegaj~ 
amortyzacji z uwzglE;ldnieniem stawek okreslonych w ustawie 0 podatku 
dochodowym od os6b prawnych (50%). 
Umorzenie ksiE;lgowane jest jednorazowo na koniec roku obrotowego 
Wartosci niematerialne i prawne zakupione ze srodk6w na wydatki biez~ce 
o wartosci pocz~tkowej nizszej od wymienionej w ustawie 0 podatku 
dochodowym dla os6b prawnych, traktuje siE;l jako pozostale wartosci 
niematerialne i prawne, kt6re umarzane s~ w 100% w miesi~cu przyjE;lcia do 
uzywania 
Materia/y s~ kupowane cyklicznie wg potrzeb i s~ przekazywane bezposrednio 
do zuzycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty 

Odpis6w aktualizuj~cych naleznosci Wojew6dzki Urz~d Pracy w Rzeszowie 
dokonuje zgodnie z ustaw~ 0 rachunkowosci. W przypadku naleznosci 
Funduszu Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych odpisy aktualizuj~ce 
oblicza siE;l na podstawie statystycznej metody analizy danych windykacyjnych 
Funduszu Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych opracowanej przez 
Krajowe Biuro FGSP w Warszawie. Wz6r i spos6b obliczania odpis6w 
aktualizuj~cych naleznosci FGSP stanowi zal~cznik do sprawozdania 
finansowego. 

Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem por6wnawczym 
rachunku zysk6w i strat na koncie 860 "Wynik finansowy". 

Pozostale aktywa i pasywa wycenia siE;l zgodnie z Rozporz~dzeniem Ministra 
Rozwoju i Finans6w z 13 wrzesnia 2017 r. w sprawie rachunkowosci oraz 
plan6w kont dla budzetu panstwa, budzet6w jednostek budzetowych, 
samorz~dowych zaklad6w budzetowych, panstwowych funduszy celowych 
oraz panstwowych jednostek budzetowych maj~cych siedzibE;l poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej . 

5. inne informacje 

2 4. LU T. 2022 
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II. Dodatkowe informacje i objasnienia obejmujit w szczeg6lnosci: 

1. 

1.1. szczeg610wy zakres zmian wartosci grup rodzajowych srodk6w trwalych, wartosci 
niematerialnych i prawnych, zawierajitcy stan tych aktyw6w na poczittek roku 
obrotowego, zwi~kszenia i zmniejszenia z tytulu: aktualizacji wartosci, nabycia, 
rozchodu, przemieszczenia wewn~trznego oraz stan koricowy, a dla majittku 
amortyzowanego - podobne przedstawienie stan6w i tytul6w zmian dotychczasowej 
amortyzacji lub umorzenia - w zalitczeniu tabela 1.1.1 i 1.1.2 

1.2. aktualnit wartosc rynkowit srodk6w trwalych, w tym d6br kultury - ° ile jednostka 
dysponuje takimi informacjami - w zalitczeniu tabela 1.2 

1.3. kwot~ dokonanych w trakcie roku obrotowego odpis6w aktualizujitcych wartosc 
aktyw6w trwa/ych odr~bnie dla dlugoterminowych aktyw6w niefinansowych oraz 
dlugoterminowych aktyw6w finansowych - w zalitczeniu tabela 1.3 

1.4. wartosc grunt6w uzytkowanych wieczyscie - w za1itczeniu tabela 1.4 

1.5. wartosc nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostk~ srodk6w trwalych, 
uzywanych na podstawie um6w najmu, dzieri:awy i innych um6w, w tym z tytulu 
um6w leasingu - w zalitczeniu tabela 1.5 

1.6. liczb~ oraz wartosc posiadanych papier6w wartosciowych, w tym akcji i udzial6w 
oraz dluznych papier6w wartosciowych - w zalitczeniu tabela 1.6 

1.7. dane 0 odpisach aktualizujitcych wartosc naleznosci, ze wskazaniem stanu 
na poczittek roku obrotowego, zwi~kszeniach, wykorzystaniu, rozwiitzaniu i stanie 
na koniec roku obrotowego, z uwzgl~dnieniem naleznosci finansowych jednostek 
samorzitdu terytorialnego (stan pozyczek zagrozonych) - w za1itczeniu tabela 1.7 

1.8. dane 0 stanie rezerw wedlug celu ich utworzenia na poczittek roku obrotowego, 
zwi~kszeniach, wykorzystaniu, rozwi'lzaniu i stanie koricowym - w zalitczeniu tabela 
1.8 

1.9. podzial zobowiitzari dlugoterminowych 0 pozosta/ym od dnia bilansowego, 
przewidywanym umowit lub wynikajitcym z innego tytulu prawnego, okresie splaty: 

a) powyzej 1 roku do 3 lat 

b) powyzej 3 do 5 lat 

c) powyzej 5 lat - w zalitczeniu tabela 1.9 

1.10. kwot~ zobowiitzari w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie 
z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wedlug przepis6w 0 rachunkowosci 
bylby to leasing finansowy lub zwrotny z podzialem na kwot~ zobowiitzari z tytulu 
leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego - w zalitczeniu tabela 1.10 

1.11 . litcznit kwot~ zobowiitzari zabezpieczonych na majittku jednostki ze wskazaniem 
charakteru i formy tych zabezpieczeri - w zalitczeniu tabela 1.11 

1.12. litcznit kwot~ zobowiitzari warunkowych, w tym r6wniez udzielonych przez jednostk~ 
gwarancji i por~czeri, takze wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem 
zobowiitzari zabezpieczonych na majittku jednostki oraz charakteru i formy tych 
zabezpieczeri - w za1itczeniu tabela 1.12 



1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczen miE;!dzyokresowych, 
w tym kwotE;! czynnych rozliczen miE;!dzyokresowych koszt6w stanowi~cych r6znicE;! 
miE;!dzy wartosci~ otrzymanych finansowych skladnik6w aktyw6w a zobowi~zaniem 
zaplaty za nie - w zalqczeniu tabela 1.13 

1.14. I~czn~ kwotE;! otrzymanych przez jednostkE;! gwarancji i porE;!czen niewykazanych 
w bilansie - w zalqczeniu tabela 1.14 

1.15. kwotE;! wyplaconych srodk6w pieniE;!znych na swiadczenia pracownicze - w zal~czeniu 
tabela 1.15 

1.16. inne informacje - - w zal~czeniu tabela 1.16 

2. 

