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Wkładka aktualizacyjna na rok 2021 do podręcznika  
M. Wojtczak „Podstawy finansów publicznych” 

Str. 3, wiersze 7–10 od góry – Występujące w trzeciej części kwalifikacji AU.68 Obsługa klienta w jed-
nostkach administracji – AU.68.3. Sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących finansów publicz-
nych, zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie podstawy pro-
gramowej kształcenia w zawodach. 

Str. 11, akapit przed wyliczeniem u dołu – Ustawa o finansach publicznych wyodrębnia 151 rodzajów tych 
jednostek. 

Str. 11, wyliczenie u dołu – Wprowadza się dodatkowy wiersz: 2a. związki metropolitalne. 

Str. 11, przypis 7 – Źródło: Ustawa o finansach publicznych, art. 9. 

Str. 12, wiersz 4 od góry – 13. państwowe i samorządowe instytucje kultury; 

Str. 12, wiersz 5 od góry – inne państwowe lub samorządowe osoby prawne, utworzone na podstawie odręb-
nych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów ba-
dawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa 
handlowego; 

Str. 12, tabela 2, kolumna „Jednostki sektora rządowego” – Skreśla się punkt 10. Państwowe instytucje 
filmowe. 

Str. 12, tabela 2, kolumna „Jednostki sektora samorządowego” – Po punkcie 1 wprowadza się pkt 1a. 
Związki metropolitalne. 

Str. 14, przykład, punkt 2 – Żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe podlegają wójtom (burmistrzom, pre-
zydentom miast), a zatem ich utrzymanie należy do zadań własnych gminy. 

Str. 15, przypis 10 – Historię administracji publicznej w Polsce można znaleźć na stronie: http://mf-
arch.mf.gov.pl/administracja-podatkowa/administracja-podatkowa/historia-administracji-podatkowej. 

Str. 16, tabela 4, wiersz 2, kolumna 2 – (np. izby administracji skarbowej). 
Str. 16, akapit nad rysunkiem 4 – Administracja podatkowa państwa to Krajowa Administracja Skarbowa, 

która podlega ministerstwu finansów. W skład jej wchodzi 16 izb administracji skarbowej, 16 urzędów 
celno-skarbowych wraz z podległymi delegaturami i oddziałami celnymi oraz 400 urzędów skarbowych. 

Str. 16, rysunek 4 

Krajowa Administracja Skarbowa 

Izby administracji skarbowej 

Urzędy celno-skarbowe wraz 
z podległymi delegaturami  

i oddziałami celnymi 
Urzędy skarbowe 

 
Str. 16, drugi akapit pod rysunkiem 4 – Izba administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami celno-

skarbowymi oraz urzędami skarbowymi stanowi jedną jednostkę organizacyjną, którą kieruje dyrektor 
izby administracji skarbowej. Zadaniem dyrektora izby administracji skarbowej jest m.in.: 

• sprawowanie nadzoru nad działalnością naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów 
celno-skarbowych; 

• rozstrzyganie w drugiej instancji w sprawach odwołań od decyzji wydanych w pierwszej instancji 
przez naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego. 

  

                                                           
1 Do 1.01.2022 r. będzie 16 rodzajów jednostek. Dodatkową jednostką będzie Bankowy Fundusz Gwarancyjny 
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Str. 16, wiersze 1–6 od dołu – Urzędy skarbowe są częścią izby administracji skarbowej, a przy ich 
pomocy wykonują zadania naczelnicy urzędów skarbowych. Zadaniem naczelników urzędów skar-
bowych jest m.in.: 

• ustalanie, pobieranie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych; 
• pobór należności celnych oraz egzekucja należności pieniężnych; 
• przetwarzanie danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji 

Podatników12. 
Str. 16, przypis 11 – Źródło: www.gov.pl/web/kas/struktura-kas. 
Str. 16, przypis 12 – Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników to ogólnopolska ewi-

dencja podatników, której celem jest zintegrowanie danych podatników oraz usprawnienie pracy urzę-
dów skarbowych. 

Str. 17, pierwszy akapit od góry – Urzędy celno-skarbowe to urzędy, których zadaniem jest m.in. obejmo-
wanie towarów procedurami celnymi, wymiar należności celnych i podatkowych oraz innych opłat, 
związanych z przywozem i wywozem towarów. 

Str.17, trzeci akapit od góry – Z administracją podatkową związana jest kontrola celno-skarbowa, która 
czuwa nad przestrzeganiem przepisów prawa podatkowego, celnego, dewizowego oraz o grach hazar-
dowych. W ramach krajowej administracji skarbowej kontrolę skarbową sprawują urzędy celno-skar-
bowe. Do ich zadań należy rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń skarbo-
wych, a także zapobieganie wykroczeniom i przestępstwom oraz ściganie ich sprawców. 

Str. 18, Tabela 5, kolumna 2, pierwszy punktor – środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 

Str. 27, Rysunek 8, w pkt 2 po kropce dodaje się zdanie – Powiększenie dochodów może zostać dokonane 
jedynie o kwotę związaną z realizacją zadań ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz z po-
mocy udzielanej z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wol-
nym Handlu. 

Str. 29, objaśnienie pod tabelą – * Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty 
budowlane lub usługi (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.541). 

Str. 31, wiersz 4 od góry – związkach międzygminnych, powiatowych, powiatowo-gminnych, związkach 
metropolitalnych; 

Str. 31, wiersz 5 od góry – Kropkę na końcu wyliczenia zastępuje się średnikiem i wprowadza kolejne punkty: 
• samorządowych jednostkach organizacyjnych, w tym w samorządowych osobach prawnych; 
• innych podmiotach w zakresie wykorzystania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jedno-

stek samorządu terytorialnego. 
Str. 31, wiersz 11 od dołu – W 2021 r. kara grzywny za wykroczenia skarbowe może wynosić od 280 do 

56 000 zł. 
Str. 31, wiersz 4 od dołu – W 2021 r. najniższa kara grzywny za przestępstwo skarbowe wynosi 933,33 zł 

(stawka dzienna wynosząca jedną trzydziestą minimalnego wynagrodzenia, tj. 93,33 zł × 10 stawek), 
a najwyższa kara grzywny wynosi 26 880 0000 zł (stawka dzienna wynosząca czterystukrotność jednej 
trzydziestej minimalnego wynagrodzenia, tj. [400 × 93,33 zł] × 720 stawek). 

