
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
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INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa

sporządzona na dzień 31/12/2020 r.

Adresat: 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Numer identyfikacyjny REGON: 
001064858

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Lp. Etykieta Wartość
1

1.1 Nazwa jednostki Ministerstwo Klimatu i Środowiska
1.2 Siedziba jednostki Warszawa
1.3 Adres jednostki Wawelska 52/54 00-922 Warszawa
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki Realizacja zadań Ministra, dotyczących polityki klimatycznej i 

zrównoważonego rozwoju, w tym wykorzystania zasobów powietrza, 
adaptacja do zmian klimatu, spraw energii, surowców energetycznych 
i paliw, a także dbanie o edukację ekologiczną społeczeństwa.

2 Okres sprawozdawczy Roczny-2020
3 Agregat? (Tak / Nie) Nie
4 Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2020 przyjęto, 

że jednostka nadal będzie prowadzić swoją działalność. Na podstawie 
art. 4 ust. 4 Ustawy o rachunkowości przyjęto uproszczenia: 1) 
zgodnie z zasadą współmierności, dopuszcza się księgowanie 
bezpośrednio w koszty bieżącego okresu sprawozdawczego 
wydatków stanowiących koszty przyszłych okresów, w przypadku 
gdy są to koszty ponoszone w każdym roku obrotowym, w 
porównywalnej wielkości m.in.: opłacane z góry składki, opłaty, 
prenumeraty, bilety, abonamenty, ubezpieczenia; 2) dochody 
budżetowe nieprzypisane, na które nie wystawia się rachunku, noty, 
przekazu płatniczego, decyzji, a ich wysokość wynika z aktów 
prawnych, np. opłaty za egzamin, podlegają ewidencji na stronie Wn 
konta 136 i na stronie Ma konta 720 w momencie wpływu środków 
pieniężnych na rachunek bankowy; 3) koszty wynikające z faktur, na 
których nie ma daty operacji, obejmujących okres na przełomie 
miesięcy i lat, ujmuje się w ciężar ostatniego miesiąca, którego 
faktura dotyczy, niezależnie od daty jej wystawienia; 4) koszty 
wynikające z faktur, na których nie ma daty operacji i w których 
występuje rozliczenie, np. za okres od 1 do 31 stycznia, oraz 
abonament za okres od 1 do 28 lutego, ujmuje się w ciężar miesiąca, 
którego dotyczy abonament; 5) opłaty i prowizje bankowe księguje się 
w koszty w oparciu o dane z wyciągu bankowego 6) dokumenty 
księgowe wyrażone w walucie obcej, które wpłynęły do komórki do 
spraw finansowych i zostały zapłacone w tym samym okresie 
sprawozdawczym, ujmuje się w koszty i zobowiązania w walucie 
polskiej według kursu z dnia zapłaty; 7) dopuszcza się zaniechanie 
zamieszczania na dowodach księgowych dekretu księgowego, ze 
względu na możliwość uzyskania z systemu finansowo-księgowego 
informacji o sposobie ewidencji dowodu na kontach księgi głównej i 
kontach ksiąg pomocniczych zgodnie z zasadą podwójnego zapisu, 
jak również okresu, w jakim dokument ma być zaksięgowany; 
informację tę drukuje się z modułu AZF systemu Quorum i podpina 
do dowodu księgowego; 8) ustala się próg istotności na poziomie 1% 
sumy bilansowej jednostkowego sprawozdania finansowego 
Dysponenta III stopnia za rok poprzedni.

4.1 Metoda amortyzacji
Kod Metoda amortyzacji Dodatkowy opis

2 metoda liniowa Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości powyżej 10.000,- zl, umarza się poprzez spisanie 
w ciężar kosztów amortyzacji według stawek amortyzacyjnych określonych w załączniku do ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych, nie rzadziej niż na dzień bilansowy

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów
Kod Metoda wyceny Dodatkowy opis

1 wyceniane wg cen nabycia Środki trwale, wartości niematerialne i prawne, pozostałe środki trwale, zapasy obejmujące materiały
2 wyceniane wg kosztu 

wytworzenia
Środki trwale w budowie, pomniejszone o odpisy z tytułu trwalej utraty wartości.