2.1. wysokosc odpis6w aktualizuj~cych wartosc zapas6w - w zalqczeniu tabela 2.1 

2.2. koszt wytworzenia srodk6w trwalych w budowie, w tym odsetki oraz r6znice kursowe, 
kt6re powiE;!kszyly koszt wytworzenia srodk6w trwalych w budowie w roku obrotowym 
- w zalqczeniu tabela 2.2 

2.3. kwotE;! i charakter poszczeg61nych pozycji przychod6w lub koszt6w 0 nadzwyczajnej 
wartosci lub kt6re wyst~pily incydentalnie - w zal~czeniu tabela 2.3 

2.4. informacjE;! 0 kwocie naleznosci z tytulu podatk6w realizowanych przez organy 
podatkowe podlegle ministrowi wlasciwemu do spraw finans6w publicznych 
wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochod6w budzetowych 

2.5. inne informacje - w zalqczeniu tabela 2.5 

3. Inne informacje niz wymienione powyzej, jezeli mog/yby w istotny spos6b wplyn~c 
na ocenE;! sytuacji maj~tkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - w 
zal~czeniu tabela 3 
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Tabela 1.2. Aktualna wartosc rynkowa srodk6w trwaIych, w tym d6br kultury - 0 

ile jednostka dysponuje takimi informacjami 
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.) 

Wartosc bilansowa 
L.p. Wyszczeg61nienie stan na koniec roku Aktualna wartosc rynkowa 

obrotowego 
I 2 3 4 

I. Srodki trwale w tym: 9 769 084,93 brak danych 

1.1 Dobra kultury 

6LOWNv2~wv 
~c 2 4 LUI. 1012 " 'J 

(gl6wny ksi~gowy) (rok, miesi'lc, dzien) 

SporZlldzil: ~1W?~~ ..... 
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Tabel. 1.3. Odpisy aktualizuj~ce wartosc aktyw6w trwalych 

(okres sprawozdawczy: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.) 

Zwi~kszenia odpisow 

Lp. Wyszczeg61nienie aktyw6w Irwalych 
Stan odpis6w aklualizuj2Jcych na aklualizuj2Jcych w ci2Jgu 

pocZ1J'ek okresu sprawozdawczego okresu 
sprawozdawczeeo 

/ 2 3 4 

1. Wartosci niematerialne i prawne 

2. Srodki trwale 

3. Srodki trwale w budowie (inwestycje) 

4. Zaliczki na srodki trwale w budowie (inwestycje) 

5. Razem dJugoterrninowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

5./. Akcje i ud=ialy 

5.2. Inne papiery warlosciolVe 

5.3. Inne dlugoterminowe aktywafinansowe 

r---, Og61em (\ +2 +3 + 4+ 5) 0,00 0,00 

Zmniejszenia odpisow Stan od pisow 
aklualizuj2Jcych w ci2Jgu aklualizujllcych na koniec 

okresu okresu sprawozdawczego (3 
sprawozdawczeeo +4-5) 

5 6 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 0,00 

~ ~ 
~ ~gO IJC7C" '~ 

(g16wny ksi~gowy) (role, miesi~c. dzien) (~~noz~) 

SPO~dzi,C1(w.A~ ... 



\"vC;::::l'D~~: ~ .. 
c. 

t.i.AC..17 ~J 

... : ~ \I "',-.. /. J 

\,1178),·,. • I ,
~~ ...... ~ . 

0. .. 
idedtyfikuj~tt 

Wyncugoldaenie graDlow 
Lp. grualu 

uty'kowan),ch wieaykie 
(Iokaliz.acja i nr 
dzialki, aazwa) 

I 2 3 

1 
Powicrzchnia (w hal 

WartoSc (w zl) 

2 
Powicrzchnia (w hal 

WanoSc (w zl) 

3 
Powicrzchnia (w hal 

WartoSc (w zl) 

... 
POWitrLChnia (w ha) 0g61r-.., 
W.utoM (w 7.1) 

GL6V ()()WY 

i4 1 m 
. ............. 

(gl6wny kS~WY) 

SPO,,"dzjl\1e\4.>~~ 

Tabela 1.4. Grunty uiytkowane wieczyscie 
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.) 

WartoSt grunlow uiylkowan)ch wittzyk:~-
Zwi~bUftia wartoki grudlow Zmntejszenia ""artoki grudlliw Staa wartoki gruatow utylkow .. ych 

sl .. na ~Iek okresu sprawozdawczego 
dytkowanych wieczykie w cu,gu okresu utylkowanych wieayktt- w ci4gu okrau wieczykae aa koaiec okresu 

spnworoawczego Iprawozdawcugo spnwozdawcugo (4 + 5- 6) 

< 5 6 7 

HARC! 

0,00 

Jednostak nie posiada grunt6w utytkowanych wieczyScie 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

- 0,00 0,00 0,00 

0,00 0.00 0.00 0.00 

L 2 
24 LUT. 2022 ,' Y1< 

(rei.:. miesilJc. dzien) uew6dzkieg~k\l#£«'ijJ1_ 
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Tabela 1.5. Wartosc nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostk4( srodkow trwalych, uiywanych na 
podstawie umow najmu, dzieriawy i innych umow, w tym z tytulu umow leasingu 

(okres sprawozdawczy: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.) 