Str. 31, przypis 20 – Od listopada 2015 r. jest to minister spraw wewnętrznych i administracji. 
Str. 31, przypis 22 – W 2021 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła 2800 zł. 
Str. 39, wiersz 2 od góry po rys. 13 – Klasyfikacja budżetowa zawiera 33 działy, do których przyporządko-

wane są symbole klas Polskiej Klasyfikacji Działalności32. 
Str. 39, przykład, wiersz 6 od dołu, w kolumnie Nazwa działu – Górnictwo i kopalnictwo. 
Str. 39, przykład, wiersz 4 od dołu, w kolumnie Nazwa działu – Kultura fizyczna. 
Str. 40, górny przykład, wiersz 2 tabeli – 926 Kultura fizyczna. 
Str. 40, górny przykład, wiersz 3 tabeli – skreśla się 92603 Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie. 
Str. 40, środkowy przykład, wiersz 2 tabeli – 926 Kultura fizyczna. 
Str. 40, dolny przykład, wiersz 1 tabeli – 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. 
Str. 40, dolny przykład, wiersz 2 tabeli – 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. 
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Str. 40, dolny przykład, wiersz 3 tabeli – 0140 Wpływy z podatku od towarów i usług. 
Str. 41, górny przykład, wiersz 1 kolumna 2 tabeli – dodaje się po przecinku: z wyłączeniem dochodów 

ujętych w paragrafie 205. 
Str. 41, górny przykład, wiersz 2 kolumna 2 tabeli – dodaje się po przecinku: z wyłączeniem dochodów 

klasyfikowanych w paragrafie 625. 
Str. 41, przed ostatnim akapitem w przykładzie – Środki własne Unii Europejskiej. 
Str. 42, przykład, wiersz 2 tabeli – Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji. 
Str. 42, przykład, wiersz 3 tabeli – Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów 

wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą 
długu zagranicznego. 

Str. 42, przykład, wiersz 4 tabeli – Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów 
wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą 
długu krajowego. 

Str. 42, przykład, wiersz 5 tabeli – Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynkach zagra-
nicznych oraz inne opłaty i prowizje. 

Str. 42, tabela 14, kolumna 2, ostatni wiersz – 75195. 
Str. 43 przykład, kolumna 2 – siódmy wiersz od dołu otrzymuje brzmienie: 03 Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze w Bielsku Białej. 
Str. 43, przykład, przedostatni wiersz tabeli – skreśla się. 
Str. 43, przykład, ostatni wiersz tabeli – 79 Obsługa długu Skarbu Państwa. 
Str. 44, tabela 15, drugi wiersz na końcu – dodaje się: oraz sądownictwa. 
Str. 44 – skreśla się cały tekst na stronie wraz z przypisem 35 z uwagi na uchylenie przepisu z klasyfikacją 

wydatków strukturalnych. 
Str. 45, wiersz 6 od góry – Przychody budżetu dzieli się na 25 paragrafów określających źródła przychodu. 
Str. 45, wiersz 7 od góry – Rozchody budżetu dzieli się na 21 paragrafów określających kierunki rozchodów. 
Str. 46, Tabela 16, wiersz 4 – Funkcja 4 Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym. 
Str. 46, Tabela 16, wiersz 10 – Funkcja 10 Szkolnictwo wyższe i nauka. 
Str. 46, Tabela 16, wiersz 19 – Funkcja 19 Transport i infrastruktura transportowa. 
Str. 46, Tabela 16, wiersz 22 – Funkcja 22 Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i tech-

niczna. 
Str. 49, Tabela 18, kolumna 3, wiersz 2 – skreśla się dwukropek i dodaje: ustalenia oraz kierunki działań 

zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa (zwany dalej WPFP).  
Str. 49, Tabela 18, kolumna 3, wiersz 3, 4, 5 – dotychczasową treść zastępuje się: WPFP zawiera Program 

Konwergencji oraz określa cele wraz z miernikami stopnia ich realizacji. 
Str. 55, Tabela 22, punkt 1 – skreśla się „podatek tonażowy”. 
Str. 55, Tabela 22, punkt 1 – po słowach „podatek od wydobycia niektórych kopalin” dodaje się „podatek od 

niektórych instytucji finansowych” oraz „podatek od sprzedaży detalicznej”. 
Str. 55, Tabela 22, punkt 2 – po słowie dywidendy dodaje się „i wpłaty z zysku”. 
Str. 55, Tabela 22, punkt 2 – dotychczasową treść: „opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe” 

zastępuje się: „dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe”. 
Str. 55, Tabela 22, punkt 3 – dotychczasową treść zastępuje się: „Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł 

niepodlegające zwrotowi”. 
Str. 56, wiersz 8, pod przykładem od góry – słowa „podatek tonażowy” zastępuje się słowami „podatek od 

sprzedaży detalicznej”. 
Str. 56, tabela 23 wiersz 1 – kolumna 1 otrzymuje brzmienie: Dywidendy i wpłaty z zysku. 
Str. 61, przykład, wiersz 3 tabeli, kolumna Rozdział – Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz upo-

sażenia rodzinne. 
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Str. 61, ostatnie zdanie od dołu – otrzymuje brzmienie: „Do tej pory Polska skorzystała z pomocy UE w okre-
sach 2004–2006, 2007–2013, 2014–2020, a w 2021 r. rozpoczął się kolejny okres, który zakończy się 
w 2027 r.”. 

Str. 63, wiersz 12 od góry – Wydatki te mają charakter zaliczkowy lub refundacyjny, co oznacza, że be-
neficjent pomocy46 może je otrzymać zaliczkowo lub dopiero w momencie uznania poniesionych przez 
niego wydatków za kwalifikowalne47. 

