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Dodatkowe informacje i objaśnienia 

do sprawozdania finansowego 

za rok 2020 

       

 

1. 
1) Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji 

długoterminowych, a dla majątku amortyzowanego, zmian w stanie umorzenia na początek  

i na koniec oraz w ciągu okresu sprawozdawczego (w zł). 

     

Wartości niematerialne i prawne    

 Wartość bilansowa na koniec roku      

  wartość na koniec roku brutto   8 971 429,80 zł  

  umorzenie (zmniejszenia)                 7 347 004,00 zł  

  wartość na koniec roku netto                1 624 425,80 zł  

       

 Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych     

  wartość na początek roku netto      1 687 524,41 zł  

  przychód licencji        1 220 259,40 zł 

  rozchód licencji                          67 886,44 zł 

  umorzenie (zmniejszenia)                         67 866,44 zł  

  umorzenie roczne                                  1 283 358,01 zł  

  wartość na koniec roku netto                    1 624 425,80 zł 

 

        Środki trwałe   

Nazwa grupy Stan brutto Umorzenie Stan netto

grunty 110 514 690,95 119 150,32 110 395 540,63

budynki i budowle 121 703 122,00 37 766 561,63 83 936 560,37

obiekty inż. lądowej 97 398,79 18 680,47 78 718,32

maszyny i urządzenia 37 259 890,48 33 060 651,79 4 199 238,69

środki transportu 694 858,97 685 808,21 9 050,76

pozostałe 39 044 436,97 38 371 302,19 673 134,78

razem 309 314 398,16 110 022 154,61 199 292 243,55

Nazwa grupy Stan na początek roku Przychody Rozchody Stan na koniec roku

grunty 110 265 329,23 249 361,72 0,00 110 514 690,95

budynki,budowle i lokale 112 726 983,73 9 026 323,27 50 185,00 121 703 122,00

obiekty inż. lądowej 97 398,79 0,00 97 398,79

maszyny i urządzenia 34 826 949,42 2 737 630,72 304 689,66 37 259 890,48

środki transportu 695 372,47 13 369,50 13 883,00 694 858,97

pozostałe 38 420 743,74 1 291 772,39 668 079,16 39 044 436,97

razem 297 032 777,38 13 318 457,60 1 036 836,82 309 314 398,16

Nazwa grupy Stan na początek roku Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec roku

grunty 105 509,36 13 640,96 0,00 119 150,32

budynki,budowle i lokale 35 174 621,80 2 598 463,93 6 524,10 37 766 561,63

obiekty inż. lądowej 15 620,35 3 060,12 0,00 18 680,47

maszyny i urządzenia 29 848 653,72 3 505 880,30 293 882,23 33 060 651,79

środki transportu 684 538,39 15 152,82 13 883,00 685 808,21

pozostałe 37 693 588,23 1 345 793,12 668 079,16 38 371 302,19

razem 103 522 531,85 7 481 991,25 982 368,49 110 022 154,61

Zmiany w stanie brutto środków trwałych w ciągu roku

Zmiany w stanie umorzenia środków trwałych w ciągu roku
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  Inwestycje długoterminowe – obligacje   

 

W inwestycjach długoterminowych prezentowane są skarbowe papiery wartościowe o terminie wykupu 

przekraczającym 1rok od dnia bilansowego. 

 

Zmiany w ciągu roku :   

  wartość na początek roku              29 525 000 ,00 zł  

  zwiększenie  - emisja 2020r.             15 000 000 ,00 zł 

  zmniejszenie  - sprzedaż                              7 505 000,00 zł   

  wartość na koniec roku              37 020 000,00 zł 

w tym:  

krótkoterminowe              22 020 000,00 zł 

długoterminowe              15 000 000,00 zł 

 

2) Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów 

niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 

Uczelnia nie dokonała takich odpisów. 

 

3) Koszt zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy. 

Uczelnia nie ma takich kosztów. 

 

4) Wartość gruntów użytkowanych wieczyście: 360 993,36 zł.   

 

5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na 

podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: 1 292,00 zł 

 

6) Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, 

zamiennych dłużnych papierów wartościowych, wariantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają. 