Stan odpisow na 
Zwi~kszenia w ci~gu 

Zmniejszenia w ci~gu Stan odpisOw na koniec 
Wyszczegolnienie poc~tek okresu okresu okresu sprawozdawczego 

Lp. 
(grupy wg KST) sprawozdawczego 

okresu sprawozdawczego 
sprawozdawczego (w zl) 

(w zl) 
(w zl) 

(w zl) (3+4-5) 

J 2 3 4 5 6 

1. Grunty (0 KST) 0,00 

Budynki, lokale i obiekty 

2. inZynierii I~dowej i 0,00 
wodnej (1-2 KST) 

3. 
U~dzenia techniczne i 

56986,33 56986,33 
maszyny (3-6 KST) 

4. Srodki transportu (7 KST) 0,00 

5. lnne srodki trwale (8 KST) 45419,49 45419,49 

Ogolem: 102405,82 0,00 0,00 102405,82 

Waltosc t~ n~~lic na podstawie informacji przekazanych np. przez wynajmuj~cego (wl.sciciela), a w przypadku ich braku lub uznar ' 
nieoWf'N na~dstawie cen rynkowych podobnego przedmiotu, przy czym jednostka moze ustaljc t~ wartosc we wlasnym zakre, 

GL "' u •. ~ . Wy 

0 ". . t . c 

(gl6wny ksi~gowy) 

Spor~dzil : .Cio{uo'!J. .. ... .. ............... 

.1.IdlJUD1L .. 
~TOP. 

o~U=t1 u Pracy 

(rok, miesiqc, dzien) 



... i, 1 

... ' -~L [;..A.C r 
~', ".1 ~e 
a .;r. "- l~.':;C7.:1!l, 

, °'It-'76·.,.; 
i ·)·1·1~:7' 1 
.J, fa."( I "l852-44 ·~7 Tabt:la 1.6. Liczba i wartoU posiadanych papien\w wartMciowych, w tym akcji i udziaMw om dluinych papinGw wartokiowych 

(okm sprawozdawczy: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.) 

SlM.. . .. .r ..... Mj •• k~ 
N NIP ~w.. Z~ z. .. ~ SI .... beiK....,.,. %..w. ... W.p'Ochhf ... iIMi: ...... W · 6dmn ar-jroNdzcwe·· Ik'; . ......... zlytltlll 
_. krtsa klpit* iN_ki I OJ"" Pft}"-K do-"-j4q* -

1 _____________ ~~------~:..~~===¥QU~======~i~~======~~~==========~--~==~====~--~----------____ ~~==~======--~--~kw:: ... ~i~.~'~~~.~."~Hri~·:.--Lp.1-

pcI.-oUd.. dI ..... . .",~ ..... .,.. ar·o~.;nl 
...... KRS RECON.....,oU .... neli: ....... .u ...... .u z.cits. z y·'" Zl~"" ~. wart_ od,.. .k"'-';~ 

z~ .... ~ .kct-....... • 
1 1 J 4 j 6 7 « 9 10 

o 0 0 0 
1 Akcj~ 0,00 0.00 0,00 0,00 

o 
a 0,00 

o 
b 0.00 

o . ~ 

o 
d 0,00 

o 0 0 0 
II Udd.ly 0.00 0,00 0,00 0,00 

o 
a 0,00 

o 
b O,()() 

o 
e 0,00 

o 
d 000 

Dlutne p.piery 0 0 0 0 
III ..... rtoidowe O,()() O,()() 0,00 O,()() 

o 
a 0.00 

o 
b ~ 

o 
e O,()() 

~
• 0 0 0 0 0g6I. . 
. 0,00 0,00 0,00 0,00 

G LOwN~'GOWY ~K. ,I 
.Lt ~~ 1k. : .U .1U.L20ZZ . Ie . o~upracy 
. :f'!d: 1t (~--) ~=c;;·) 



Lp. 

} 

I. 

2. 

2. 1 

2.2 

\\'C':;:';"'(;nz:,,, :.tI' ... - ~D rRtJ::Y 
w D.'~$1.-)\t;i(; 

\.!.Aciar.-..lS'1' ',, ' " ;J \.:::_ ,: ~?~ ...... j":;Tl :1, 
~.':;.!I~:i !!7CS/\'·,,' 

:-:rll "'! ]-11-71;;-7J 1 
scI. 17 8jv'~~' :;~' 1<iA 1 i 3~1·-4~·':7 

Wyszczegolnienie grup 
naletno~ci (wed lug Stan odpisow 

pozycji aktualizujljlcych oa 
wyszczegolnionych w pocZJIIlek okresu 

bilansie) obj~te odpistm sprawozdawczego 
aktualizujllcym 

2 3 
Nale.tnosci 
dlugotenninowe (A.III .) 

Nale:mosci 
kr6tkotenninowe (B. II .) 
wtym: 78 742 525,23 
nale.tnosci z tytulu 
dostaw i uslug (B. II . I) 
pozostale nale.tnosci 

1(B. II .4) 78 742 525,23 
2.2 .• w ty odpisy oa 

nalemosci FGSP 77 267 065,57 
2.2.b odpisy na nale.tnosci 

inne ni;; dot. FGSP I 475459,66 
Ogolem: 78 742 525,23 

T. bel. 1.7. Odpisy .ktu.lizuj~ce w.rtos.: n.lei nosci 

(Okres s pr.wozd.wczy: Od Ul.Ul.ZUli r. do jl.lZ.ZUZI r.J 

Zmniejszenia odpisOw aktualizujlfcych w cillgu oknsu sprawozdawczego 

Zwi~kszenia odpis6w Stan odpisOw 
aktualizujllcych w aktualizuj4cycb na konitt 

cillgu okresu rozwiljlzanie odpisow okresu sprawozdawczego 
sprawozdawczego wykonystanie aktualizujllcych (uznanie 

zmniejuenia (3+4-7) 

odpisow za z~dne) 
razem (5 + 6) 

4 5 6 7 8 
0,00 0,00 

468224,36 85 725 640,67 

745 t 339,80 139681 ,52 328542,84 

0,00 0,00 

468224,36 85 725 640,67 
745 1 339,80 13968 1,52 328542,84 

0,00 84 649 673,29 
7382 607,72 

468224,36 1 075967,38 
68732,08 139681 ,52 328542,84 

7451339,80 139681,52 328542,84 468224,36 85 725 640,67 
... .. 