Str. 63, wiersz 15 od góry – W celu otrzymania zaliczki lub refundacji beneficjenci składają wnioski do 
wyznaczonych Instytucji. 

Str. 63, wiersz 19 od góry – Zweryfikowane wnioski są podstawą udzielenia zaliczki lub rozliczenia ponie-
sionych wydatków (refundacji). 

Str. 69, przypis 54 – słowa „ustawie o systemie oświaty” zastępuje się „ustawie Prawo oświatowe”. 
Str. 70, Tabela 31, wiersz 15, kolumna Nazwa – otrzymuje brzmienie „Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem do-
chodów klasyfikowanych w paragrafie 625”. 

Str. 70, Tabela 31, wiersz 2 od dołu, kolumna Nazwa – otrzymuje brzmienie „Wpływy z tytułu przekształ-
cenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności”. 

Str. 73, wiersz 2 od dołu – średnik zastępuje się przecinkiem i wprowadza się treść: „pomniejszonych o nie-
wykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów 
i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu okre-
ślonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków z UE oraz niepodlegających 
zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych 
środków;” 

Str. 73, po 1 wierszu od dołu dodaje się:  
• spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych; 
• z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozli-

czenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wyko-
nywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków 
z UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu i dotacji na realizację programu, projektu lub za-
dania finansowanego z udziałem tych środków. 

Str. 76, Przykład od dołu, punkt 1 – skreśla się. 
Str. 76, zdanie po przykładem – otrzymuje brzmienie: Przytoczona w przykładzie ustawa jednoznacznie 

określa, że wpływy pochodzące z określonego źródła muszą zostać przeznaczone na finansowanie wska-
zanych w ustawie wydatków. 

Str. 78, Tabela 35, wiersz 3 – po słowie „targowej” wprowadza się „reklamowej” oraz słowa „za śmieci” 
zastępuje się słowami „za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. 

Str. 78, Tabela 35, wiersz 6 i 7 – skreśla się tekst od słów „opłaty produktowe” do końca i wprowadza się 
słowa „opłaty reklamowe”. 

Str. 78, Tabela 35, wiersz 12 – po słowie „gminną” wstawia się przecinek. 
Str. 78, wiersz 8 od dołu – *** Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział 

gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 39,34%, przy czym corocznie od 2004 r. 
wielkość ta jest korygowana i dla roku 2021 wynosi 38,23%. 

Str. 79, wiersze 13–17 od dołu – skreśla się fragment dotyczący opłaty targowej. Wprowadza się tytuł Opłata 
reklamowa, a następnie tekst: „Jest pobierana pod warunkiem wprowadzenia takiego obowiązku 
uchwałą rady gminy od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych”. 

Str. 83, wiersz 5 od dołu – skreśla się słowa „i gimnazjów”. 
Str. 103, wiersz nad przykładem górnym – otrzymuje brzmienie: państwowe i samorządowe instytucje kul-

tury. 
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Str. 103, przykład od góry, punkt 2 otrzymuje brzmienie – Agencja Rezerw Strategicznych działa na pod-
stawie Ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych. 
Str. 105, wiersze 3–4 od góry – skreśla się. 
Str. 111, Tabela 56, wiersz 4 od dołu, kolumna 1 – Państwowe i samorządowe instytucje kultury. 
Str. 112, Tabela 57, kolumna przykłady, wiersz 6 otrzymuje brzmienie - izby administracji skarbowej, pań-

stwowe szkoły muzyczne I stopnia, 
Str. 120, Wzór, wiersz 13 od dołu tabeli – nazwa paragrafu 4240 otrzymuje brzmienie: Zakup środków 

dydaktycznych i książek. 
Str. 120, Wzór 4, wiersz 8 od dołu tabeli – wykreśla się wiersz. 
Str. 120, Wzór 4, wiersz 7 od dołu tabeli, kolumna 3 – kwotę 2000,00 należy zastąpić kwotą 3000,00. 
Str. 123, przykład, tabela, wiersz 3 od góry – nazwa paragrafu 4240 otrzymuje brzmienie: Zakup środków 

dydaktycznych i książek. 
Str. 130, wiersz 2 od dołu – zamiana na Polska Agencja Kosmiczna 
Str. 130, wiersz 3 od dołu otrzymuje brzmienie – Agencja Rezerw Strategicznych 
Str. 130, wiersz 5 od dołu – zastępuje się: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 
Str. 131, po wierszu 3 od góry – Należy dodać następujące punkty: 

• Centralny Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych; 
• Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 

Str. 131, wiersz 4 od góry – skreśla się. 

Str. 134, wiersze 6, 7, 8 i 13 od dołu – skreśla się. 
Str. 134, po wierszu 9 od dołu – wprowadza się: 

• Centrum Obsługi Administracji Rządowej; 
• Centralny Ośrodek Informatyki; 
• Centrum Usług Logistycznych; 
• Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego; 
• Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie; 
• Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS. 

Str. 135, Przykład, pkt 2 skreśla się – Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej „Piast” została zlikwi-
dowana. 

Str. 138, wiersz 10 pod tabelą – Fundusz Promocji Kultury. 
Str. 138, wiersz 12 pod tabelą – Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów. 
Str. 138, przykład u dołu – zmiana przykładu, ponieważ Fundusz Promocji Twórczości został zlikwidowany: 

Fundusz Promocji Kultury jest państwowym funduszem celowym, utworzonym na mocy Ustawy 
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Funduszem dysponuje minister kultury i dziedzictwa 
narodowego. Podstawą gospodarki finansowej funduszu jest roczny plan finansowy sporządzany na 
każdy rok budżetowy i zatwierdzany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. 
Przychodami funduszu jest 20% wpływów z tytułu dopłat do ceny losu lub innego dowodu udziału 
w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo. Środki funduszu przeznacza się na promo-
wanie lub wspieranie m.in.: 

• ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych; 
• twórczości artystycznej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i roz-

woju czytelnictwa. 
Str. 144, wiersz 12 od dołu – zmiana na: „grupa 1 – budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu 

użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego”. 
Str. 162, wiersz 6 od góry – kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje kolejny punktor: „informacji dodatkowej”. 
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Str. 165, dolny przykład, punkt 1 – zmiana treści z uwagi na likwidację strat i zysków nadzwyczajnych: 
1. W wyniku pożaru w magazynie papieru jednostka poniosła koszty w wysokości 100 000 zł. Odszko-

dowanie otrzymane od firmy ubezpieczeniowej wyniosło 70 000 zł. Na kontach księgowych zapi-
sane zostaną pozostałe koszty operacyjne w wysokości 100 000 z oraz pozostałe przychody opera-
cyjne w wysokości 70 000 zł. Nie można kompensować ze sobą przychodów i kosztów pozostałych 
operacyjnych (–100 000 zł + 70 000 zł) i zapisać samego wyniku –30 000 zł. 

Str. 165, wiersz 1 i drugi od dołu otrzymuje brzmienie – Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 305, z późn. zm.); 

Str. 166, wiersz 1 od góry do końca akapitu – Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 wrze-
śnia 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek sa-
morządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwo-
wych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 342). 

Str. 166, wiersz 9 od góry do końca akapitu – Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 
2017 r. w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych ministrowi 
właściwemu do spraw finansów publicznych, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat 
z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwo-
wych, a także innych niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru, ustalania lub okre-
ślania są uprawnione organy podatkowe (tekst jedn. Dz. Urz. MRiF z 2020 r., poz. 67). 

Str. 177, przypis 112 – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegóło-
wego wykonywania budżetu państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 259). 

Str. 181, Tabela 63, ostatni wiersz , kolumna Rodzaj dochodów – otrzymuje brzmienie: pozostałości środ-
ków finansowych. 

Str. 192, czwarty punktor pod tabelą 64 – skreśla się. 
Str. 192, Tabela 65 – usuwa się kolumnę z tytułem „Sprawozdania budżetowe skonsolidowane sporządzają”. 
Str. 193, wiersz 21 od dołu – skreśla się tekst rozpoczynający się od słów „Sprawozdania skonsolidowane...” 

do końca strony. 
Str. 193, przypis 125 – otrzymuje brzmienie: Fundusze strukturalne to: Europejski Fundusz Rozwoju Regio-

nalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich i Europejski Fundusz Morski i Rybacki. 

Str. 194, Tabela 66, kolumna Sprawozdania skonsolidowane – skreśla się. 

Str. 196, Tabela 67, wiersz 6 tabeli – Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 
2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samo-
rządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych 
funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rze-
czypospolitej Polskiej. 

Str. 196, Tabela 67, wiersz 8 tabeli – Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. 
w sprawie sprawozdawczości budżetowej. 

Str. 196, Tabela 67, wiersz 4 do 6 od dołu, kolumna Nazwa aktu prawnego otrzymuje brzmienie – Roz-
porządzenie Ministra Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie 
sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. 

Str. 197, wiersz 1 od góry – tytuł podrozdziału 4.6 otrzymuje brzmienie „Sprawozdania finansowe”. 
Str. 197, Tabela 68, kolumna 2, punktor 3 otrzymuje brzmienie – agencje wykonawcze (np. Agencja Mie-

nia Wojskowego, Agencja Rezerw Strategicznych). 
Str. 197, wiersz 5 od dołu – słowa „wzory sprawozdań finansowych” zastępuje się słowami „sprawozdania 

finansowe”. 
Str. 198, po wierszu 2 – wprowadza się dodatkowy punktor: „informacja dodatkowa”. 
Str. 198, po wierszu 16 – wprowadza się dodatkowy punktor: „informacji dodatkowej”. 
Str. 199, Tabela 69 – wprowadza się punkt 5 o brzmieniu: „5. informacji dodatkowej obejmującej dane wy-

nikające z informacji dodatkowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych”. 
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Str. 199, wiersze 3–7 pod Tabelą 69 – Pozostałe elementy, tj. łączny bilans, rachunek zysków i strat oraz 
zestawienie zmian w funduszu, a także informacja dodatkowa, powstają z połączenia danych finanso-
wych wynikających z bilansów, rachunków zysków i strat, zestawień zmian funduszu oraz informacji 
dodatkowych sporządzonych przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe, z uwzględ-
nieniem wyłączeń wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami. 

Str. 201, Tabela 70, wiersz drugi, trzecia kolumna – w miejsce „dysponent części budżetowej” wpisuje się 
„kierownik jednostki nadrzędnej”. 

Str. 201, Tabela 70, wiersz trzeci, pierwsza kolumna – w miejsce „Dysponent części budżetowej” wpisuje 
się „Kierownik jednostki nadrzędnej”. 

Str. 201, przedostatni akapit od dołu – zmiana na: „Sprawozdania finansowe jednostki samorządu tery-
torialnego (będące sprawozdaniem łącznym) jest przekazywane do właściwych regionalnych izb obra-
chunkowych w terminie do 30 kwietnia roku następnego wyłącznie w postaci dokumentu elektronicz-
nego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym”. 

Str. 201, ostatni akapit od dołu – zmiana na: „Bilans skonsolidowany jednostki samorządu terytorialnego 
jest przekazywany przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do właściwych regio-
nalnych izb obrachunkowych, w terminie do 30 czerwca roku następnego, wyłącznie w postaci doku-
mentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym135. 

Str. 201, po ostatnim akapicie od dołu – dodaje się tekst: „Sprawozdanie finansowe oraz bilans skonsolido-
wany jednostki samorządu terytorialnego przekazuje się z wykorzystaniem aplikacji wskazanej w Biu-
letynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Finansów”. 

Str. 201, przypis 135 – W rozumieniu Ustawy z dnia 5 września 2016 r. r o usługach zaufania oraz identyfi-
kacji elektronicznej. 

