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Wyszczególnienie kosztów / 

Rodzaj wydatku z podaną 

kalkulacją

Kwota 

wydatku

Koszt 

całkowity

Wnioskowana 

dotacja/ 

poszczególne 

koszty

Wnioskowana 

dotacja

Finansowane 

ze środków 

PFRON 

otrzymanych 

bez 

pośrednictwa 

Województwa

Finansowane 

ze środków 

własnych 

organizatora

Finansowane z 

innych źródeł*

Finansowane ze 

sprzedaży 

wyrobów  lub 

usług

Finansowane 

ze środków 

Samorządu 

Województwa 

Mazowieckiego

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6+7+8+9+10+11

1.

2.

(pieczęć Organizatora)

……………………………………………………

obliczane na podstawie 

ustalonego w procesie 

negocjacji procentowego 

wskaźnika minimalnego 

wynagrodzenia,powiększ

onego o dodatek za staż  

pracy, określony w 

przepisach o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę

PRELIMINARZ KOSZTÓW DZIAŁANIA ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ……. ROKU

Wynagrodzenia osób niepełnosprawnych 

zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego 

stopnia niepełnosprawności 

do wysokości 100% 

minimalnego 

wynagrodzenia, 

proporcjonalnie do 

wymiaru czasu pracy 

określonego w umowie o 

pracę, stosownie do 

art.15 ust. 2 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, 

powiększone o dodatek 

za staż pracy określony 

w przepisach o 

minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę

personel kierowniczy

personel administracyjny

personel rehabilitacyjny

personel obsługowy

Wynagrodzenia personelu zakładu 

x



3.

4. x

5.

składki od wynagrodzeń osób 

niepełnosprawnych zaliczonych do 

znacznego lub umiarkowanego 

stopnia niepełnosprawności**

od wynagrodzeń do 

wysokości 100% 

minimalnego wynagrodzenia, 

proporcjonalnie do wymiaru 

czasu pracy określonego w 

umowie o pracę, stosownie 

do art.15 ust.2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych, 

powiększone o dodatek za 

staż pracy określony w 

przepisach o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę

od wynagrodzeń 

obliczanych na 

podstawie ustalonego w 

procesie negocjacji 

procentowego wskaźnika 

minimalnego 

wynagrodzenia,powiększ

onego o dodatek za staż  

pracy, określony w 

przepisach o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę

składki od wynagrodzeń personelu x

składki od dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego
x

składki od nagród i premii dla osób 

niepełnosprawnych zaliczanych do 

znacznego lub umiarkowanego 

stopnia niepełnosprawności

x x

od nagród i premii w 

wysokości do 30 % 

wysokości miesięcznego 

wynagrodzenia obliczonego 

na podstawie ustalonego w 

procesie negocjacji 

procentowego wskaźnika 

minimalnego wynagrodzenia, 

powiększonego o dodatek za 

staż pracy, określony w 

przepisach o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę

do 30 % wysokości 

miesięcznego 

wynagrodzenia 

obliczonego na 

podstawie ustalonego w 

procesie negocjacji 

procentowego wskaźnika 

minimalnego 

wynagrodzenia, 

powiększonego o 

dodatek za staż pracy, 

określony w przepisach o 

minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę

Dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy 

emerytalne i pośmiertne oraz nagrody 

jubileuszowe

x

Nagrody i premie dla osób niepełnosprawnych 

zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego 

stopnia niepełnosprawności 

x

Należne od pracodawcy składki na ubezpieczenie 

społeczne, składki na Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń  Pracowniczych naliczone od wynagrodzeń 

osób niepełnosprawnych i personelu lub od 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego  oraz składki na 

Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy naliczone od 

wynagrodzeń personelu lub od dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego wypłaconego osobom 

niezaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności



6.

od wynagrodzeń osób 

niepełnosprawnych zaliczonych do 

znacznego lub umiarkowanego 

stopnia niepełnosprawności

wynagrodzeń do wysokości 

100% minimalnego 

wynagrodzenia, 

proporcjonalnie do wymiaru 

czasu pracy określonego w 

umowie o pracę,stosownie do 

art.15 ust. 2 ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, 

powiększone o dodatek za 

staż pracy określony w 

przepisach o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę

wynagrodzeń 

obliczanych na 

podstawie ustalonego w 

procesie negocjacji 

procentowego wskaźnika 

minimalnego 

wynagrodzenia,powiększ

onego o dodatek za staż  

pracy, określony w 

przepisach o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę

od wynagrodzeń personelu x

od dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego 
x

od nagród i premii dla osób 

niepełnosprawnych zaliczanych do 

znacznego lub umiarkowanego 

stopnia niepełnosprawności 

x x

naród i premii w 

wysokości  do 30 %  

miesięcznego 

wynagrodzenia 

obliczonego na 

podstawie ustalonego w 

procesie negocjacji 

procentowego wskaźnika 

minimalnego 

wynagrodzenia, 

powiększonego o 

dodatek za staż pracy, 

określony w przepisach o 

minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę

7.

Wpłaty podstawowe oraz wpłaty dodatkowe do 

pracowniczych planów kapitałowych 

finansowych, w rozumieniu ustawy z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitalowych, finansowane przez zakład 

niezbędne do 

prowadzenia działalności 

wytwórczej lub usługowej

Materiały, energia, usługi materialne i usługi 

niematerialne



8.

9.

10. X

11. x

12.

13.

14.

Transport i dowóz niepełnosprawnych 

pracowników zakładu

x

Szkolenia osób niepełnosprawnych zaliczanych 

do znacznego lub umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności związane z przygotowaniem 

ich do pracy na otwartym rynku pracy lub z 

prowadzoną działalnością wytwórczą lub 

usługową zakładu zakładu x

Szkolenia personelu zakładu

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych 

dokonywanych na podstawie odrębnych 

przepisów

Wymiana zamortyzowanych maszyn, urządzeń i 

wyposażenia niezbędnych do prowadzenia 

produkcji lub świadczenia usług

x

Wymiana maszyn i urządzeń, w związku ze zmianą 

profilu działalności zakładu i/lub z 

wprowadzeniem ulepszeń technicznych lub 

technologicznych
x

Inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i 

prowadzenia działalności wytwórczej lub 

usługowej

x



15.

100,00% .....% ..... % ..... % ..... % ..... % ..... %

…………………………………….

(miejscowość i data)

(podpis/y Organizatora)

x

Naprawy maszyn i urządzeń oraz koniecznej 

wymiany części niezbędnych do prowadzenia 

produkcji lub świadczenia usług

x

.....% ..... %

(max.90%)

……………………………………….

* finansowane z innych źródeł w tym:

………………………………………

.…………………………………..

** w tym kwota  należnych od pracodawcy składek (…) od wynagrodzeń obliczonych na podstawie 

ustalonego w procesie negocjacji procentowego wskaźnika minimalnego wynagrodzenia, 

powiększonego o dodatek za staż pracy, określony w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę: 

……………………………………….


