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Oświadczamy, że: 

1) Sprawozdanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego. 

z siedzibą w Olsztynie, Al. M. J. Piłsudskiego 42. 

za rok 2017, na które składają się: 

– bilans, 

– rachunek zysków i strat (wariant porównawczy), 

– zestawienie zmian w funduszu, 

– informacja dodatkowa, 

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie ksiąg rachunkowych 

zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, 

udokumentowane dowodami księgowymi. 

2) W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie 

bilansu i mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. 

3) Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej 

wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych. 

4) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość  

i rzetelność przedkładanego sprawozdania finansowego oraz ksiąg rachunkowych i dowodów 

księgowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olsztyn, dnia 16.03.2018 rok. 
 

 

 

 

 

 

………………………….                                                                             ……………………….. 

    Pieczątka i podpis                                                                                        Pieczątka i podpis 

Głównego Księgowego                                                                                 Kierownika Jednostki 
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego  

 

 
1) Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie                  

Al. M. J. Piłsudskiego 42 kod 10-450 

Ośrodek jest publiczną placówką edukacyjno-opiekuńczo-wychowawczą, prowadzi swoją 

działalność w oparciu o Statut opracowany z uwzględnieniem Ustawy o Systemie Oświaty 

oraz Karty Nauczyciela. Organem prowadzącym jest Miasto Olsztyn. Jako jednostka 

budżetowa została utworzona Uchwałą Rady Miejskiej w Olsztynie nr VII/83/99                              

z dnia 12 marca 1999r. w sprawie określenia struktury organizacyjnej Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie. 

 

 

 
2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony, 

Nie dotyczy 

 
3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym, 

Sprawozdaniem finansowym objęty jest okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r. 

 
4) Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 

jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 

Nie dotyczy 

 
5) Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 

wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności, 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

przez jednostkę i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 

działalności 
6) W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, 

wskazanie że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu jednostek, oraz wskazanie 

zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów), 

Nie dotyczy. 

 
7) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także 

amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w 

jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru 

1.Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne niezaliczane do inwestycji są wycenione według cen nabycia 

lub kosztów wytworzenia. W przypadku braku możliwości ustalenia ceny nabycia składnika aktywów, w 

szczególności przyjętego nieodpłatnie ( w tym w drodze darowizny) jego wyceny dokonuje się według cen 

sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny sprzedaży netto 

danego składnika aktywów, określa się w inny sposób jej wartość godziwą na dzień bilansowy. Wartość 

początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego 

ulepszenia 

Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji 

właściwego organu, są wycenione w wartości określonej w tej decyzji. 

Wartość początkowa środków trwałych podlega aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych 

przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz. 

2.Odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane są na zasadzie planowego, systematycznego rozłożenia 

ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż 

po przyjęciu środka trwałego i wartości niematerialnych i prawnych do użytkowania, a jej zakończenie nie 
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później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową 

środka trwałego i wartości nip lub przeznaczenia ich do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia ich niedoboru, z 

ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka 

trwałego i wartości niematerialnych i prawnych  

Jednostka przyjęła stawki umorzenia lub amortyzacji określone w przepisach o podatku dochodowym od osób 

prawnych 

Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, są umarzane: książki i inne zbiory 

biblioteczne, oraz, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 

wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne 

są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do użytkowania 

Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury 

Dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych 

przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz 

Jednostka umarza i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego 

roku 

3. Należności i udzielone pożyczki wycenia się na dzień powstania należności według wartości nominalnej. Na 

dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w 

momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na 

koniec tego kwartału 

4. Zapasy materiałów obejmują artykuły spożywcze, artykuły bhp. Ewidencję stanu i rozchodów materiałów  

prowadzi się w cenach ewidencyjnych  ustalonych na podstawie cen zakupu. W magazynie prowadzi się  

ewidencję ilościowo wartościową . Wartość rozchodu ustala się metodą „ pierwsze przyszło-pierwsze wyszło”. 

Inne zakupione materiały przekazywane są do zużycia i odpisywane w koszty w momencie zakupu.. Niezużyte 

materiały na dzień bilansowy wycenia się w cenie zakupu wynikającej z ostatnich faktur. 

5. Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej 

6.Zobowiązania na dzień powstania zobowiązania są wyceniane według wartości nominalnej 

Na dzień bilansowy zobowiązania są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty 

7. Fundusz statutowy jest wyceniany w wartości nominalnej 

 

Nie wystąpiły zmiany przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów w stosunku do roku poprzedniego.  