Nale.ty zaprezentowac dane 0 odpisach aktual izuj~cych. w tym 0 kwotach odpis6w wykorzystanych lub rozwi<JZaflych. Odpisy wykorzystane to kwoty dotycZf}ce niesci€)galnych na leZnosci spisanych w 
ciC;.tar uprzednio dokonanych odpis6w aktuali zuj€)cych. Z rozwi'JZRI1iem odpis6w aktualizuj€)cych mamy natomiast do czynienia w6wczas, gdy ich wartosc, w zale.tnosci od rodzaju nale.tnosci, zostan ie 
odniesiona na p~ przychody operacyjne lub przychody finansowe wskutek dokonan ia zaplaty przez dlu.tnika b€)dt ustlpienia przeslanek, dla kt6rych uprzednio uh-vorzono odpis aktualizujZ)cy 

OWy 

_ 'C:C 2 4 lU T. zon racy 
(glowny ks;,gowy) (rok, miesi<)c, dzien) 

SPO~dzH(1J~)~ 



WOJEWOOZKI URZAO PRACY 
w Rzeszowie 

ul. Adama Stanislawa Naruszewicza I I 
35-055 Rzesz6w 

.1 
NIP 813-31-78-741 

4-57 7 R:"O-92-UU. tax I I 6J.£-" . _ . 

Wyszczeg61nicnie rodzaj6w 
Lp. 

rezcrw wedlug cclu ich utwor.t:enia 

/ 2 

I. nie wys,epuj~ 

Og6lem: 
...... 

/ 

~ 
(gl6wny ks i~gowy) 

SPOlZlldzOot'w::fM 

Stan na pOczlltek 
okresu 

3 

0,00 

Tabela 1.8. Informacja 0 stanie rezerw 
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.) 

Zwi.;kszenia w cillgu Zmniejszenia w cillgu okresu 
Sian os koniec okresu 

okresu rozwillzanic (uznanie zmniejszenia (3+4 - 7) wykor.lyslanie 
rezerw za zbedn~) - r.zem~+ 6) 

4 5 6 7 8 

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

~ Vo' ~Zki ~ Urz~ 
z 

masz..9.;;,QP , , ...• ....... 
(rok, miesillC, dzien) 



Lp. 

1 

I. 

2. 

3. 

4. 

~;Grt. ,,·-':;D4 .. -. I r 

• , .n 
.-)-11:'.' ::7- ;y~ 
;~P~, .. l .': I~" .II 

l,...l-. j 8)\),<':.;·. ~. toll II [;51~·1~·=7 Tabela 1.9. Zobowi~zania dlugoterminowe wed lug okresu ich splat 
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.) 

Okrt5 wymagalnoki 

Raztm 

Wyszeztg6lnitnit powyuj I roku do 3 I.t powyitj J lal do Sial powyttj Sial 

zobowi~Zln 

dlugottrmioowych wtdlug Sianu na: 

pocZJ(ltk okresu konitc okresu pocZJ(tek okresu konltc: okresu pocZJ(tek okresu konitt okresu 
pocZJ(tek okresu koniec: okresu (4 + 

(3 +5+7) 6+ 8) 

2 3 4 J 6 7 8 9 10 

Kredyty i pozyczki nie dotyczy 0,00 0,00 

Emisja Obligacji nie dotyczy 0,00 0,00 

Inne zobowi¥illl ia 
nie dotyczy 0,00 0,00 finansowe 

Pozostale zobowiqznnin 
nie doryczy 0,00 0,00 dlugoterminowe 

~6Iem: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IY X YREKTOR 

1::~ :' ~ 'UI ~ IC J • 

Spol2lldzil al'Mj~ -J 



L.p. 

I 

I. 

2. 

Tabela 1.10. Kwota zobowi~zati w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu 
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.) 

Wyszczeg6lnienie 
Kwota zobowiJlzal\ wg stano nR koniec roku 

Dodarkowe inrormacje 
obrotowego 

2 3 4 

Umowy leasingu kwali fikowane przezjednostk~ 

zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing 
nie wystapily 

operacyjny), a wedlug przepis6w 0 

rachunkowosci bylby to leasing finansowy 

Umowy leasingu kwalifikowane przezjednostk~ 

zgodn ie z przepisami podatkowymi (leasing 
nie wystapily 

operacyjny), a wed lug przepis6w 0 

rachunkowosci bylby to leasing zwrotny 

.V 
GLOZ '\JOWY cJ l .KT)R 

o 'k ~ ~c ~, 0 Urz~du p 'acy 
'OJ' & 

2 4 LUT.2021 
(gl6wny ksi~gowy) (rok, mies i~c, dzien) 

. G.c\·cwl~ 
Sporz~dz,l: ....................... . 
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Tabela 1.11. Kwota zobowi~zao\ zabezpieczonych na maj~tku jedno,tki 
(okre, ,prawozdawczy: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.j 

Lp. 

I 

I. 

1.1 

2. 

3. 

3. 1 

3.2 

4. 

5. 

. .-.-

Wyszrug6lnienie wedlug rodZ8j6w 
zobowillZ86 zabezpieczonYfh na maj1llku 

jednostki 

2 

Weksle*, w tym: 

Weksel in blanco 

Hi poteka 

Zastaw, w tyro: 

zastaw skarbowy 

zastaw rejestrowy 

Przewlaszczenia 

Inne (gwarancja bankowa, kara umowna) 

.. . "2j c 

y 

· a 
(gl6wny ksi;gowy) 

SpolZlldZil(1,!,c...d J, ........................ 

Og6lem: 
. . . '- ~ --

Wyszcug6lnienie wedlug formy i ~barakleru 
KWola zobowillzlnil 

zabtzpieczenia zobowi1lZloia 

3 4 

nie wystapily 

nie wyst'Wily 

0,00 

nie wystapily 

nie wystapily 

0,00 • , C L·. _ . 

