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Dokończenie na str. 12

Pracownik o znacznym stopniu
niepełnosprawności jest niewidomy
(schorzenie specjalne) i zatrudniony
na pełny etat przez 12 miesięcy. Osiąga
wynagrodzenie 936 zł.

∑ sfinansowane składki na ubezpieczenia
społeczne:
– przez PFRON: 133 zł (emerytalna
i chorobowa po stronie pracownika oraz
wypadkowa po stronie pracodawcy)
za miesiąc oraz za rok 1596 zł (poz. 83);
(12 miesięcy x 133 zł) 
– przez budżet państwa: 152,19 zł
(emerytalna i rentowa po stronie
pracodawcy) za miesiąc oraz
za rok 1826,28 zł (poz. 84); 
(12 miesięcy x 152,19 zł)

∑ rzeczywiste podwyższone koszty 
za 12 miesięcy: 11275,15 zł

∑ dofinansowanie
wynagrodzenia: 821,71 zł za miesiąc
oraz 9860,52 zł (poz. 85) za rok

∑ pomoc ogółem za 12
miesięcy: 13282,80 zł (poz. 82); 
[(12 miesięcy x 821,71 zł) + 
(12 miesięcy x 133 zł) 
+ (12 miesięcy x 152,19 zł)]

∑ maksymalna wielkość pomocy 
za 12 miesięcy: 25540,20 zł (poz. 93); 
[(12 miesięcy x 1843,16 zł) + (12 miesięcy
x 133 zł) + (12 miesięcy x 152,19 zł)]

∑ koszt płacy za 12 miesięcy: 13282,92 zł

(poz. 95); [(12 miesięcy x 936 zł) 
+ (12 miesięcy x 170,91 zł)]

∑ nadwyżka pomocy
nad kosztami: 2007,65 zł (poz. 96)
∑ koszty do zrekompensowania
w następnych okresach: 0 zł (poz. 97)

∑ kwota ZUS PFRON do zwrotu: 241,23 zł
(poz. 98)

∑ kwota ZUS BUDŻET do zwrotu: 276,04 zł
(poz. 99)

∑ kwota dofinansowania
do zwrotu: 1490,38 zł (poz. 100)

Kwota podwyższonych
kosztów 11275,15 zł jest sumą
następujących dodatkowych kosztów
związanych z pracą tego pracownika 
(dane dotyczą 12 miesięcy):

a) codzienna dodatkowa 15-minutowa
przerwa: 398,49 zł

b) dodatkowy urlop
wypoczynkowy: 664,15 zł

c) skrócony do siedmiu godzin czas
pracy: 1660,37 zł

d) zwiększona absencja
chorobowa: 2767,28 zł

e) zmniejszona wydajność: 3984,88 zł

f) zwiększone zużycie materiałów: 1800 zł.
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ROZLICZENIE PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO W ZAKŁADZIE PRACY CHRONIONEJ
(w nawiasach podajemy pola formularza INF-D-R, 

gdzie należy wpisać wartości)