Str. 202, wiersze 7–11 od góry – Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe sporządzają spra-
wozdanie finansowe, które składa się z czterech części: 
1. bilansu; 
2. rachunku zysków i strat; 
3. zestawienia zmian w funduszu; 
4. informacji dodatkowej. 

Str. 202, wiersze 15–17 od góry, zdanie rozpoczynające się od słów Wzór otrzymuje brzmienie – Bilans 
zawiera informacje określone w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie szczególnych zasad ra-
chunkowości (przykładowy bilans jednostki budżetowej znajduje się w załączniku 2 na końcu podręcz-
nika). 

Str. 207, Tabela 73, pozycja A.II – zmiana opisu z uwagi na likwidację strat i zysków nadzwyczajnych: 
Pozycja prezentuje wartość wyniku finansowego za rok obrotowy. Wynik prezentowany w bilansie musi 
być zgodny z wynikiem finansowym występującym w rachunku zysków i strat. Zysk netto występuje 
w przypadku wystąpienia salda po stronie Ma – oznacza to, że wartość przychodów była wyższa od 
kosztów. Strata netto występuje w przypadku wystąpienia salda po stronie Wn – oznacza to, że wartość 
kosztów była wyższa od przychodów. 

Str. 207, Tabela 73, pozycja A.III, kolumna 1 – zmiana na: „III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka 
środków obrotowych) (–)”. 

Str. 207, Tabela 73, pozycja A.III, kolumna 2 – zmiana na: „Pozycja może wystąpić w samorządowych 
zakładach budżetowych. Ze znakiem ujemnym prezentuje się nadwyżkę środków obrotowych w samo-
rządowym zakładzie budżetowym”. 

Str. 207, Tabela 73, pozycja A.IV – skreśla się. 
Str. 208, Tabela 73, pozycja A.V, kolumna 1 – zmienia się pozycję na „IV”. 
Str. 208, Tabela 73, po pozycji A.V – wstawia się wiersz: „B. Fundusze placówek”. 
Str. 208, Tabela 73, pozycja B – zmiana oznaczenia na „C”. 
Str. 208, Tabela 73, pozycja C – zmiana oznaczenie na „D” 
Str. 209, Tabela 73, po pozycji 7 – wstawia się dodatkowy wiersz: w kolumnie Pozycja: „8” , w kolumnie 

Treść ekonomiczna: „Wiersz bilansujący pozycję 8 Fundusze specjalne”, w kolumnie Skąd czerpać 
dane: „Suma pozycji 8.1. i 8.2”. 

Str. 209, Tabela 73, pozycja D – skreśla się. 
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Str. 209, Tabela 73, kolumna 1, wiersz 5 od dołu – oznacza się numerem pozycji 8.1. 
Str. 209, Tabela 73, wiersz 4 od dołu – oznacza się numerem pozycji 8.2. 
Str. 209, Tabela 73, wiersz oznaczony literą E – oznacza się numerem IV. 
Str. 209, Tabela 73, dwa wiersze u dołu w pozycjach I. i II. – usuwa się. 
Str. 210, pierwszy akapit od góry i Tabela 74 – wykreśla się. 
Str. 210, wiersz 14 od dołu – Zakres informacji rachunku zysków i strat dla jednostek budżetowych i samo-

rządowych zakładów budżetowych został określony w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości w wariancie porównawczym. 

Str. 210, wiersz 1 od dołu – należy wykreślić punktor. 
Str. 214, Tabela 75 – należy wykreślić następujące wiersze tabeli: I, J, J.I, J.II. 
Str. 214, Tabela 75, wiersz K – zmiana na – kolumna Pozycja: „I. Zysk (strata) brutto”, kolumna Treść ekono-

miczna: „Wiersz bilansujący zgodnie z podanym wzorem”, kolumna Skąd czerpać dane: „(F + G – H)”. 
Str. 214, Tabela 75, wiersz L – zmiana na – kolumna Pozycja: „J. Podatek dochodowy”. 
Str. 214, Tabela 75, wiersz M – zmiana na – kolumna Pozycja: „K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 

zysku (zwiększenia straty)”, kolumna Treść ekonomiczna: „Pozycja jest wypełniania przez samorzą-
dowe placówki oświatowe, u których na dzień bilansowy występuje nadwyżka środków pieniężnych na 
wydzielonym rachunku dochodów”, kolumna Skąd czerpać dane: „Z ewidencji konta 870”. 

Str. 214, Tabela 75, wiersz N – zmiana na – kolumna Pozycja: „L. Zysk (strata) netto”, kolumna Skąd czerpać 
dane: „(I – J – K)”. 

Str. 215, wiersz 1 od góry do końca akapitu – usuwa się. 
Str. 215, Tabela 76, wiersz 1.5 – zmiana na – kolumna Pozycja: „1.5. Aktualizacja wyceny środków 

trwałych”. 
Str. 216, Tabela 76, wiersz 2.3 – zmiana na – kolumna Treść ekonomiczna: „Zmniejszenie funduszu z tytułu 

nadwyżki środków obrotowych w samorządowych zakładach budżetowych”. 
Str. 216, Tabela 76, wiersz 2.5 – zmiana na – kolumna Pozycja: „2.5. Aktualizacja środków trwałych”. 
Str. 217, Tabela 76, wiersz IV – zmiana na – kolumna Pozycja: „3. nadwyżka środków obrotowych”, kolumna 

Treść ekonomiczna: „Wygospodarowana nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów 
budżetowych”. 

Str. 217, Tabela 76, wiersz V – zmiana na – kolumna Pozycja: „IV. Fundusz”, kolumna Skąd czerpać dane: 
(II +/– III). 

Str. 217, tekst oznaczony * pod tabelą – usuwa się. 
Str. 217, wiersz 18 od dołu – usuwa się do końca akapitu. 
Str. 217, wiersz 12 od dołu, zdanie rozpoczynające się od słów „Wzór” otrzymuje brzmienie– Zakres 

informacji bilansu placówki umieszczony został w załączniku nr 6 do rozporządzenia w sprawie szcze-
gólnych zasad rachunkowości (wzór 7).  