Uczelnia posiada obligacje skarbowe – 37 020 sztuk o wartości nominalnej jednej obligacji 1000 

złotych. Łączna wartość nominalna obligacji wynosi 37 020 000 złotych. 
 

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

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

 

Rozliczenie odpisów aktualizujących za rok 2020 przedstawia się następująco: 

 

  stan na początek roku                                   137 876,98 zł 

  utworzono w ciągu roku         165 315,00 zł 

  rozliczono w ciągu roku           66 757,22 zł 

  stan na koniec roku         236 434,76 zł 

 

8) Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych  akcji, 

w tym uprzywilejowanych. 

 

Uczelnia posiada fundusz zasadniczy który odzwierciedla wartość mienia uczelni. Zmiany w 

funduszu zasadniczym w roku 2020 zostały zaprezentowane w Zestawieniu zmian w kapitałach 

własnych.  

Dodatkowo w nocie 6.4 przedstawiono wpływ zmiany prezentacyjnej obligacji na fundusz 

zasadniczy Uczelni. 

 

 

9) Zmiany w stanie funduszy zapasowych i rezerwowych w okresie sprawozdawczym. 

Uczelnia nie posiada takich funduszy. 

 

10) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy. 

              Zysk Uczelnia przeznaczy na zwiększenie funduszu zasadniczego. 
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11) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, 

wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. 

 

Rozliczenie rezerw za rok 2020 przedstawia się następująco: 

 

 
       

 

12) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, 

przewidywanym umową, okresie spłaty: 

 

 
 

 

13) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem jego rodzaju. 

Uczelnia nie posiada takich zobowiązań. 

 

14) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych. 

 

Czynne rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2020 przedstawiają się następująco: 

 
 

 Zmiany czynnych rozliczeń międzyokresowych na dzień 31.12.2020 

stan na początek roku                                      417 238,09 zł   

  utworzono w ciągu roku            537 456,22 zł 

  rozliczono w 2020 r.            537 341,75 zł 

  stan na koniec roku            417 352,56 zł 

 

Na koniec roku Uczelnia posiada rozliczenia międzyokresowe przychodów, na które składają się:

 rozliczenia długoterminowe     2 574 244,97 zł   

  rozliczenia krótkoterminowe     7 303 476,57 zł  

 

rezerwy na 

świadczenia 

pracownicze

pozostałe rezerwy razem

stan na początek roku 4 120 822,34 zł               500 000,00 zł             4 620 822,34 zł         

utworzono w ciągu roku 4 479 787,71 zł               551 336,00 zł             5 031 123,71 zł         

rozwiązano w 2020 r. 1 885 042,40 zł               500 000,00 zł             2 385 042,40 zł         

wykorzystano w 2020 r. 2 235 779,94 zł               -  zł                          2 235 779,94 zł         

stan na koniec roku 4 479 787,71 zł               551 336,00 zł             5 031 123,71 zł         

zobowiązanie

do 1 roku 74,54 zł                                    

powyżej 1 roku do 3 lat
149,08 zł                                  

powyżej 3 lat do 5 lat 149,08 zł                                  

powyżej 5 lat 7 006,76 zł                               

RAZEM 7 379,46 zł                               

31.12.2020

ubezpieczenia 37 761,90 zł                             

licencje 151 342,91 zł                           

serwis oprogramowania 219 129,85 zł                           

pozostałe 9 117,90 zł                               

RAZEM 417 352,56 zł                           
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 Na rozliczenia długoterminowe składają się:      

  prawo wieczystego użytkowania gruntów       110 683,86 zł                      

  dotacje na środki trwałe netto                                        2 463 561,11 zł    

 Na rozliczenia krótkoterminowe składają się:      

  dotacje na projekty celowe        356 149,49 zł 

                            dotacje na  działalność badawczą     4 757 096,81 zł  

  przychody na studia podyplomowe        413 627,28 zł 

  przychody na konferencje i wydawnictwa    1 510 418,87 zł 

  przychody z tytułu umów           231 585,22 zł 

                            przychody domów studenckich          34 598,90 zł 

       

15) Składnik aktywów i pasywów które są wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie 

między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część 

długoterminową i krótkoterminową 

Nie dotyczy 

 

16) Zobowiązanie warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także 

wekslowe. 