21l2Z 
(rok, miesi'lc, dzier't) 

Kwota ZlbtzpiecztDil 

5 

0,00 

0,00 

(ldefownik jednostki) 
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Tabela 1.12. L'lczna kwota zobowi'lzan warunkowych (w tym rowniez udzielonych przez jednostk~ gwarancji i por~czeD, tak:ie wekslowycb, 
niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowi'lzan zabezpieczonych na maj'ltku jednostki oraz cbarakteru i formy tych zabezpieczen) na 

dzien bilansowy 
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.) 

Wyszczeg61nienie wedlug rodzaj6w 
Wyszczeg61nienie wedlug ronny i 

Lp. Kwota zobowilJzania warunkowego charakteru zabezpieczenia zobowillzania Kwota zabezpieczenia 
zobowilJza6 warunkowych 

warunkowego 

I 2 3 4 5 

I. Die dotyczy 

2. . .. 
3. . .. 
4. . .. 
5. . .. 

Og6lcm: 0,00 x 0,00 

~ 
(gl6wny ksi~gowy) 

Spor74dzil: ~t~~ .. 
(rok, micsi~c, dzien) 'lerownikjednostki) 



WOJEWODZKl URZf\D PRACY 
wRzeszowie 

ul. Adama Stanislaw. Naruszewicza II 
35·055 Rzesz6w 

NIP 813·31 · 78·741 Tbll13C 'b' I" ' d k tel 17850.92.00 fax 17 852.44.57 a e a , . zynne I Ierne roz lezenoa ml~ zyo resowe 
. , (okres sprawozdawezy: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.) 

W tej czersci sprawQzdania nie wykazuje siC; biemych rozliczen micrdzyokresowych koszt6w maj(!cych charakter rezerw. NaleZy je 
wyka.zy\vac w pk.1:. 1.8 dane 0 stanie rezerw . .. 

Lp, 
Wyszczeg61nienie wedlug rodzaju rozliczeti WartMt rozliczen miedz)'okresowych wedlu2 slanu na : 

miedzyokresowyc:b JlOCZ4tek okresu spraworoawczeR.o konlec: okresu sprawozdawcURO 
J 2 3 4 

I. Rozliczenia mit:dzyokresowe czynne koszMw· 

1.1. oie wystapily 

Rozliczenia mitdzyokresowe czyone kosztOw «:Jg_~lem: 0,00 0,00 
2. Rozliezenia mi~dzyokresowe ezynne przyehod6w 

2.1. nie wystllpity 

Rozliczenia mi~dzyokresowe czynne przychod6w ogolem: 0,00 0,00 
3. Rozliczenia mi dzyokresowe bierne kosztow·· 

3, 1. nie wystapily 

Rozliczenia miedzyokresowe bierne kosztow og6lem: 0,00 0,00 
4. Rozliczenia mi~dzyokresowe bierne przychodow 

koszty zastepstawa procesowego zas~dzone Radcy Prawnemu 
4. 1. z tyt. pelnomocnictw w post~powan i u s~do"'ym w sprawach 412456.98 432656.58 

FGS P 

4.2. 
Odszkodowania zas/ldzone n rzecz FGSP na podstawie 

223920.70 219401.52 wyrok6w S<}dowych 

Rozliczenia mittdzyokresowe bierne przychod6w oe6lem: 636377,68 652058,10 
• natet}' wyszczeg61mc watIlleJsze tytuly IigufUj!Jce w ksu;gach rachunkowych, np. oplacone z g6ry czynsze, prenumeraty, energLa. podalek ad n1eruchomo~cl , 

polisy ubezpieczenia os6b i skladnik6w maj/ltku. 
··nalety wyszczeg61nic rozliczenia mi~zyokresowe koszt6w ewidencjonowanych na pokrycie przewidywanych kOSZI6w, kl6re nie zostaly jeszcze poniesione 
ale jednostka posiada informacje, te ~d/l Zw1!J2ane z aktual nie os i/lgni~tymi przychadami lub okresem rozliczeniowym. Kwoty tych koszt6w uj~te w danym 

acone w przyszlych okresach sprawozdawczych i stanowic ~d/l w tych okresach zobowi!J2ania. Jednostka, dokonujl}c uj~cia 
\'Ysoko~ci prawdopodohnych zobowi!J2ao, kl6re nalety zaplacic w przysztych okresach. 

4YI>1 " ,,',0 W . 

1 2 KWI. 2nn 

(gl6wny ks i~gowy) (rok, mies i/lc, dzien) 
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td 17 &Jv- 'j~' :; ~J i.u 17 ~52-4~-S7 Tabela 1.14. Kwota otrzymanych gwarancji i por~czen 

(okrcs sprawozdawczy: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r .) 

W lej cz~sci sprawozdan ia wykazuje s i ~: kwoty naletnosci warunkowych jednoslki (niewykazanych w bi lansie), a tym sarnym kwoty warunkowych 
zobowi~zan kontrahenla wobec jednoslki, kt6re zostaly zabezpieczone w formie gwarancji lub por~czen i a 

Kwota olrzymanych przez jednostk~ gwarancji i Kwota zobowi~un zabezpieczonych otnymsnymi 
por~czen niewykazanych w bilansie wedlug stanu (niewykaunymi w bilansie) gwarancjami i 

Lp. 
Wyszczeg61nienie wedlug rodzaju otnymaoych oa: por~czeniami wedlug stanu na : 

gwarancji i por~zeri 
poczqtek okresu koniec okresu poc~tek okresu koniec okresu 

sprawozdawczego sprawozdawczego sprawozdawczego sprawozdawczego 

J 2 3 4 5 6 

I. nie wys~pily 

2. 

3. 

4. 

Og6lem: 0,00 0,00 0,00 0,00 

W t .,.; ... 7.,.(\ ... i c n .. ~nun7rl~n;(WYka7Il i ... c i ... · Iru,nt\l n ~ 1 ",7n .... (\ ... ; u,<> r" nl.o ...... " , ... h i ... ,rIn .... "tJ... i 'n i ",u,,, J... ""7<> n~u· h ." hi1""n"i",) "" t\lrn ",amym kwoty warunl.o .... ult, ... h '>' .... h" ' U;""7"" n J... .... ntr"" h",nt"" 

i ~ 
(gl6wny ksi~gowy) 

··· ···2-4--l:Ur:·?iJll 
(rok, miesiC}c, cfzlen) 

WOJ~ , ,u y 

SporZlldzil: ~.i0.0~e,Q. .. ... ... ........ 