Str. 217, ostatni punktor od dołu – środki trwałe oraz wartości niematerialne prawne do wartości 800 euro 
oraz materiały zalicza się do kosztów placówki. 

Str. 218, Wzór 7, nagłówek kolumny 3 – skreśla się słowa „(wysłać bez pisma przewodniego)”. 
Str. 219, Tabela 8, pkt 5, kolumna „Pozycja” otrzymuje brzmienie – Środki trwałe w budowie (inwestycje). 
Str. 220, Tabela 78, pkt 5, kolumna „Pozycja” otrzymuje brzmienie – Dochody budżetowe do rozliczenia 

z budżetem. 
Str. 220, ostatni akapit od dołu – skreśla się. 
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Str. 222, Wzór 8 

Nazwa i adres jednostki  
sprawozdawczej 

MIASTO ŁÓDŹ 
BILANS 

 z wykonania budżetu 
 jednostki samorządu terytor ialnego 

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r . 

Adresat 
Regionalna Izba 
Obrachunkowa 

w Łodzi 

Numer identyfikacyjny  
REGON 

472057632 
Wysłać bez pisma przewodniego 

AKTYWA Stan na  
początek roku 

Stan na  
koniec roku PASYWA Stan na  

początek roku 
Stan na  

koniec roku 

I. Środki pieniężne 184 481 793,48 249 086 700,80 I. Zobowiązania 2 695 315 263,17 2 747 043 168,96 

1. Środki pieniężne 184 481 793,48 249 086 700,80 1. Zobowiązania finansowe 2 685 260 159,34 2 737 172 297,36 

1.1. Środki pieniężne budżetu 174 426 689,65 239 215 829,20 1.1. Krótkoterminowe (do 12 mie-
sięcy) 193 932 918,20 175 252 208,64 

1.2. Pozostałe środki pieniężne 10 055 103,83 9 870 871,60 1.2. Długoterminowe (powyżej 
12 miesięcy) 2 491 327 241,14 2 561 920 088,72 

II. Należności i rozliczenia 28 935 101,55 34 509 062,08 2. Zobowiązania wobec budżetów 6 358 793,30 5 542 173,10 

1. Należności finansowe 5 332 951,52 5 332 951,52 3. Pozostałe zobowiązania 3 696 310,53 4 328 698,50 

1.1. Krótkoterminowe (do 12 mie-
sięcy) bez odsetek 5 332 951,52 5 332 951,52 II. Aktywa netto budżetu –2 530 835 529,14 –2 516 640 922,08 

1.2. Długoterminowe (powyżej 
12 miesięcy) 0,00 0,00 1. Wynik wykonania budżetu (+/–) –45 157 410,35 54 255 816,74 

2. Należności od budżetów 23 463 441,53 28 649 805,16 1.1. Nadwyżka budżetu (+)   54 255 816,74 

3. Pozostałe należności i rozlicze-
nia 138 708,50 526 305,40 1.2. Deficyt budżetu (–) –7 134 073,35   

Należności (dochody) 99 197,86 327 926,88 1.3. Niewykonane wydatki (–) –38 023 337,00 0,00 

Należność (wydatki) 39 510,64 198 337,59 2. Wynik na operacjach niekaso-
wych (+/–) 3 789 779,32 –2 037 872,68 

Należności (projekty)   40,93 3. Rezerwa na niewygasające wy-
datki 38 023 337,00 0,00 

   0,00 4. Środki z prywatyzacji 0,00 0,00 

    
  

  
  

5. Skumulowany wynik budżetu 
(+/–) –2 527 491 235,11 –2 568 858 866,14 

III. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 III. Rozliczenia międzyokresowe 48 937 161,00 53 193 516,00 

      w tym: subwencje i dotacja 48 937 161,00 52 852 579,00 

SUMA AKTYWÓW 213 416 895,03 283 595 762,88 SUMA PASYWÓW 213 416 895,03 283 595 762,88 

 

Skarbnik 29.03.2019 r. Prezydent Miasta Łodzi 
 

Źródło: strona internetowa bip.uml.lodz.pl 
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Str. 224, wiersz nad Tabelą 81 – treść „III. Inne aktywa” zastępuje się „III. Rozliczenia międzyokresowe”. 
Str. 224, Tabela 81 – treść „III. Inne aktywa” zastępuje się „III. Rozliczenia międzyokresowe”. 
Str. 227, wiersz 3 od dołu – treść „III. Inne pasywa” zastępuje się „III. Rozliczenia międzyokresowe”. 
Str. 228, Tabela 84, tytuł tabeli – „Pozycja pasywów – inne pasywa” zastępuje się „Pozycja pasywów – 

rozliczenia międzyokresowe”. 
Str. 228, Tabela 84 – treść „III. Inne pasywa” zastępuje się „III. Rozliczenia międzyokresowe”. 
Str. 228, wiersze 12–18 od góry – Informacje uzupełniające bilans istotne dla oceny sytuacji finansowej jed-

nostki samorządu terytorialnego powinny być prezentowane w informacji dodatkowej. Dotyczy to m.in. 
• udzielonych poręczeń i gwarancji139; 
• otrzymanych poręczeń i gwarancji; 
• innych informacji. 

Str. 229, wiersze 1–2 od góry, pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie– Inne informacje powinny być pre-
zentowane w ramach sporządzanej informacji dodatkowej, jeśli są istotne dla rzetelności i przejrzystości 
budżetu. 

Str. 229, wiersze 5-7, zdanie rozpoczynające się od słów „Stanu wolnych” do końca akapitu otrzymuje 
brzmienie – Wolne środki stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów 
i pożyczek z lat ubiegłych. 

Str. 229, Tabela 85 – usuwa się. 
Str. 230, Tabela 86, sprawozdanie Rb-30 S otrzymuje brzmienie – kwartalne sprawozdanie z wykonania 

planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego. 
Str. 230, Tabela 86, sprawozdanie Rb-35 otrzymuje brzmienie – kwartalne sprawozdanie z wykonania 

planu dochodów i wydatków agencji wykonawczej. 
Str. 230, Tabela 87, kolumna 2 usuwa się – Rb-23 A – miesięczne lub roczne sprawozdanie o stanie środków 

na rachunku bankowym izb celnych do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego 
oraz podatku od gier. 

