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Adresat:
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Ministerstwo Środowiska 
Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa

INFORMACJA DODATKOWA
Ministerstwo Finansów Budżet PaństwaInformacja dodatkowa

sporządzona na dzień 31/12/2018 r.
Numer identyfikacyjny REGON: 

001064858
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Etykieta WartośćLp.
1

Ministerstwo ŚrodowiskaNazwa jednostki1.1
Siedziba jednostki Warszawa1.2

Wawelska 52/54 00-922 WarszawaAdres jednostki1.3
Realiazacja zadań Ministra, zarządzanie zasobami przyrodniczymi 
państwa i prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej, a także dbanie o 
edukację ekologiczną społeczeństwa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Okres sprawozdawczy Roczny-20182
Agregat? (Tak/Nie) Tak3

Jednostki podlegle Ministrowi Środowiska stosują zasady polityki 
rachunkowości przewidziane przepisami ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351) oraz zobowiązane 
są do stosowania zasad zawartych w rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 
rachunkowości oraz planów 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 (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1911 z późn. zm.). Ponadto wszystkie jednostki posiadają 
przyjęte zasady (polityki) rachunkowości wprowadzone 
odpowiednimi zarządzeniami Kierowników danej jednostki

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości4

4.1
Metoda amortyzacji Dodatkowy opisKod

Składniki majątku, których cena nabycia lub koszt wytworzenia jest równa lub niższa od kwoty 1 000 zł, a 
okres użytkowania jest dłuższy niż rok nie podlegają umorzeniu i są przyjmowane w ciężar kosztów

1 jednostka nie dokonuje 
odpisów amortyzacyjnych
inne Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej od określonej w art. 16 d ust. 1 ustawy z dnia 

15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, finansowane są ze środków bieżących, 
ewidencjonowane na koncie 020, podlegają ewidencji ilościowo- wartościowej i umarzane są jednorazowo w 
miesiącu przyjęcia do używania.

5

4 środki trwale o wartości 
nieprzekraczającej 10 000 
zł, podlegają jednorazowo 
umorzeniu w 100% w 
miesiącu przyjęcia do 
używania, przez spisanie w 
koszty

Stosowana do środków trwałych o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł.

metoda liniowa zastosowanie obowiązujących stawek amortyzacyjnych ujętych w przepisach o podatku dochodowym od osób 
prawnych

2

4.2
Kod Metoda wyceny Dodatkowy opis

Środki trwale, wartości niematerialne i prawne, pozostałe środki trwale, zapasy obejmujące materiały.wyceniane wg cen nabycia1
10 ceny ewidencyjne 

materiałów w magazynie 
ustalono na poziomie cen 
zakupu

rozchód ustalany jest w drodze indentyfikacji rzeczywistych cen tych składników aktywów, które ściśle 
dotyczą określonych przedsięwzięć niezależnie od daty ich zakupu

12 ewidencja materiałów 
niskocennych prowadzona 
ilościowo

Ewidencją ilościową objęte są pozostałe środki trwale w użytkowaniu (wyposażenie), których wartość 
jednostkowa nie przekracza kwoty 500-2000 zl

inne13 Odpisy aktualizujące wartość należności dokonuje się w odniesieniu do należności wątpliwych w tym 
długoterminowych.Podstawą księgowania odpisów jest zestawienie należności wraz z dokumentacja 
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 lata od terminu płatności dokonuje się pełnego odpisu aktualizującego

wyceniane wg kosztu 
wytworzenia

2 środki trwałe w budowie, pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
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Zakupy artykułów drobnych, przeznaczonych do jednorazowego i całkowitego zużycia przy wykonywaniu 
zadań jak materiały biurowe są dokonywane na bieżące potrzeby i wydawane od razu do zużycia. Materiały te 
podlegają zużyciu w 100% w momencie zakupu i wydaniu do zużycia

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

9

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane na pods tawie darowizny wycenia się według 
wartości rynkowej na dzień nabycia (wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen 
stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia

wyceniane wg wartości 
rynkowej z dnia nabycia

4

środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne stanowiące własność Skarbu Państwa otrzymane 
nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu

wyceniane wg wartości 
określonej w decyzji 
właściwego organu

5

Rezerwy na zobowiązania - kwota rezerwy odzwierciedla wartość przyszłych zobowiązań na dzień bilansowy 
(kwota główna, odsetki, koszty zastępstwa procesowego). Nadwyżki inwentaryzacyjne w środkach trwałych i 
obrotowych na podstawie protokołu komisji inwentaryzacyjnej

wyceniane wg wartości 
wynikającej z posiadanych 
dokumentów lub wyceny 
komisji inwentaryzacyjnej