4 wyceniane wg wartości 
rynkowej z dnia nabycia

Środki trwale oraz. wartości niematerialne i prawne

5 Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne stanowiące własność Skarbu Państwa otrzymane 
nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu
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wyceniane wg wartości 
określonej w decyzji 
właściwego organu

8 wyceniane wg wartości 
nominalnej

Rozliczenia międzyokresowe kosztów, kapitały, fundusze własne

13 inne Odpisy aktualizujące wartość należności dokonuje się w odniesieniu do należności wątpliwych w tym 
długoterminowych. Podstawą księgowania odpisów jest zestawienie należności wraz z dokumentacją 
uzasadniającą dokonanie odpisu przygotowane przez upoważnionych pracowników i zatwierdzone W 
przypadkach należności co do których toczy się bezskuteczne postępowanie egzekucyjne oraz na dzień 
bilansowy upłynęły już dwa lala od terminu płatności dokonuje się pełnego odpisu aktualizującego

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

13 598 393,17 0,00 4 372 983,83 0,00 0,00 4 372 983,83

1 Środki trwałe 49 367 987,61 0,00 8 546 511,49 0,00 0,00 8 546 511,49

1.1 Grunty 2 798 658,40 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

25 479 481,22 0,00 168 627,00 0,00 0,00 168 627,00

1.3 Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

17 070 088,59 0,00 1 518 760,25 0,00 0,00 1 518 760,25

1.4 Środki 
transportu

103 449,90 0,00 961 215,00 0,00 0,00 961 215,00

1.5 Inne środki 
trwałe

3 916 309,50 0,00 5 897 909,24 0,00 0,00 5 897 909,24

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 2 525 579,99 0,00 0,00 2 525 579,99 15 445 797,01
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1 Środki trwałe 0,00 945 827,45 0,00 0,00 945 827,45 56 968 671,65

1.1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 798 658,40

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 0,00 0,00 0,00 0,00 25 648 108,22

1.3 Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

0,00 316 052,60 0,00 0,00 316 052,60 18 272 796,24

1.4 Środki 
transportu

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 064 664,90

1.5 Inne środki 
trwałe

0,00 629 774,85 0,00 0,00 629 774,85 9 184 443,89

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

12 072 345,57 0,00 5 373 280,95 0,00 3 177 608,34 14 268 018,18 1 526 047,60 1 177 778,83

1 Środki trwałe 26 091 358,53 0,00 24 356 707,66 0,00 16 884 178,23 33 563 887,96 23 276 629,08 23 404 783,69

1.1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 798 658,40 2 798 658,40

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

9 454 311,94 0,00 638 029,73 0,00 0,00 10 092 341,67 16 025 169,28 15 555 766,55

1.3 Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

12 679 827,14 0,00 15 255 442,85 0,00 14 001 055,56 13 934 214,43 4 390 261,45 4 338 581,81

1.4 Środki 
transportu

103 449,90 0,00 412 808,03 0,00 120 160,16 396 097,77 0,00 668 567,13

1.5 Inne środki 
trwałe

3 853 769,55 0,00 8 050 427,05 0,00 2 762 962,51 9 141 234,09 62 539,95 43 209,80
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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
2 finansowe 0,00

1.4. Grunty użytkowane wieczyście
Lp. Opis Kwota Dodatkowe informacje
1 Wartość gruntów 

użytkowanych wieczyście
2 798 658,40 Grunt przekazany w trwały zarząd Ministerstwu na podstawie Decyzji Urzędu 

Dzielnicy Ochota w Warszawie z dnia 1993 12,08 Nr księgi wieczystej WA1 
M/00135476/6 /wartość z decyzji/aktualizacja decyzji Ministra Rozwoju ze względu na 
zmianę nazwy Ministerstwa z dnia 05.02 2020 r 

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
2 Budynki, lokale i 

obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej

0,00

3 Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

124 639,39 zestaw do wideokonferencji MSWiA

4 Środki transportu 0,00
5 Inne środki trwałe 0,00

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)
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Lp. Należności Stan na początek 
roku obrotowego

Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na koniec roku 
obrotowego

1 Należności krótkoterminowe 3 612 411,83 57 337 477,64 0,00 189 761,51 60 760 127,96
2 Należności długoterminowe 2 550 000,00 0,00 0,00 150 000,00 2 400 000,00
3 Łączna kwota: 6 162 411,83 57 337 477,64 0,00 339 761,51 63 160 127,96