Tabela 1.15. Kwota wyplaconych srodk6w pieni«;:inych na swiadczenia pracownicze 
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.) 

Lp. 
Wyszczeg61nienie (wyplacone srodki K wot. wyplacona w roku 

pieniei:ne os swiadczenia pracownicze) obrotowym 
J 2 3 

I. Nagrody jubileuszowe 203654,65 

2. Odprawy emerytalne lub rentowe 59952,00 

3. Odprawy z uplywem kadencji 

4. Ekwiwalent za urlop II 297,91 

Odprawy z tyt. wypowiedzenia umowy 0 

5. Iprace z przyczyn niedotyczacych 
Odprawy w zwi~zku z likwidacj~ 

6. stanowiska 

7. Odprawy w zwi¢u z art. 20 KN 

8. Odszkodowanie zasadzone przez S~d 

Swiadczenia BHP (dofinansowanie 
9. zakupu okular6w) 30121,96 

10. Swiadczenia zdrowotne dla nauczycieli 

Zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 
II. pracownik6w 522351,39 

12. Wynagrodzenia bezosobowe 28576,00 

Zakup srodk6w ochrony indywidualnej, 
obuwia i odzieZy ochronnej, wody pitnej 

13. oraz wyplata ekwiwalentu za pranie 5829,94 

Badania z zakresu profilaktycznej opieki 
14. zdrowotnej 15516,00 

Szkolenia pracownik6w oraz koszty 
zwi¥3ne ze szkoleniem w tym: koszty 
dojazd6w, zakwaterowania i WYZywienia 

15. uczestnik6w 352 151 ,00 

15.1 Szkolenia tinansowane z RB i PT 169763,06 

15.2 Szkolenia tinansowane z FP 182387,94 

16. lnne swiadczenia pracownicze 

r---.. Razem 1581601,85 

"«:nowy ~!'" 

. ~~ . ' 2 4 LUT. 20ll Il'r.:go Urz~du P 
... an ac. . .. ...... ... .... .... .... .. .. .j .. .... ... .. .... ... 
(gl6wny ksi~gowy) (rok, miesi~c, dzieri) 

n IMiJ SPOl'Zl!dZi~ .. . .. .... ..... .. . 

racy 
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U:. Adar.3 S'~"':'{;'\::J \ i!..,\lSI~WI CZl ll , 
\,; ;'<;:l ,'ze"-'ow 

~;i,;\;i . i'l· 7.·7J I 
td. I i 8),;~~ ": · :';. t<1X J I 3J2·44-~7 

Lp. WYIUUI~inte 

I 1 

Nadwytka srodk6w 
I. obrotowych . 

Srodki zgromadzone na 
rachunku VAT tj .(podzielona 

2. 
platnoSC) . 

Kursy walul ohcych 
zastosowane do wyceny 
bilansowej alctyw6w i 

3. Ipasyw6w .. 
4 . 

5. 
6. . .. 

Tabtla 1.16 Innt informacjt 
(okrts sprawozdawczy: od 01,01.2021 r. do 31.12,2021 r.) 

Staa ... pofZ4lf. rob 01tro1ow~ Z.~ia ...... -
J , , 

rue dotyczy 

nie dorvczy 

, , , 

W leJ cz~i sp ... wou!ani.jednostlu W)'UzuJ' mformaeje dla uehowania prze.Jrzy'SloSd 1 Junokl spnlwozdama finanso~o dotyeqce w s.zeug61nokc 

Stu .. I&oaiK rab 
flIrarowflO (3++5) 

• 

0,00 

0.00 

, 

I) nadwytki srodkow obrolowych • dOlyczy jednoslek budtelOwych prowa~cych dtialalnoU otwlalO"",, dysponuj4C)'eh r&e:hunldem, 0 klorym mowa wan. 223 us!.. 1 ustawy 0 finaruach publicJ:nyeh 
(kl6re wykazuj, wynik netlo pomniejszony 0 wysokoSt irodkow pozostaj¥yt:h na konicc roku 
na wydzlC~lonym n ehunku dochod6w) - w zwi.u-u z uwzgl¢nieniem nadwyfi:i irodk6w obrOlowycil 
w wyniku filWlSowym 05talecJ:ne rozlieZC11ie nadwyiJd bodk6w obrolowych ujmuje si~ w. 
a) nGhunku l)'Sk6w 1 slnljako odr~bna pozycj. K. POXOS1.aJe obowi.u-owe llTInieju.enia l)'Sku (zwickuenia stnl)'), 
b) pasywaeh bilansu w ramach pozycji U. Wynik finansowy nctto (+. -). odpowiednio w pozyeji I. 2:)sk netto (+) lub 2. $ltlIta netlO (-). 
e) zestawieniu llTIlin w funduszu odpowiednio w nmach pozycji m . l . zysk n\'tlo (+) albo 2. Sltllta netlO (-); w zestawieniu llTIian w fimduszujednostki poz. m. Wynik finansowy netto za rok biebteY· 
~casumll pozycji 1 lub 2 i pozycji 3· niejest tobamax pozycj4 wy~ wpasywaeh bilansuwpozycjl n. Wynik fiBInsGwynetlo(+. -) - odpowiednio w pozycji I. zysk netlo(+)albo 2_ $tnta 
netlo (.) OfllZ W nchunku zyskow i SI ... 1 w pozycji L Zysk (strata) netlO . 

(gI6wny ksi~owy) 

... chunku VAT tj . kwoty wynikaHce z dokonanej przez konu.henl6w zap/al)' przy ~u specjalnego komunikalu prulewu (podzielona platnMt) 
wanych do wyceny bilansowej Iktyw6w i pasywilw 

... 24 ... WIJ022 
(rok, miesi4C. drien) 

Se0n4dri,(1lhdJ 



yjl·Cj.3·;,·~;n.~:_"7 ::-:; I\~ r"i'J./~Y 
. ;~. ;7(,\1-ie 

U~. Ada~a S!, . _ \~a ~'l."~~7cwicz3. 11 , 
.1:-.:'''~ !hcp6w 

I;P' ',J·J I·7~·741 
td. 17 8:>(j·~": · JC, fax 17 852-#-57 

\Vyszczegolnienie 
Lp. rodzaju zapasow (wg 

pozycji bilansu) 

1 2 

I. ... 

2. ... 