Uczelnia nie ma takich zobowiązań. 

 

17) Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi nie są wyceniane według wartości godziwej. 

Nie dotyczy 

 

18) Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT 

Na dzień 31.12.2020 Uczelnia na wyodrębnionym rachunku VAT posiadała środki w wysokości 

65,36 zł. 

 

 

2. 

1) Struktura rzeczowa  (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży 

produktów, towarów i materiałów. 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Poprzedni rok obrotowy Bieżący rok obrotowy 

Kraj Eksport Ogółem Kraj Eksport Ogółem 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Przychody ze sprzedaży towarów 

            
w tym: 

2.  
Przychody ze sprzedaży wyrobów 

78 676,33   78 676,33 78 022,97   78 022,97 
w tym: 

  − książki, skrypty 78 676,33   78 676,33 78 022,97   78 022,97 

3.  

Przychody ze sprzedaży usług 

23 071 430,50 31 861,84 23 103 292,34 20 809 225,03 39 623,24 20 848 848,27 
w tym głównie: 

  − usługi edukacyjne 15 741 006,33   15 741 006,33 15 900 755,65   15 900 755,65 

  − usługi inne 7 330 424,17 31 861,84 7 362 286,01 4 908 469,38 39 623,24 4 948 092,62 

4.  Przychód ze sprzedaży materiałów 366 076,31   366 076,31 385 838,85   385 838,85 

5. Przychód ze sprzedaży inne 768 778,68   768 778,68 602 682,30   602 682,30 

6 Sprzedaż niepodlegająca  158 454 768,38   158 454 768,38 168 797 522,23   168 797 522,23 

7 Zmiana stanu produktów    -1 336 081,68   143 650,26 

8 Koszty wytworzenia produktów    5 148,07   4 771,50 

9 Razem   181 440 658,43   190 861 336,38 
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2) Dane dotyczące kosztów rodzajowych (w przypadku wariantu kalkulacyjnego rachunku zysków i strat). 

Uczelnia przyjęła wariant porównawczy prezentacji rachunku zysków i strat. 

 

 

3) Wysokość oraz przyczyny odpisów aktualizujących środki trwałe. 

Uczelnia nie dokonywała takich aktualizacji. 
 

4) Wysokość odpisów aktualizujących zapasy. 

Uczelnia nie dokonywała takich aktualizacji. 

 

 

5) Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania 

w roku następnym. 

Uczelnia nie zaniechała żadnego rodzaju działalności ani nie przewiduje zaniechania w roku 

następnym. 

 

6) Wyliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku 

finansowego (zysku lub straty) netto. 

  

L.p. Wyszczególnienie Kwota 

I Przychody RZiS 191 468 984,14 

1. zmniejszenia 366 772,02 

2.  zwiększenia 41 000,00 

II Przychody podatkowe 191 143 212,12 

III Koszty RZiS 182 579 441,53 

  Różnice przejściowe -725 605,59   

1. zmniejszenia 1 369 583,88 

2.  zwiększenia 643 978,29 

  Różnice trwałe -168 924 058,87 

1. zmniejszenia 168 924 058,87 

IV Koszty podatkowe 12 929 777,07 

  Dochód 178 213 435,05 

V Dochód wolny od podatku 178 163 441,03 

VI Dochód do opodatkowania  49 994,02 

VII Podstawa opodatkowania 49 994,00 

VIII Podatek należny (19%) 9499,00 

IX Podatek od przychodów z budynków 125,00 

     

 

7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe 

od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania. 

W 2020 roku Uczelnia nie poniosła kosztów na budowę środków trwałych siłami własnymi. 
 

8) Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia 

produktów w roku obrotowym. 

Uczelnia nie odnotowała takich kosztów. 

 

9) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w tym 

nakłady na ochronę środowiska. 

W roku 2020 Uczelnia poniosła nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w wysokości 

12 827 329,09 zł. 

Planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w 2021 roku to kwota 31 822 000,00 zł. 
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10) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które 

wystąpiły incydentalnie. 

 

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 maja 2020r zwiększeniu uległa wysokość subwencji  

dla Uczelni o kwotę 2 730 tys zł. Zwiększenie wysokości subwencji miało na celu rekompensatę 

utraconych przychodów w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2. 