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

76 966 869,24 18 130 411,84 0,00 3 222 228,00 91 875 053,08 nie dotyczy

2 Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nie 
doytyczy

3 Łączna 
kwota:

76 966 869,24 18 130 411,84 0,00 3 222 228,00 91 875 053,08

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
b powyżej 3 do 5 lat 0,00
c powyżej 5 lat 0,00

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 Przewłaszczenie na 

zabezpieczenia
0,00 0,00 0,00 0,00

6 Gwarancja bankowa 
lub ubezpieczeniowa

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

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

0,00

2 Udzielone gwarancje 
i poręczenia

0,00

3 Inne 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 
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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 Koszty związane z opłatą z tytułu składek do organizacji międzynarodowych 18 774 923,08
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

Dochody budżetowe dotyczące przyszłych lat obrotowych z tytułu informacji geologicznej 
i użytkowania górniczego.

733 337 172,07

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

4 006 750,00 gwarancje bankowe

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Lp. Wyszczegól nienie Kwota Dodatkowe informacje
1 Odprawy emerytalne 

i rentowe
395 269,94 nie dotyczy

2 Nagrody 
jubileuszowe

718 017,63 nie dotyczy

3 Inne 6 790,00 odprawa
4 Kwota razem 1 120 077,57

1.16. Inne informacje
Lp. Opis Dodatkowe informacje
1.16 Inne informacje

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 236 975,54
2 W tym - odsetki 0,00
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Główny Księgowy

Joanna Urbaniak

29-04-2021 14:38:06

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Ewa Majewska

29-04-2021 15:02:03

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
0,00

2 Przychody - które 
wystąpiły incydentalnie

0,00

3 Koszty - o nadzwyczajnej 
wartości

0,00

4 Koszty - które wystąpiły 
incydentalnie

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 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

Ministerstwo Klimatu i Środowiska jako urząd administracji rządowej 
powstał w wyniku przekształcenia Ministerstwa Klimatu dokonanego 
na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 
2020r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska 
(Dz.U.poz.1734) W trakcie roku 2020 doszło do: - przejęcia przez 
Ministra Klimatu zadań związanych z częścią 47 - Energia, w wyniku 
czego z Ministerstwa Aktywów Państwowych, na podstawie 
zestawienia obrotów i sald, przejęto zapisy księgowe, aktywa i 
pasywa, niezbędne do realizacji zadań działu Energia; - przejęcia 2 
państwowych funduszy celowych, z których jeden uległ likwidacji z 
dniem 30.09.2020r.; - wyodrębnienia, w ramach prowadzonej 
działalności, zadań z zakresu klimatu (cz. 51), w tym m.in. 
dotyczących kształtowania polityki klimatycznej, wdrażania polityki 
klimatycznej Unii Europejskiej, w tym w zakresie zarządzania 
środkami na cele transformacji ekologicznej i klimatycznej. W 
wyniku przejęcia przez Ministra Klimatu z dniem 21.03.2020r. zadań 
związanych z dysponowaniem częścią 47 - Energia, z Ministerstwa 
Aktywów Państwowych, na podstawie zestawienia obrotów i sald, 
przejęto też zapisy księgowe, aktywa i pasywa, niezbędne do 
realizacji zadań działu Energia, w zakresie dotyczącym dysponenta I 
stopnia; Ponadto, do nowoutworzonego Ministerstwa Środowiska, 
przekazano aktywa i pasywa dot. części 41 - Środowisko wraz z 
odpowiednimi zapisami księgowymi (z uwagi stan epidemii, 
dopuszczono czasowe prowadzenie ewidencji księgowej cz. 41 w 
księgach rachunkowych MK), a następnie w październiku 2020r., po 
zlikwidowaniu MŚ, powtórnie przejęto cz. 41; W trakcie roku doszło 
do przejęcia zadań związanych z częścią 22 - Gospodarka Wodna po 
zlikwidowanym Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej, a następnie przekazania ich do Ministerstwa 
Infrastruktury. Zmiany dotyczące cz. 22 i cz. 41 ostatecznie nie 
wpłynęły na porównywalność danych sprawozdania finansowego. 
Zmiany związane z przejęciem cz. 47, zgodnie z zestawieniem 
obrotów i sald MAP, zwiększyły aktywa i pasywa MKiŚ łącznie o 5 
301 471 330,77 zł (dysponent I i III stopnia).
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