 

 
 

 

 

 

 

 
Informacje dodatkowe i objaśnienia 

 

 
1) Informacja o formie organizacyjno-prawnej jednostki wraz z podaniem podstawy prawnej działania jednostki 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy jest publiczną placówką edukacyjno-opiekuńczo-wychowawczą                 

i stanowi  jednostkę budżetową  – utworzoną Uchwałą Rady Miejskiej    w Olsztynie nr VII/83/99  z dnia 12 

marca 1999 roku w sprawie określenia struktury organizacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie.  Powyższa uchwała została zmieniona uchwałami Nr 

XXVI/492/2000r. Rady Miejskiej w Olsztynie z 22.03.2000r, uchwałą Nr XXXIV/577/2000 Rady Miejskiej                   

w Olsztynie z 30.08.2000r., uchwała Nr  LVIII/867/2002 Rady Miasta Olsztyna z 30.01.2002 r , uchwałą nr 

XXXII/422 Rady Miasta Olsztyna z 01.09.2004 r.  ,uchwałą Nr XXVII/332/08 Rady Miasta Olsztyna  z dnia 25 

czerwca 2008 r. dotyczącymi zmian struktury Ośrodka oraz Uchwałą Nr XXXIV/558/17 Rady Miasta Olsztyna   

z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 

ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych         

i specjalnych, na okres od 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.  W skład Ośrodka wchodzą: 

1. Przedszkole Miejskie Nr 18 Specjalne dla dzieci z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu 

Umiarkowanym i Znacznym oraz dla Dzieci z Autyzmem i z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi              

w Olsztynie 

2. Szkoła Podstawowa Nr 8 Specjalna dla Uczniów z Niepełnosprawnością Intelektualną w Stopniu 

Lekkim  w Olsztynie . Do Szkoły Podstawowej Nr 8 Specjalnej włączono z dniem 1 września 2017 r. 
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klasę II i III Gimnazjum Nr 18 Specjalnego dla Uczniów z Niepełnosprawnością Intelektualną                        

w Stopniu Lekkim w Olsztynie 

3. Szkoła Podstawowa Nr 28 Specjalna dla Uczniów z Niepełnosprawnością Intelektualną w Stopniu 

Umiarkowanym lub Znacznym  w Olsztynie. Do Szkoły Podstawowej nr 28 Specjalnej włączono                     

z dniem 1 września 2017 r. klasę II i III Gimnazjum Nr 21 Specjalnego dla Uczniów                                           

z Niepełnosprawnością Intelektualną w Stopniu Umiarkowanym  lub Znacznym w Olsztynie 

4. Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia  Nr 6 Specjalna dla Uczniów z Niepełnosprawnością 

Intelektualną w Stopniu Lekkim w  Olsztynie 

5. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy  dla Uczniów z Niepełnosprawnością Intelektualną                     

w Stopniu Umiarkowanym lub Znacznym w Olsztynie 

 

2) Informacja o uchwale, statucie, terminie utworzenia/połączenia/przekształcenia w inną formę, moment 

rozpoczęcia działalności 

Ośrodek prowadzi działalność w oparciu o Statut obowiązujący od dnia 15.12.2008 roku opracowany 

 z uwzględnieniem:-Ustawy z dnia  7 września 1991 o systemie oświaty, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku 

Przepisy wprowadzające- Prawo Oświatowe, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe oraz  Ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zmieniony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 479 z dnia 31 marca 

2016 roku oraz Uchwałą nr 535 Rady Pedagogicznej z dnia 29 Listopada 2017 roku( tekst ujednolicony) 

Organem  prowadzącym dla Ośrodka jest Miasto Olsztyn, natomiast organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny  jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty 

 

 

3) Wskazanie, że sprawozdanie finansowe sporządzone jest po połączeniu/przekształceniu/likwidacji jednostki 

Nie dotyczy 

4) NIP, REGON, klasyfikacja PKD jednostki 

Decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie  jednostka otrzymała  numer  NIP 7391307219,  

Urząd Statystyczny  w Olsztynie nadał statystyczny numer REGON  511036689, 

PKD jednostki  8790Z 

 

 

5) Informacja o imieniu i nazwisku osoby, która pełniła funkcję kierownika jednostki w okresie, za który  

jest sporządzone sprawozdanie finansowe (od kiedy pełni funkcję)  

Funkcję kierownika jednostki pełni  pani  Marzena  Dworznikowska od 01.09.2011 roku 

 

6) Informacja o średnim stanie zatrudnienia ustalonym na koniec danego roku w etatach oraz oddzielnie  

w osobach (uszczegółowienie w załączniku Nr 26 oraz dla UMO w załączniku Nr 27) 

Etaty 123,61 

Osoby 129 

 

7) W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych 

niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, informacja powinna zawierać również opis 

podejmowanych bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności 

Nie dotyczy 

 

8) Informacja o zarządzeniu ustanawiającym politykę rachunkowości w jednostce (oraz wszystkie zmiany) 

Zarządzenie Nr 1/2015 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie  w sprawie 

wprowadzenia zasad (polityki ) rachunkowości  z dnia 07.01.2015 roku oraz Zarządzenie 4/2015 Dyrektora 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie im. Kornela Makuszyńskiego z dnia 21.12.2015 

roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia 1/2015 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Olsztynie z dnia 07.01.2015 w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki) rachunkowości 

9) Przedstawienie przyczyn i skutków  ewentualnych zmian przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów  

w stosunku do roku poprzedniego 

Nie dotyczy 
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10) Przedstawienie przyczyn i skutków ewentualnych zmian pomiaru wyniku finansowego w stosunku do roku 

poprzedniego oraz podanie informacji w jakim układzie jednostka prowadzi ewidencję kosztów 