Str. 230, Tabela 87, kolumna 3 usuwa się – Izby celne. 
Str. 231, Tabela 87, kolumna 2, zmiana nazwy sprawozdania – Rb-24 – sprawozdanie o stanie środków na 

rachunkach bankowych urzędów skarbowych. 
Str. 231, Tabela 88. Sprawozdanie o wydatkach strukturalnych – usuwa się całą tabelę. 
Str. 233, tabela w przykładzie, kolumna 2, otrzymuje brzmienie – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 

pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 
Str. 235, tabela 93 kolumna Rb-UN – skreśla się. 
Str. 236, wiersz 4 od góry otrzymuje brzmienie – dłużników – w sprawozdaniach Rb-N. 
Str. 236, wiersz 11 od dołu słowa półroczne/roczne zastępuje się słowami – roczne. 
Str. 236, wiersz 9 od dołu słowa półroczne/roczne zastępuje się słowami – roczne. 
Str. 239, Załącznik 1 – Zmiana kont zespołu 7: 

Zespół 7 – Przychody, dochody, koszty 
720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych 
740 Dotacje i środki na inwestycje 
750 Przychody finansowe 
751 Koszty finansowe 
760 Pozostałe przychody operacyjne 
761 Pozostałe koszty operacyjne 
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Str. 240–241, Załącznik nr 2 

Nazwa i adres 
jednostki sprawozdawczej 

Szkoła Podstawowa nr 11 
ul. Wysoka 1, 90-352 Zgoda 

BILANS 

jednostki budżetowej 
lub samorządowego zakładu 

budżetowego 

Adresat 

Burmistrz Gminy w Zgodzie 
ul. Niska 30, 90-352 Zgoda 

Numer identyfikacyjny REGON 
00020807000000 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.  

AKTYWA 
Stan na 

początek 
roku 

Stan na 
koniec 
roku 

PASYWA 
Stan na 

początek 
roku 

Stan na 
koniec 
roku 

A. AKTYWA TRWAŁE 1 548 298,51 1 834 928,05 A. FUNDUSZE 1 309 224,73 1 569 413,04 

I. Wartości niematerialne i 
prawne 0,00 0,00 I. Fundusz jednostki 4 241 843,70 4 407 972,68 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 1 548 298,51 1 834 928,05 II. Wynik finansowy netto (+/–) –2 932 618,97 –2 838 559,64 

1. Środki trwałe 1 548 298,51 1 834 928,05 1. Zysk netto (+) 0,00 0,00 

1.1. Grunty 200 000,00 200 000,00 2. Strata netto (–) –2 932 618,97 –2 838 559,64 

1.1.1. Grunty stanowiące własność 
jednostki samorządu terytorialnego, 
przekazane w użytkowanie wieczy-
ste innym podmiotom 

– – 
III. Odpisy z wyniku finansowego 
(nadwyżka środków obrotowych) 
(–) 

0,00 0,00 

1.2. Budynki, lokale i obiekty inży-
nierii lądowej i wodnej 1 276 835,37 1 551 448,90 

IV. Fundusz mienia zlikwidowa-
nych jednostek 0,00 0,00 

1.3. Urządzenia techniczne i ma-
szyny 57 276,15 80 869,16 B. FUNDUSZE PLACÓWEK 0,00 0,00 

1.4. Środki transportu 3 239,99 2 609,99 
C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE 
CELOWE 0,00 0,00 

1.5. Inne środki trwałe 10 947,00 0,00 
D. ZOBOWIĄZANIA I RE-
ZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 416 435,91 452 790,84 

2. Środki trwałe w budowie (inwe-
stycje)  0,00 0,00 I. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

3. Zaliczki na środki trwałe w bu-
dowie (inwestycje) 0,00 0,00 

II. Zobowiązania krótkotermi-
nowe 416 435,91 452 790,84 

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i 
usług 19 864,62 20 976,42 

IV. Długoterminowe aktywa fi-
nansowe 0,00 0,00 2. Zobowiązania wobec budżetów 10 893,00 10 740,00 

1. Akcje i udziały 0,00 0,00 
3. Zobowiązania z tytułu ubezpie-
czeń i innych świadczeń 73 304,86 87 555,97 

2. Inne papiery wartościowe 0,00 0,00 
4. Zobowiązania z tytułu wynagro-
dzeń 135 708,19 146 767,96 

3. Inne długoterminowe aktywa fi-
nansowe 0,00 0,00 5. Pozostałe zobowiązania 0,00 0,00 

V. Wartość mienia zlikwidowa-
nych jednostek 0,00 0,00 

6. Sumy obce (depozytowe, zabez-
pieczenie wykonania umów) 0,00 0,00 

B. AKTYWA OBROTOWE 177 362,13 187 275,83 
7. Rozliczenia z tytułu środków na 
wydatki budżetowe i z tytułu docho-
dów budżetowych 

0,00 0,00 

I. Zapasy 694,27 512,98 8. Fundusze specjalne 176 665,24 186 750,13 

1. Materiały 694,27 512,98 
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych 176 665,24 186 750,13 

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 93 812,42 87 256,42    

1. Należności z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00    

2. Należności od budżetów 0,00 0,00    

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

4. Pozostałe należności 93 812,42 87 256,42    
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5. Rozliczenia z tytułu środków na 
wydatki budżetowe i z tytułu docho-
dów budżetowych 

0,00 0,00    

III. Krótkoterminowe aktywa fi-
nansowe 82 855,44 99 506,43    

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

2. Środki pieniężne na rachunkach 
bankowych 82 855,44 99 506,43    

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

4. Inne środki pieniężne 0,00 0,00    

5. Akcje lub udziały 0,00 0,00    

6. Inne papiery wartościowe 0,00 0,00    

7. Inne krótkoterminowe aktywa fi-
nansowe 0,00 0,00    

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00    

Suma aktywów 1 725 660,64 2 022 203,88 Suma pasywów 1 725 660,64 2 022 203,88 

 
 

GŁOWNY KSIĘGOWY 04.03.2019 r. DYREKTOR 

L. Lesiak 

Lucyna Lesiak 
(rok, miesiąc, dzień) 

K. Malec 

Krzysztof Malec 
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Str. 242–243, Załącznik 3 

Nazwa i adres  
jednostki sprawozdawczej 
Szkoła Podstawowa nr 11 

ul. Wysoka 1, 90-352 Zgoda 
Numer identyfikacyjny 

REGON 00020807000000 

Rachunek zysków i strat 
jednostki 

(wariant porównawczy) 
sporządzony na dzień 31.12.2018 r. 