6

Środki trwałe w budowie (inwestycje) - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z 
ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

wyceniane w wysokości 
kosztów poniesionych w 
związku z ich nabyciem

7

wyceniane wg wartości 
nominalnej

Zgodnie z przyjętymi (obowiązującymi w jednostce) zasadami (polityki) rachunkowości, środki pieniężne na 
rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej

8

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków 
trwałych)

3 wyceniane wg wartości 
przeszacowanej

5. Inne informacje
Kod Informacja Dodatkowy opis

W Ministerstwie Środowiska w 2018 roku zmieniono sposób ewidencji należności roku przyszłego do 2018 r. 
ujmowano w księgach w korespodencji z kontem przychody z tytułu dochodów budżetowych, w roku 2018 
należności te ujmowane są w korespondecji z kontem rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów

zmiana zasad 
rachunkowości

1

inne należności i zobowiązania dotyczące budżetu środków europejskich wynikające z nierozliczenia przez 
beneficjentów otrzymanych płatności łub rozliczenia wydatków poniesionych ze środków własnych, na 
potrzeby sprawozdawczości finansowej uznawane są za krótkoterminowe

7

przyjęty próg istotności6 Jednostki przyjmują próg istotności zgodnie z przyjętymi (obowiązującymi) w jednostkach) zasadami (polityką) 
rachunkowości
Począwszy od dnia 9 stycznia 2018 roku Minister Środowiska nie jest już dysponentem części budżetowej 22 - 
Gospodarka wodna. W związku z tym nastąpiło przekazanie zadań, środków, wartości aktywów i pasywów do 
Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

zmiana struktury 
organizacyjnej jednostki

3

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)

Rodzaj Zwiększenia
Wyszczegól

nicnic
Lp. Wartość 

początkowa 
(brutto) stan na 
początek roku 

obrotowego

Aktualizacja Nabycia Przemiesz czcnia 
wewnętrzne

Inne Ogółem
zwiększenia
(3+4+5+ć)

(2) (3) (4) (6)(5) (1)
Wartości 
niematerialne 
i prawne

21 820 979,49 0,00 3 785 826,74I 0,00 0,00 3 785 826,74

Środki trwałe 249 532 983,941 513 400,00 15 302 159,72 4 835,13 708 016,07 16 528 410,92
26 138 483,651.1 Grunty 0,00 771 619,43 0,00 0,00 771 619,43

0,001.1.1 Grunty

stanowiące
własność
jednostki
samorządu
terytorialnego,
przekazywane

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

w
użytkowanie
wieczyste
innym
podmiotom
Budynki, 
lokale i 
obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej

141 195 933,311.2 500 000,00 6 629 495,74 0,00 598 482,54 7 727 978,28

45 980 231,591.3 0,00 3 636 416,57 0,00 0,00 3 636 416,57
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Urządzenia 
techniczne i 
maszyny
Środki
transportu

1 1 373 833,36 13 400.00 1 138 970,61 4 835,131.4 109 533,53 1 266 739,27

Inne środki 
trwale

24 844 502,03 0,001.5 3 125 657,37 0,00 0,00 3 125 657,37

Środki trwałe 
placówek

0,000,00 0,00 0,002 0,00 0,00

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

nienie
Aktualizacja Rozchód (np. 

likwidacja, 
sprzedaż)

Przemiesz czenia 
wewnętrzne

Lp. Inne Ogółem
zmniejszenia
(8+9+10+11)

Wartość 
początkowa 

(brutto) stan na 
koniec roku 
obrotowego 

(2+7-12)
(8) (9) (10) (U) (12) (13)

23 468,91Wartości 
niematerialne 
i prawne

0,00 0,00 0,00I 23 468,91 25 583 337,32

Środki trwale 0,00 2 856 989,52 4 835,13 362 819,991 3 224 644,64 262 836 750,22
293 000,00Grunty 0,00 o.oo 0,001.1 293 000,00 26 617 103,08