3. .. . 

4. ... 

5. . .. 

r-0golcm: 

vX 

Tabcla 2,1. Wysokosc odpisow aktualizujllcych wartosc zapasow 
(okrcs sprawozdawczy: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.) 

Zmniejszenia odpis6w aktualizuj~cycb w ci~gu okresu 
Stan odpisow Zwitrkszenia odpisow sprawozdawcze~o Stan odpisow 

ak'ualizuj~cych na aktualizuj~cych w 
rozwi~zanie odpisow 

aktualizuj~cych na koniec 
poc~tek okresu ci~gu okresu zmniejszenia - okresu sprawozdawczego 

sprawozdawczego sprawozdawczego 
wykorzystanie aktualizuj~cych (uznanie 

razem (5 + 6) (3+4-7) 
odpisow za zb~dne) 

3 4 5 6 7 8 

nie wyst'lPily 0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

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

~ 
r(.YQdz1~ 

... ... ·2· -4··W f... l-Ul-? 
(role, miesi~c, dzien) (gl6wny kSjPJ"Y) 

sporZljdzil&.\ICW'IJ ...................... 



VOJEWODZKI URZJ\D PRACY 
wRzeszowie 

d. Adama Stani slawa Naruszewicza II 
35-055 Rzesz6w 

TabeJaNJ£ IU3tlJvt1Jbr'll1Ji a ~rodkow trwalych w budowie, w tym odsetki oraz rotnice kursowe, kt6re powi~ksz}'ly koszt wytworzenia ~rodk6w 
te l. 17850-92-00, fax 17852-44-57 t..walych W budow;, W ,oku ob,otowym 

(o kres sprawozdawczy' od 01012021 r do 31 122021 r) 
I Koszty w)1worunll polle510ne w eUIRu poprudmego KOHly wylworzeOiI ponJeslone W CI4gu bieiltcego okresu 

Cp. Wyncz.ti6lnienie 
okrellu lorlwozdlWClt20 lorlWOldawCZHO 

w m. WI m: 
ogotem 

oo~tki r6:1:nice kursowe 
og6lem 

odsttki r6i:nice kursowe 
I 2 3 , 5 , 7 8 

I. Og61em, w tym: 0,00 0,00 0,00 143858,21 0.00 0,00 

1.1 ukup samochodu slut bowego 0,00 81 680,50 

1.2 
wydzielenie dodalkowych pomieuuela oraz 

0.00 2 1800,00 
rozbudowl sys tcmu alarmu potarowego 

dostosowanie budyoku ut ytecznosci publicznej 
1.3 przy ul. Lewakowskiego 27b w Krosnie d. 0,00 14579,71 

wymog6w przeciwpo1aroVo'ych 

zakup 5p~tu komputerowego wraz , 
I.' oprogramowaniem s)'s temOVo'ym i narzfdziowym 0.00 27798,00 

niezb(dnym do ~ia ayuemu backup 

'-'~n""'-'-'--~"'-""~'~--"-----' srodkow trwalych stanoWlllcyc 1 sze wyposdcme nowych oblCkt6w zhczone do dma bIIansowego lub do dma zak01iczema InlOlest)'cJ I 

GL6W~lY ' ·:pOWY 

• • if, j ~t 
I, u . 

1 2 ~W l. 2021 Wojew6dzkie. I Pracy 
(rok, miesiljc, dzien) 



V/GJE"ODZKlliFZItD rRhCY 
w R/eszQwie 

u!'l\da~a S!~r.i .. lalVa \,'ar\.ls7ewicza 11, 
3~ · rt55 RzcS"!6w 

~;I!' ~ 13-31-73-741 
tel. 17 8)0-91-00, fa_, 17 852-44-57 

Tabela 2.3. Kwota i charakter poszczegolnych pozycji przychod6w lub kosztow 0 nadzwyczajnej warto~ci lub ktore wystapily 
incydentalnie 

(okres sprawozdawczy' ad 01012021 r do 31 12 2021r) 
Kwota poaiaioa. w d41U Kwotll poaieslODa W ri4P 

Cp_ Wysuzegolnienie Charakter poprudaiqo okrau bid4reao okraa 
I~n~wozd.w..-oo Isnnwozd ...... _o 

I 2 3 4 5 
Ogolem przychody 0 nadzwyczajnej warto~ci, w 

1- tym: , 0,00 0,00 

1.1 nie WYSUlpity 

1.2 

I.. 
Og61em przychody, ktort wystltpily incydentalnie. w 

2_ tym: , 0,00 0,00 

2. 1 ni. WY'IlJpily 

2.2 

2. 

3. 0g61tm koszty 0 nadzwyczajnej warto§d , w tym: , 0,00 0,00 

3. 1 ni. w,,'taPily 

3.2 

3. 

0g61em koszty, kt6re wystflpily incydentalnie, w 

4. tym: , 0,00 0,00 

4. 1 nie \Vj'stqpity 

4.2 

4. , .. 

W tej pozycji Infonnacji dodatkowej wykazuje si~ dwojakiego rodzaju przychody i koszty tj. takie. kt6re charakteryzujjJ si~ nadzwyczajnjJ wysoko~ijJ (a 
zaticzane SlI do ,,zwyktych" koszt6w dzialatnosci operacyjnej i finansowej) oraz takie. kt6re wyst~pujll incydentalnie (sporadycznie, niepowtarzalnie},je:reli 
ich wysoko~ jest i og" to bye zar6wno zdarzenia losowe, jak i inne nietypowe zdarzenia. Kierownik jednostki dokonuje oceny, czy dane zdarzenia 
speiniaj" przeslankl 0 . cia ich w tej pozycji Informacji dodatkowej 

GL6WNY 

H l:UHill2 
(rok., miesilJc, dzien) -, 

(gl6wny ksi~gowy) 

spo".~~deQ 
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Tabela 2.5 . Inne informacje (Istotne p ozycje przychodow, istotne pozycje kosztow) 

(okres sprawozdaw czy: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.) 

