
Załącznik nr 6 

do zarządzenia  nr 1369.2018  

Prezydenta Miasta Zielona Góra 

     z dnia 19 listopada   2018 r. 

 

 

 

INFORMACJA   DODATKOWA 

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA   ZAWODOWEGO  I USTAWICZNEGO  NR  2 

                    „     ELEKTRONIK „ 

 

 

 

Sprawozdanie finansowe  za okres 

   Od 01 września 2018 r.  do 31 grudnia  2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oświadczamy ,że : 

 

1. Sprawozdanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  nr 2 „ Elektronik „ 

Z siedzibą w Zielonej Górze  ul Staszica 2  za rok 2018  , na które składają się : 

- bilans tj. aktywa i pasywa 

- rachunek zysków i strat  ( wariant porównawczy ) 

- zestawienie  zmian w funduszu  jednostki  

- informacja dodatkowa , 

sporządzone zostało  zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa  na podstawie ksiąg 

rachunkowych , które zawierają  kompletnie ujęte  wszystkie operacje gospodarcze  

dotyczące  okresu sprawozdawczego , udokumentowane  dowodami własnymi i obcymi. 

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

dacie bilansu  i mogły  mieć wpływ na trafność   sformułowania  opinii o prawidłowości i 

rzetelności  naszego  sprawozdania  oraz ocenę  sytuacji majątkowej  i finansowej  jednostki  

3. Obowiązek  przeprowadzenia  inwentaryzacji  został   wypełniony  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  oraz  stanowiących  podstawę  jego sporządzenia  

ksiąg  rachunkowych i dowodów  księgowych . 

 

 

 

Dnia 22 lutego 2019 r.  

 

 

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

   

 

 



I. WPROWADZENIE  

DO SPRAWOZDANIA     FINANSOWEGO  

Sprawozdanie finansowe  Centrum Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego nr 2  „Elektronik „, z 

siedzibą w Zielonej Górze ul Stasica 2  zostało sporządzone zgodnie z ustawą  z dnia 29 września 1994 

r. o  rachunkowości ( Dz. U. z 2018r.  poz. 395 tj. z późn.zm. ) z uwzględnieniem  zasad określonych  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 Rzeczpospolitej   Polskiej    

(Dz.U. z 2017r. poz.  1911 ).  

Jednostka ze względu  na specyfikę  działalności  oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza  

sprawozdanie finansowe  ze szczegółowością większą  niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu  

Ministra  Rozwoju i Finansów . 

Centrum Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Elektronik „  działa na podstawie   Uchwały  

NR. LXVI.947.2018  RADY MIASTA  ZIELONA GÓRA      z dnia 24 kwietnia 2018 r.  jest zespołem szkół i 

placówek. 

W skład Centrum wchodzi : 

1. Technikum nr 2 

2. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 

3. Szkoła Policealna  nr 2 

4. Centrum Kształcenia  Praktycznego nr 2 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  nr 2 „Elektronik”  jest jednostką  budżetową  

Jednostki Samorządu Terytorialnego – Miasto   Zielona Góra . 

Do  podstawowych  zadań Centrum Kształcenia  Zawodowego  i Ustawicznego nr 2 „Elektronik „  

należy : 

1. Kształcenie zawodowe prowadzone w oparciu  o podstawy programowe  i programy naucznia 

w danym zawodzie  w odpowiednim typie szkoły . 

2. Organizowanie  i prowadzenie  zajęć praktycznych  w zakresie  programu nauczania dla 

danego zawodu. 

3. Organizowanie i prowadzenie kształcenia  ustawicznego dostosowanego do potrzeb  rynku 

pracy w formach : kwalifikacyjnych kursów zawodowych , kursów umiejętności zawodowych , 

kursów kompetencji ogólnych . 

4. Organizowanie i prowadzenie  poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów 

podejmujących decyzję o wyborze  kierunku kształcenia . 

5. Organizowanie  informacji zawodowych . 

6. Organizowanie współpracy z pracodawcami i organizacjami pracodawców. 

Oprócz  wymienionych zadań  Centrum może :  

1.organizować i prowadzić   egzaminy  potwierdzające kwalifikacje zawodowe we współpracy z OKE  



2. współpracować z urzędami  pracy  oraz pracodawcami w zakresie szkolenia  bezrobotnych oraz 

kształcenia ustawicznego pracowników. 

3. współpracować z placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie  doskonalenia umiejętności 

zawodowych. 

4. realizowanie zadań zleconych  przez organ prowadzący . 

 

W skład Centrum  nie wchodzą  inne  wewnętrzne jednostki organizacyjne   sporządzające  

samodzielne  sprawozdania  finansowe.  

 

1.  Okres objęty  sprawozdaniem finansowym 

Sprawozdanie finansowe  obejmuje okres od 01 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.  

 

2. Założenia kontynuacji  działalności  

Sprawozdanie  finansowe  zostało  sporządzone  przy założeniu kontynuowania działalności    przez  

Centrum Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego  w  dającej się  przewidzieć  przyszłości , gdyż nie 

istnieją  okoliczności wskazujące na  zagrożenie  kontynuowania  przez nas działalności . 

 

3. Przyjęte zasady  rachunkowości  

Metody wyceny aktywów i pasywów  oraz  metoda  sporządzania   rachunku zysków i strat  

W roku obrotowym 2018  stosowano metody  wynikające z ustawy  z dnia 29 września 1994 r. o  

rachunkowości ( Dz. U. z 2018r.  poz. 395 tj. z późn.zm. ) z uwzględnieniem  zasad określonych  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 Rzeczpospolitej   Polskiej    

(Dz.U. z 2017r. poz.  1911 ).  

Środki trwałe  

Środki trwałe wyceniane były  w wysokości  określonej w decyzji  o przekazaniu . 

Wartości  niematerialne i prawne  

Wartości niematerialne i prawne   wycenione według   cen nabycia . 

Nieruchomości ewidencjonuje się  i wycenia  według wysokości  określonej w  decyzji o  przekazaniu . 

 



Udziały  (akcje ) w innych jednostkach i inne  trwałe aktywa finansowe  

Nie  wystąpiły 

Należności  

Należności wycenione  zostały w kwocie  wymaganej  wpłaty. 

Zapasy materiałów  i towarów 

Nie posiadamy magazynów  na zapasy materiałów i towarów  

Inwestycje krótkoterminowe   - nie posiadamy. 

Odpisy aktualizujące należności – nie mamy. 

4. Inne informacje  mające znaczenie  dla rzetelności  sprawozdania  

Sprawozdanie obejmuje okres  4 miesięcy tj. od 01 września do 31 grudnia 2018 r. 

Od 1 września 2018 r. , zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zielona Góra powstało  Centrum  

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  nr 2  „Elektronik „.   

 

 

 

 

 

 

 

                                 II     DODATKOWE INFORMACJE  I OBJAŚNIENIA 

 

 

 

1. Szczegółowy zakres zmian  wartości grup rodzajowych środków  trwałych i  wartości  

niematerialnych i prawnych . 

 

 

 



 

 

 