Adresat 
Burmistrz Gminy w Zgodzie 
ul. Niska 30, 90-352 Zgoda 

 Stan na koniec 
roku poprzedniego 

Stan na koniec 
roku bieżącego 

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 12 033,56 0,00 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 0,00 

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 12 033,56 0,00 

B. Koszty działalności operacyjnej 2 967 581,90 3 114 489,32 

I. Amortyzacja 62 043,38 65 237,30 

II. Zużycie materiałów i energii 193 785,91 422 148,52 

III. Usługi obce 143 214,72 85 262,02 

IV. Podatki i opłaty 0,00 74,00 

V. Wynagrodzenia 2 081 190,64 2 012 497,84 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 485 714,25 519 713,64 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 030,00 1 030,00 

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

IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu 603,00 8 526,00 

X. Pozostałe obciążenia 0,00 0,00 

C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B) –2 955 548,34 –3 114 489,32 

D. Pozostałe przychody operacyjne 22 929,37 275 674,71 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 

II. Dotacje 0,00 0,00 

III. Inne przychody operacyjne 22 929,37 275 674,71 

E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 
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II.  Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E) –2 932 618,97 –2 838 814,61 

G. Przychody finansowe 0,00 254,97 

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

II. Odsetki 0,00 254,97 

III. Inne 0,00 0,00 

H. Koszty finansowe 0,00 0,00 

I. Odsetki 0,00 0,00 

II. Inne 0,00 0,00 

I. Zysk (strata) brutto (F + G – H) –2 932 618,97 –2 838 559,64 

J. Podatek dochodowy 0,00 0,00 

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

L. Zysk (strata) netto (I – J – K) –2 932 618,97 –2 838 559,64 

 
 

GŁÓWNY KSIĘGOWY data 04.03.2019 r. DYREKTOR 

L. Lesiak 

Lucyna Lesiak 
 

K. Malec 

Krzysztof Malec 
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Str. 244–245, Załącznik 4 

Nazwa i adres  
jednostki sprawozdawczej 

Szkoła Podstawowa nr 11  
ul. Wysoka 1, 90-352 Zgoda 

Numer identyfikacyjny REGON 
000208070000 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki  
sporządzone na dzień 31.12 2018 r. 

Adresat 

Burmistrz Gminy w Zgodzie  
ul. Niska 30, 90-352 Zgoda 

 
Stan na  

koniec roku  
poprzedniego 

Stan na 
koniec roku 
bieżącego 

I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) 4 208 264,87 4 241 843,70 

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) 2 890 989,18 3 422 705,73 

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

1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 2 880 042,18 3 070 838,89 

1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich 0,00 0,00 

1.4. Środki na inwestycje 10 947,00 320 000,00 

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 0,00 31 866,84 

1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 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 0,00 0,00 

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 2 857 410,35 3 256 576,75 

2.1. Strata za rok ubiegły 2 840 633,72 2 932 618,97 

2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 5 829,63 3 957,78 

2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły 0,00 0,00 

2.4. Dotacje i środki na inwestycje 10 947,00 320 000,00 

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 0,00 0,00 

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 0,00 0,00 

II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 4 241 843,70 4 407 972,68 

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/–) –2 932 618,97 –2 838 559,64 

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

2. strata netto (–) –2 932 618,97 –2 838 559,64 

3. nadwyżka środków obrotowych  0,00 0,00 

IV. Fundusz (II +/– III) 1 309 224,73 1 569 406,68 

 
 

GŁOWNY KSIĘGOWY  DYREKTOR 

L. Lesiak 

Lucyna Lesiak 
 

K. Malec 

Krzysztof Malec 
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Str. 256–257, Akty prawne – nastąpiły zmiany aktów prawnych w następujących pozycjach: 
2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tekst jedn. Dz.U. 

z 2021 r., poz. 1672. 
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tekst jednolity, Dz.U. z 2021 r., poz. 305, 

z późn.zm. 
4. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 679. 
5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1384. 
6. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 

1062. 
7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 217. 
8. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372. 
9. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 920 z 

późn. zm. 
10. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1668 z 

późn.zm. 
11. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1119. 
12. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, tekst. jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 2052, 

z późn. zm. 
13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1219, 

z późn. zm. 
17. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, tekst jedn. Dz.U. z 2021, poz. 408. 
18. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki 

finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, tekst. jedn. Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1718. 

19. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, 
przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1053, z późn. zm. 

20. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych 
oraz określenia ich dysponentów, tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 907. 

21. do usunięcia 
22. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora 

finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 2396. 
23. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz pla-

nów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., 
poz. 342. 

25. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, 
tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1564. 

26. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wyko-
nywania budżetu państwa, tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 259. 

29. do usunięcia 
30. Zarządzenie nr 90 Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad rachunkowości i planów 

kont dla organów podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w za-
kresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych 
spółek Skarbu Państwa oraz banków państwowych, a także innych niepodatkowych należności budżeto-
wych, do których poboru, ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe, tekst jedn. Dz. Urz. 
Min. Fin. 20, poz. 67, z późn.zm. 
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Str. 257 – należy dopisać pozycje: 
31. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbo-

wej, Dz.U. z 2016 r., poz. 1948. 
32. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., 

poz. 422. 
 