Kwots poniesions w ci~gu 
L.p. Wyszczeg61nienie bieta)cego okresu 

snrawozdswcz""o 
1 2 3 

I. Istotne pozycje przychodow: 486304,69 
Przychody z tyt. wydanych certyfikat6w i 

1.1 zaswiadczen (poz. A.VI) 23906,00 

Przychody z tyt. zwrotu niewykorzystanych 
dotacj i i zwrot6w dotacjhi wykorzystanych 

1.2 niezgodnie z przeznaczeniem (poz. A.VI) 38006,67 

POZ. przychody operacyjne z tyt. nal iczonych 

1.3 koszt6w s~dowych i egzekucyjnych, (poz. D.IlI) 50672,41 

POZ. przychody operacyjne z tyt. uslug grzywien i 
1.4 innych kar pien iymych (poz. D.III) 300,00 

POZ. przychody operacyj ne - wplywy z tyt 

1.5 rozlicze" z lat ub. (poz. D.III) 6951 ,07 

POZ. przychody oper. z tyt. wplaconych 
1.6 odszkodowan i kar umownych (poz. D.III) 1 508,14 

POZ. przychody operac. Z tyt wystawionych not 

1.7 ksiegowych, wynagrodzenia platnika (poz. D.TII) 7718,44 

POZ. przychody operacyjne z roZW. Odpis6w 
aktua lizuj ~cych nal. , wplat beneficjent6w po 

1.8 decyzji MR, ) (poz. D.lI!) 207535,63 

1.9 Przychody finansowe z tyt. odsetek 149706,33 

2. Istotne pozycje kosztow: 71 679,91 
Potr~cenia z naleinosci 5% oplaty komom iczej 

2.2 (E.II) 590,14 
Naliczenie odpis6w aktualizujacych nalemosci 

2.3 (E.II) 44622,35 
Koszty postypowania s~dowego i 

2.5 prokuratorskiego (E. II) 2357,69 
2.6 \) Odpisy aktual izuj~ce naleinosci z tyt. odsetek 24109,73 

LOWNy X ()wv 
DYJ .. TOR 

.. L~' 1i2t.!. .. 2 4 LUI. 2012 
....... ................. WOJ~" . • j~ :. >.qv. ?~~cy 

7 
(gl6wny kSI~gowy) 

.. Uo\cdJ Spor~dzJI ... .... ...... .. ........ .. 

(rok, mJes J ~c, dZleti) jednostki) 
sz Czop 
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Tabela 3. Inne informacje niZ wymienione powyzej, jdeli moglyby w istotny sposob wplyn,!c na 
ocen~ sytnacji majljtkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki 

(okres sprawozdawczy: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.) 

Lp. Wyszczegolnienie Wartosc 

I 2 3 

J. Informacje 0 skutkach bl~d6w z poprzednich lat: 0,00 

1.1 

1.2 

I. ... 
2. Informacje 0 skutkach zmiany polityki rachunkowosci: 0,00 

2 .1 Zmiany polityki rachunkowoSci nie wywolaly \vplyvo'U na sytuacj~ finansowq jednostki 

3. Informacje 0 zda rzeniach maj~cych miej sce po doiu bilansowym: 0,00 

3.1 

3.2 ... 
4. Infonnacje 0 poziomie zatrudnienia: 

4.1 elaty 312,525 

4.2 osoby 31 4 

4.3 kwora wyplaconych wynagrodzen bez 'wiadczen pracowniczych 20 627 588,44 
4.4 .. . 
5. Skladki Z US 8 226 034,35 

5.1 Ubezpieczenie spoleczne 6199 634, 19 

5.2 Fundusz pracy i FGSP 429315,23 

5.3 Ubezpieczenia zdrowotne I 597084,93 

6. Wplaty na PFRON -
6.1 Wplala wedlug deklaracji 

6.2 Zarachowano w ci\,Z3r koszt6w 

7. Podalek dochodowy od os6b fizycznych (PIT-4 i PIT -I I) I 596 469,00 

7.1 Z tytulu umowy 0 prac\, I 583804,00 

7.2 Z tyrulu umowy z lecenia i umowy 0 dzielo 1804,00 

7.3 Z tyr. ryczaltu i ZFSS 10 86 1,00 

7.4 Podalek oal iczony wedlug deklaracji I 587277,00 

8. Podalek od lowar6w i uslug (V A T) 

8.1 Podalek na lemy 

8.2 Podalek naliczony do odliczenia wedlug deklaracj i 

8.3 Podalek do rozliczenia z Urz\,dem Skarbowym 

W teJ CZySCI uJrnowac nalety wszelkle dane dotychczas me przedstawl0ne nun. mfonnaCJe 0 skutkach bI~d6w z poprzedmch lat, skutkach 
zmiany polityki rachunkowosci. zdarzeniach majllcych miejsce po dniu bilansowym, poziomie zatrudnienia i wynagrodzeniach. realizowanych 
projektach i zawartych umowach C)'\¥ilnopra\.wych. Nalety podac informacje 0 tych zdarzeniach (rodzaj zdarzenia. szacowana kwotajego 
skutk6w fin h lub stwierdzenie, Ze szacunek taki jest praktycznie niewykonaloy). Jednostka powinna d~c do zaprezentowania 
"w~_s~ich w nfonnacji. NaleZy przy tym zape\wic kompletn~c i czytelnosc oraz zrozumialosc spofZ<}dzanego sprawozdania 

GfIMhlig'clW\g""IJH-1<.£' 

2 4 LU T. 2022 

(gl6wny ks i<;gowy) (rok, miesi~c, dziefl) ·kjednostki) 

.C1\'CU:AJ SporZlJdzl1. .. ... ... ...... ... .. ... . . 