Nie wystąpiły zmiany pomiaru  wyniku finansowego  w stosunku do roku ubiegłego. Wynik finansowy ustalany 

jest  na koncie 860 „Wynik finansowy”. Na koniec roku obrotowego na konto 860 przenosi się wszystkie 

zrealizowane przychody i koszty związane  z tymi   przychodami, , a także  inne obowiązkowe zmniejszenia i 

zwiększenia wyniku finansowego. Ośrodek prowadzi ewidencję kosztów tylko w układzie rodzajowym ( na 

kontach zespołu 4) i stosuje porównawczy rachunek zysków i strat 

11) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy przez zakład budżetowy 

Nie dotyczy 

12) Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich 

wyceny z danego dnia oraz podanie źródła informacji dotyczącego danego kursu, 

Nie dotyczy 

13) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub 

przewidzianej do zaniechania w roku następnym 

Nie dotyczy 

 

14) Informacje o zmianach wartości oraz dla majątku amortyzowanego o dotychczasowej amortyzacji lub 

umorzeniu, grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji 

długoterminowych,  

Nie występuje/występuje* - zgodne z załącznikami Nr 9, 9a i 9b 

W roku 2017 zakupiono  autobus do przewozu wychowanków niepełnosprawnych na i z zajęć szkolnych                       

i rehabilitacyjnych, zakupiono program antywirusowy, komputery na potrzeby administracji, oraz pomoce 

dydaktyczne (w tym komputery, drukarki, sprzęt multimedialny) oraz w ramach rządowego programu rozwijania 

szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych na lata 2017-2019-"Aktywna tablica" zakupiono tablice interaktywne, monitory, zestaw 

głośników i projektory. Zakupiono chłodziarkę na potrzeby kuchni , doposażono miejsca całodobowej opieki 

oraz pomieszczenia administracyjne w meble. Doposażono gabinet pielęgniarski w biurko oraz przenośną 

apteczkę z wyposażeniem. 

 

 

15) Informacje o wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, 

używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu, 

Nie występuje/występuje* - zgodne z załącznikiem Nr 10 

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
16) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, 

wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym, 

Nie występuje/występuje* - zgodne z załącznikiem Nr 11 

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
17) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, 

zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, 

Nie występuje/występuje* - zgodne z załącznikiem Nr 12 

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
18) Informacje o zobowiązaniach długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, 

przewidywanym umową, okresie spłaty: 
a.  do 1 roku, 

b.  powyżej 1 roku do 3 lat, 

c.  powyżej 3 lat do 5 lat, 
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d.  powyżej 5 lat, 

Nie występuje/występuje* - zgodne z załącznikami Nr 13 i 14 

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

19) Informacje o czynnych i biernych rozliczeniach międzyokresowych 

Nie występuje/występuje* - zgodne z załącznikiem Nr 15 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

20) Informacje o grupach zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju) 

Nie występuje/występuje* - zgodne z załącznikiem Nr 16 

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

21) Informacje o zobowiązaniach warunkowych, wekslowych 

Nie występuje/występuje* - zgodne z załącznikiem Nr 17 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

22) Informacje o odpisach aktualizujących środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne  

i prawne 

Nie występuje/występuje* - zgodne z załącznikiem Nr 18 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

23) Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów  

Nie występuje/występuje* - zgodne z załącznikiem Nr 19 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

24) Informacje o poniesionych w ostatnim roku i planowanych na następny rok nakładach na niefinansowe 

aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska 

Nie występuje/występuje* - zgodne z załącznikiem Nr 20 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

25) Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe  

Nie występuje/występuje* - zgodne z załącznikiem Nr 21 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

26) Informacje o rozliczeniu głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym  

od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto przez zakład budżetowy 

Nie występuje/występuje* - zgodne z załącznikiem Nr 22 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

27) Informacje o podatku dochodowym od wyniku na operacjach nadzwyczajnych w zakładzie budżetowym 

Nie występuje/występuje* - zgodne z załącznikiem Nr 23 
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………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

28) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku 

obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty 

Nie występuje/występuje* - zgodne z załącznikiem Nr 24 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

29) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych  

w sprawozdaniu finansowym 

Nie występuje/występuje* - zgodne z załącznikiem Nr 25 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

30) Informacje o gruntach 

Nie występuje/występuje* - zgodne z załącznikiem Nr 28 

W roku 2013 przyjęto do ewidencji księgowej grunty, które były w trwałym zarządzie   na podstawie 

otrzymanych decyzji.   Grunty ( działki o nr 16/2 i 15,14/1 ) zostały  wycenione  zgodnie z wartością  w decyzji. 

Natomiast działka o nr 107/2  została przyjęta w wartości uzgodnionej z Wydziałem Finansów Urzędu Miasta 

Olsztyna 

. 

 

31) Inne informacje wpływające na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki 

Nie występuje/występuje* - zgodne z załącznikiem Nr 29 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

……………………               16.03.3018   ………………… 

Główny księgowy                            Data sporządzenia                  Dyrektor jednostki 

 

 

* niepotrzebne skreślić, w przypadku skreślenia wyrazu „występuje”, nie należy składać pustych formularzy. 