Grunty

stanowiące
własność
jednostki
samorządu
terytorialnego,
przekazywane

o.oo 0,00 0,00 0,001.1.1 0,00 0,00

w
użytkowanie
wieczyste
innym
podmiotom
Budynki, 
lokale i 
obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej

0,00 152 320,381.2 0,00 232 61 1,39 384 931,77 148 538 979.82

Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

0,00 941 163,38 4 835,131.3 0,00 945 998,51 48 670 649,65

Środki
transportu

1.4 0,00 756 982,27 0,00 70 741,00 827 723,27 1 1 812 849,36

1.5 Inne środki 
trwale

0,00 713 523,49 0,00 59 467,60 772 991,09 27 197 168,31

Środki trwale 
placówek

2 o.oo 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)
Rodzą 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)
Wartości 
niematerialne 
i prawne

20 355 799,35 0,00 1 753 641,63I 0,00 23 468,91 22 085 972,07 1 465 180,14 3 497 365,25

Środki trwałe 1 1 1 412 328,601 1 175,00 1 1 018 298,17 84 141,00 2 566 187,30 119 949 755,47 138 120 655,34 142 886 994,75
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 26 138 483,65 26 617 103,08
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Grunty1.1
0,00Grunty

stanowiące
własność
jednostki
samorządu
terytorialnego,
przekazywane

0,001.1.1 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w
użytkowanie
wieczyste
innym
podmiotom

45 511 018,52Budynki, 
lokale i 
obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej

0,00 3 568 358,291.2 0,00 49 263,24 49 030 1 13,57 95 684 914,79 99 508 866,25

35 842 843,05Urządzenia 
techniczne i

1 175,00 3 826 956,911.3 0,00 959 706,68 38 71 1 268,28 10 137 388,54 9 959 381,37

maszyny
Środki
transportu

9 066 897,97 0,00 849 190,661.4 84 141,00 864 870,27 9 135 359,36 2 306 935,39 2 677 490,00

20 991 569,06Inne środki 
trwale

0,00 2 773 792,311.5 0,00 692 347,11 23 073 014,26 4 124 154,053 852 932,97

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:
Grupa rodzajowa Wartość netto (Stan 

na koniec roku 
obrotowego)

Lp. Wartość rynkowa Dodatkowe informacje

1.1 Grunty 17 270 598,58 brak danych0,00
w tym dobra kultury1.1.1 0,00 brak danych0,00

Ministerstwo Środowiska podało kwotę wycena budynku na podstawie 
wskaźnika wartości odtworzeniowej publikowanej przez Urząd 
wojewódzki.

Budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej

1.2 92 075 686,26 131 438 805,40

1.2.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00 brak danych
Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

1.3 9 110 326,98 0,00 brak danych

w tym dobra kultury1.3.1 brak danych0,00 0.00
Środki transportu1.4 TL w Tucholi przedstawiła wartość ustaloną przez ubezpieczyciela na 

podstawie profesjonalnych katalogów wartości rynkowych samochodów w 
celu określenia sumy ubezpieczenia oraz wysokości składki

2 169 171,47 2 157 150,47

w tym dobra kultury1.4.1 0,00 brak danych0,00
Inne środki trwale1.5 3 831 882,24 0,00 brak danych
w tym dobra kultury1.5.1 0,00 0,00 brak danych

1.3.
Długoterminowe

aktywa
Lp. Kwota dokonanych w trakcie 

roku obrotowego odpisów 
aktualizujących wartość 

długoterminowych aktywów 
trwałych

Dodatkowe informacje

niefinansowe 0,00 nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość nieftnansowyhc długoterminowych 
aktywów trwałych

finansowe nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość finansowych długoterminowych 
aktywów trwałych

2 0,00

1.4.
Lp. Opis Dodatkowe informacjeKwota

Grunt przekazany w trwały zarząd Ministerstwu Środowiska na podstawie Decyzji 
Urzędu Dzielnicy Ochota w Warszawie z dnia 1993.12.08. Nr księgi wieczystej 
WA1 M/00135476/6 /wartość z decyzji/.