 

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 grudnia 2020r zwiększeniu uległa wysokość subwencji  

dla Uczelni o kwotę 881 tys zł. Zwiększenie wysokości subwencji miało na celu zwiększenie 

potencjału uczelni w prowadzeniu kształcenia zdalnego wprowadzonego w związku z trwającą 

epidemią COVID-19. 

 

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 grudnia 2020r po rozpatrzeniu wniosku Uniwersytetu 

Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, jednorazowo zwiększona została 

wysokość subwencji z przeznaczeniem na zwiększenie potencjału naukowo-dydaktycznego na 2020 

rok o kwotę 10 mln zł.  

 

11) Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały 

zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych. 

Nie wystąpiły 

 

12) Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez  

te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 

przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. poz. 1680), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, 

o której mowa w art. 5 tej ustawy. (obowiązuje od 1.03.2020 r.) 

Nie wystąpiły 

 

3. 

 

Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych. 

Pozycje bilansu, wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na dzień bilansowy 

średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Tabela nr 

255/A/NBP/2020 z dnia 2020-12-31 1 EUR = 4,6148 PLN. 
 

 

4. 

 

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, 

a w przypadkach gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, 

dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, 

sporządzone metodą pośrednią. W przypadku różnic między zmianami stanu niektórych pozycji 

w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów  pieniężnych, 

należy wyjaśnić ich przyczyny. 

Uczelnia sporządziła rachunek przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią. 

Zmiany w stanach wykazane w rachunku z przepływów środków pieniężnych wynikają ze stanów 

początkowych i końcowych bilansu.  

 

Na środki pieniężne na koniec okresu w kwocie 53 875 035,03 zł składają się środki w kasie w 

kwocie 47 915,06 zł oraz 53 827 119,97 zł na rachunkach bankowych, w tym o ograniczonej 

możliwości dysponowania w kwocie 30 391 256,49 zł na rachunkach środków funduszy specjalnych, 

dotacji celowych, projektów UE i inwestycyjnych. 

 

 

5. 

 

1) Charakter i cel gospodarczy zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie 

niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. 

Nie dotyczy. 
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2) Istotne transakcje (wraz z ich kwotami) zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze 

stronami powiązanymi. 

Nie dotyczy Uczelni. 

 

3) Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe .   

   

W roku 2020 Uczelnia zatrudniała (w etatach zaokr. do całości): 

 

nauczycieli akademickich                             1068                                                       
pracowników technicznych                              41                                           
bibliotekarzy                                                      52           
pracowników redakcyjnych                               8                                            
pracowników administracji                            238                                         
pracowników obsługi                                      140                

Razem                                                             1547   

 

4) Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym 

w skład organów zarządzających, nadzorujących spółek prawa handlowego (dla każdej z grup osobno). 

Nie dotyczy Uczelni. 

 

5) Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w 

skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek prawa handlowego (dla 

każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty. 

Nie dotyczy Uczelni. 

 

6) Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, 

wypłacone lub należne za rok obrotowy. 

a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego, 

Wynagrodzenie należne za obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego - 

12 000,00 zł – netto (brutto 14 760,00 zł). 

b) inne usługi poświadczające, 

c) usługi doradztwa podatkowego, 

d) pozostałe usług 

 

 

 

6. 

1) Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych 

w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju.  

Nie było takich zdarzeń.  

 

2) Informacje o istotnych zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych  

w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego. 

 

Trwający stan epidemiologiczny w roku 2021 powoduje, iż Uczelnia funkcjonuje nadal w stanie 

obostrzeń i nauki zdalnej jak to było w roku 2020. Pozytywne działania w kierunku uzyskania 

zbiorowej odporności dają możliwość na przywrócenie funkcjonowania wszelkich obszarów  

Uczelni do poziomu sprzed pandemii, w tym obłożenia domów studenckich. Sytuacja ta jednak nie 

ma wpływu na sprawozdanie za rok 2020.  

Po dniu 31.12.2020 do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie zidentyfikowano zdarzeń 

nieuwzględnionych a mogących mieć wpływ na sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020. 