1 Wartość gruntów 
użytkowanych wieczyście

6 634 444,40

1.5.
Lp. Wyszczegól

nienie
W artość nieamortyzowanych lub nieumarzanych 
przez jednostkę środków trwałych, używanych na

Dodatkowe informacje
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podstawie umów najmu, dzierżawy i innych 
umów, w tym z tytułu umów leasingu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie posiada grunty 
przyjęte w trwały zarząd

23 491,08Grunty1

Zespól Szkól Leśny w Goraju posiada nieruchomości użytkowane na 
podstawie umowy: AG-2126-13/13 zawartej między szkolą i 
Nadleśnictwem Krucz

2 060 970,95Budynki, 
lokale i 
obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej

2

Ministerstwo Środowiska użytkuje zestaw do wideokonferencji MSWiA 
124 639,39 oraz jednostki podlegle Generalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska zestawy komputerowe przekazane przez GDOŚ w ramach 
POPT o wartości w kwocie 727 327,60

851 966,993 Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

Środki
transportu

Ministerstwo Środowiska oraz Technikum Leśne w Białowieży użytkują 
samochody

162 280,004

nie występująInne środki 
trwale

0,005

1.6.
Liczba posiadanych 

papierów 
wartościowych

Wartość
posiadanych

papierów
wartościowych

Dodatkowe informacjeLp. Papiery
wartościowe

nie występująAkcje i udziały 0,00 0,00I
Dłużne papiery 
wartościowe

0,00 nie występują2 0,00

0,00 nie występują3 Inne 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)

Stan na koniec roku 
obrotowego

Należności Stan na początek 
roku obrotowego

Zwiększenia Wykorzystanie RozwiązanieLp.

I Należności krótkoterminowe 2 491 208,05 881 448,94 0,00 588 427,56 2 784 229,43
Należności długoterminowe 3 008 500,002 71 000,00 2 937 500,00 0,00 0,00

3 Łączna kwota: 2 562 208,05 3 818 948,94 0.00 588 427,56 5 792 729,43

1.8. Dane o stanic rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie 
końcowym

Stan na początek 
roku obrotowego

Zwiększenia Stan na koniec 
roku obrotowego

Dodatkowe
informacje

Lp. Rezerwy 
według celu 
utworzenia

Wykorzystanie Rozwiązanie

Ministerstwo
Środowiska oraz
jednostki
podległe
Generalnej
Dyrekcji
Ochrony
Środowiska
posiadają
rezerwy
związane z
trwającymi
postępowaniami
sądowymi

1 Rezerwy na
postępowania
sądowe

70 738 985,52 6 095 382,16 16 812,84 1 622 510,06 75 195 044,78

RDOŚ Szczecin: 
w związku z 
zaniechaniem 
inwestycji pn.: 
"Adaptacja 
pomieszczeń 
nowej siedziby 
RDOŚ wraz z 
pierwszym 
wyposażeniem i 
dokumentacją 
projektową" i 
zawarciem 
porozumienia z 
Wojewódzkim

2 Inne 120 831,00 0,00 0,00 831,00 120 000,00
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Funduszem 
Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej w 
Szczecinie 
RDOŚ w 
Szczecinie 
zobowiązany jest 
do zwrotu 
otrzymanych 
środków z 
dotacji.
Rozwiązanie na 
kwotę 831 zł 
dotyczy polisy 
ubezpieczeniowej 
samochodu 
służbowego 
RDOŚ w 
Szczecinie numer 
rejestracyjny ZS 
1437P płatna w 4 
ratach (III i IV 
rata płatna w 
2018 r.)

6 095 382,16 16 812,84 1 623 341,06 75 315 044,783 Łączna
kwota:

70 859 816,52

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu 
praw nego, okresie spłaty
Lp. Okres spłaty Dodatkowe informacjeKwota

powyżej 1 roku do 3 lat 0,00 nie występująa
b powyżej 3 do 5 lat 0,00 nie występują

powyżej 5 lat 0,00 nie występując
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

Zobowiązania Kwota Dodatkowe informacjeLp.
z tytułu leasingu 
finansowego

nie występują1 0,00

2 z tytułu leasingu zwrotnego nie występują0,00

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

Kaucja 0,00 0,00 0,00 0,00 nie występują
Hipoteka2 0,00 0,00 0,00 nie występują0,00

3 Zastaw (w tym 
rejestrowy lub 
skarbowy)

0,00 0,00 0,00 nie występują0,00

4 Weksel 0,00 0,00 0,00 nie występują0,00
Przewłaszczenie na 
zabezpieczenia

5 0,00 0,00 0,00 nie występują0,00

6 Gwarancja bankowa 
lub ubezpieczeniowa

0,00 0,00 0,00 nie występują0,00

7 Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 nie występują
Łączna kwota8 0,00 0,00 0,00 0,00

1.12. Łączna kw ota zobow iązań 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

Rodzaj
zobowiązania
warunkowego

Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku
jednostki

Lp. Kwota

Nieuznane
roszczenia
wierzycieli

nie występują1 0,00
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0,002 Udzielone gwarancje 
i poręczenia

nie występują

0,003 Inne nie występują
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 nic
1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

KwotaKod Czynne RMK

1.13.2-6
KwotaLp. Rozliczenia

międzyokresowe
Informacje dodatkowe

Ministrstwo Środowiska ujęło koszty związane z opłatą z tytułu składek do organizacji 
międzynarodowych

2 110 992,3113.2 Czynne RMK - Inne

10 784,05Kwota czynnych rozliczeń 
międzyokresowych 
kosztów (stanowiąca 
różnicę między wartością 
otrzymanych finansowych 
składników aktywów a 
zobowiązaniem zapłaty za 
nie)

Technikum Leśne w Tucholi13.3

nie wystąpują13.4 Bierne rozliczenia 
międzyokresowe kosztów

0,00

RMK przychodów zostało wykazane przez Ministerstwo Środowiska - dysponenta III 
stopnia

Rozliczenia 
międzyokresowe 
przychodów - 
równowartość 
otrzymanych lub 
należnych dochodów 
budżetowych dotyczących 
przyszłych lat obrotowych, 
w tym z tytułu umów 
długoterminowych

598 549 371,0513.5

Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju ujął w tej pozycji wpłaty za wyżywienie i internat na 
2019r. oraz darowizny na działalność statutową szkoły.

Rozliczenia 
międzyokresowe 
przychodów - inne

6 918,6413.6

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Opis Dodatkowe informacjeLp. Kwota

gwarancje bankowe Ministerstwa Środowiska1 Łączna kwota 
otrzymanych przez 
jednostkę gwarancji i 
poręczeń 
niewykazanych w 
bilansie

7 648 371,85

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Dodatkowe informacjeLp. Wyszczegól nienie Kwota

Odprawy emerytalne 
i rentowe

1 546 974,61 jednostki wypłaciły odprawy emerytalne i rentowe1

jednostki wypłaciły nagrody jubileuszowe2 Nagrody
jubileuszowe

1 791 974,38

43 753 814,57 jednostki wypłaciły m.in. odprawy pośmiertne, odprawy z tyt. likwidacji stanowiska, 
ekwiwalenty za niwykorzystany urlop, nagrody dla kierowników jednostek od MŚ,

3 Inne

4 47 092 763,56Kwota razem

1.16. Inne informacje
Dodatkowe informacjeLp. Opis

Przedłożone dodatkowe informacje przez jednostki podlegle nie przedstawiają istotnego znaczenia1.16 Inne informacje

2
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczegól nienieLp. Kwota
Materiały 0,001
Półprodukty i produkty w toku 0,002
Produkty gotowe 0,003
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4 Towary 0,00
Kwota razem5 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. Wyszczegól nienie Kwota

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie 10 287 109,281
W tym - odsetki2 0,00
W tym - różnice kursowe3 0,00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Wyszczegól nienie Opis charakteru zdarzenia KwotaLp.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wykazał w tej pozycji kary umowne za 
opóźnienie w realizacji następujących umów: 1) umowa nr 28/2018/POIiŚ Precoptic co 
kwota 54.400 zł; 2) umowa nr 30/2017/F GeoTechnologies sp.z o, o. kwota 34.868,04 zł; 
3) umowa nr 43/2013/F Morski Instytut Rybacki kwota 25.300 zl.