 

3) Dokonane w roku obrotowym zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian 

sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeśli wywierają one istotny wpływ na sytuację 

majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę 

wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym. 

Nie dokonano zmian. 
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4) Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania 

finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. 

 

W 2019 r zgodnie z art 310 Ustawy z dnia 3 lipca 2018r. – Przepisy wprowadzające – Prawo o 

szkolnictwie wyższym, Minister Szkolnictwa Wyższego i Nauki przekazał Uczelni skarbowe 

papiery wartościowe, które to przeznaczone były na zwiększenie funduszu zasadniczego Uczelni  

a środki uzyskane z ich wykupu czy sprzedaży służyć mają tylko i wyłącznie finansowaniu 

nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

W sprawozdaniu finansowym za rok 2019 Uczelnia zaprezentowała otrzymane  obligacje w kwocie 

29 525 000,00zł jako zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek.  

W 2020r. przeklasyfikowała je zgodnie z ich intencją i zaprezentowała w funduszu zasadniczym 

jako jego zwiększenie. W związku z powyższym poniżej prezentujemy dane przekształcone za rok 

2019 tak by spełnić porównywalność danych zawartych w sprawozdaniu za 2020r.  

 

Wyszczególnienie pozycji bilansu i ich wartości po zmianie prezentacji ujęcia obligacji: 

 

 
 

 

7. 

 

Informacje dotyczące jednostek powiązanych. 

Nie dotyczy Uczelni. 

 

8. 

 

Informacje dotyczące jednostek połączonych w okresie sprawozdawczym. 

Nie dotyczy Uczelni. 

 

9. 

 

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

oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z 

tym związane. Należy również podać opis podejmowanych lub  planowanych przez jednostkę działań mających 

na celu eliminację tych niepewności. 

Uczelnia wyposażona jest w pełni w środki finansowe i nie ma żadnych zagrożeń dla kontynuowania jej 

działalności. 
 

 

 

 

 

 

 

Pozycja bilansu 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2019

po zmianach prezentacyjnych

I Kapitał (fundusz) podstawowy 236 761 060,09 189 582 964,82 219 107 964,82

II Zobowiązania długoterminowe 7 379,46 29 776 747,00 251 747,00

1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

2

Wobec pozostałych jednostek,

w których jednostka posiada

zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00 0,00

3 Wobec pozostałych jednostek 7 379,46 29 776 747,00 251 747,00

 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00

 b)
z tytułu emisji dłużnych

papierów wartościowych
0,00 0,00 0,00

 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00

 d) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00

 e) inne 7 379,46 29 776 747,00 251 747,00
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10. 

 

Inne informacje niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, 

finansowej oraz wynik finansowy jednostki. 

 

W wyniku pandemii oraz wdrożonych na poziomie krajowym i instytucjonalnym działań zapobiegających 

rozprzestrzenianiu się choroby Covid-19 Uczelnia utraciła wpływy m.in. z tytułu stałych najmów pod 

działalność gastronomiczną/usługową (bufety, kioski, lokale usługowe, etc.), najmów doraźnych, 

kwaterowania doraźnego w domach studenckich, odpłatnych usług edukacyjnych, kursów i szkoleń.  

Uczelnia również dostosowała się do zaleceń Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki obniżając 

odpłatność za akademiki. Dodatkowo przesunięte zostały terminy płatności za usługi edukacyjne. 

Niebagatelny wpływ na stabilność finansów Uczelni wywarła realizacja projektów finansowanych ze 

środków UE. Wielomiesięczne opóźnienia w płatnościach ze strony instytucji finansujących, w tym NCBiR 

oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wymagały od Uczelni zakładania własnych 

środków na realizację projektów.  

W związku z powyższym Uczelnia w ramach tzw Tarczy antykryzysowej skorzystała z możliwości zawarcia 

z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych umowy o rozłożenie na raty zobowiązań z tytułu składek na łączną 

kwotę  16 059 903,19 zł z czego stan zobowiązań wobec ZUS z tego tytułu na dzień 31.12.2020 wyniósł  

8 061 329,10 zł. 

 

 

 

 

 

 

 
  

                   

 

Kraków, 11.06.2021r. 