Przychody - o 
nadzwyczajnej wartości

114 568,041

Przychody - które 
wystąpiły incydentalnie

Biuro Nasiennictwa Leśnego (11191,96 zl) nadpłata wynagrodzenia za 2017 r.; Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska (25400 zl) zatrzymanie wadium, odszkodowania za 
samochody; TL w Starościnie (350 zl) sprzedaż złomu; ZSL w Zagnańsku (1500 zl) 
sprzedaż samochodu

2 77 725,46

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wykazał w tej pozycji karę umowną za 
opóźnienie w realizacji umowy nr 43/2013/F Morski Instytut Rybacki

3 Koszty - o nadzwyczajnej 
wartości

92 000,00

3 Koszty - które wystąpiły 
incydentalnie

nie wystąpiły 0,00

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podlegle ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych 
wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Wyszczegól nienie KwotaLp.
2.4 Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podlegle ministrowi właściwemu do spraw 

finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
0,00

2.5. Inne Informacje
Lp. Wyszczegól nienie Opis Kwota

Inne informacje Technikum Leśne w Białowieży w Zestawieniu zmian w 
funduszu w poz.2.5 ujął nieumorzoną wartość 
zlikwidowanego środka trwałego w związku z realizowaną 
inwestycją (na podst.art.28 ust.l pkt.l UoR)

2.5 1 175,00

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

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

1/ na mocy ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z organizacja w Rzeczypospolitej Polskiej 
sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu z późn. zm., Ministerstwo Środowiska, 
dysponent III stopnia realizował w 2018 roku zadanie związane z 
przygotowanie i organizacją ww. konferencji jak również pełnieniem 
przez Rzeczpospolitą Polską funkcji Prezydencji Konferencji. Środki 
finansowe przeznaczone na realizację tego zadania zostały przekazane 
na wyodrębniony rachunek Ministerstwa Środowiska przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie to ujęte 
zostało w księgach rachunkowych Ministerstwajako pozostałe 
przychody i koszty operacyjne. Zakończenie realizacji zadania 
zaplanowane jest do końca 2019 r. W roku 2018, do ksiąg 
rachunkowych wprowadzono zapisy korygujące stanowiące o 
przeksięgowaniu przychodów z tytułu dochodów budżetowych z 
konta rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów. 
Wprowadzona korekta zapisów dotyczy operacji, które miały miejsce 
przed rokiem 2018.2/ RDOŚ Gdańsk: jednostka realizuje zadania w 
ramach umowy z dnia 29 marca 2016 "Ochrona bioróżnorodności 
rezerwatów przyrody Pomorza" w ramach Projektu RPO. Liderem 
projektu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku 
natomiast RDOŚ w Gdańsku jest Partnerem. Jednocześnie 
informujemy że w Bilansie za 2017rok w informacji uzupełniającej 
pkt. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych kwota na koniec 
2017roku winna być wykazana 601 129,67 . Kwota wykazana 570 
379,50 dot kwoty na koniec 2016r. RDOŚ Lublin: W bilansie za 2017 
rok w części B. Informacje uzupełniające sytuacji finansowej i 
majątkowej w pkt. 3 umorzenie pozostałych środków trwałych 
wykazano błędnie kwotę umorzenia 906 642,24 zl, prawidłowa kwota 
to 906 421,24 zl; RDOŚ Kielce: wykazano umorzenie wartości

3
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niematerialnych i prawnych - wnip w wartości 87.672,35 zł. W 
kwocie tej ujęto umorzenie podstawowych wnip, których wartość 
początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16 d ust. 1 ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych. Do umorzenia nie 
przyjęto wnip, których wartość początkowa jest niższa od wartości 
podanej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W 
związku z powyższym wartość początkowa wnip wykazana w 
sprawozdaniu finansowym za rok 2018 różni się od wartości 
wykazanej w sprawozdaniu za rok 2017 o kwotę umorzenia 
pozostałych wnip. RDOŚ Rzeszów: Różnica stanu umorzenia na 
początek roku wartości niematerialnych i prawych wykazanych w 
informacji dodatkowej do bilansu za 2018 rok (poz. 1.1 - kwota 
46.993,73) w stosunku do wykazanej w załączniku do bilansu na 
koniec roku 2017 ( kwota 149 591,36 zl) wynika z faktu wykazania w 
załączniku łącznej wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych 
do o aktywów trwałych o przewidywanym okresie ekonomicznej 
użyteczności dłuższym niż rok, jak również wartości i prawnych 
niskocennych umazanych jednorazowo w dniu przyjęcia do 
eksploatacji. W informacji dodatkowej sporządzonej na dzień 
31.12.2018 do bilansu wykazano tylko wartości niematerialne i 
prawne podlegające amortyzacji. 3/

Główny Księgowy Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Hanna PawłowiczJoanna Urbaniak
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