
Sporządzane wg:
1) Polska ogółem sztuk 1

2) PUP (y) sztuk 1

3) Województwo PUPy sztuk 16

Liczba osób 
uczestniczących w 

danej formie 

aktywizacji
b)

Liczba osób, które 
zakończyły udział 

w danej formie 

aktywizacji 
b)

Liczba osób, 
które zostały 
zatrudnione 

b)

2 3 4

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

w tym w ramach spółdzielni socjalnej 20

21

w tym w ramach spółdzielni socjalnej 22

23

24

25

26

27

b) W wierszach rubryki 2, 3, 4 należy tylko raz ujmować osoby, niezależnie od liczby miesięcy.

Refundacja wynagrodzeń osób do 30 rż
Koszty wynagrodzeń osób skierowanych do 
spółdzielni socjalnej
Koszty utworzenia stanowiska pracy dla osób 
skierowanych w spółdzielni socjalnej
Suma kontrolna (wiersze od 1 do 26)

Refundacja kosztów wyposażenia i 

Programy specjalne

a)
 Z dwoma znakami po przecinku (grosze).

Grant na telepracę
Dofinansowanie podejmowania działalności 
gospodarczej

Dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych 

Świadczenie aktywizacyjne
Wynagrodzenia i koszty osobowe członków 

Studia podyplomowe

Bon zatrudnieniowy

Bon na zasiedlenie

Przygotowanie zawodowe dorosłych
Stypendia za okres kontynuowania nauki

Refundacja składek na ubezpieczenia 

Prace społecznie użyteczne (bez PAI)
Program Aktywizacja i Integracja

Zatrudnienie wspierane

Szkolenia

Prace interwencyjne

Roboty publiczne

0 1

Formy aktywizacji zawodowej, z tego (suma 

Staże  

Załącznik do sprawozdania MRPiPS-02 za  2021 r.

TAB. 1 ZBIORCZE ZESTAWIENIE EFEKTYWNOŚCI PROGRAMÓW NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA
(w zł z dwoma znakami po przecinku (grosze))

Wyszczególnienie
Wydatki Funduszu 

Pracy w zła)



Załącznik do sprawozdania MRPiPS-02 za 20.. r.

TAB.8 WYDATKI FUNDUSZU PRACY NA FORMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - w roku

 (w zł z dwoma znakami po przecinku (grosze))   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

w.01 r.1 w.02 r.1 w.03 r.1 w.04 r.1 w.05 r.1 w.06 r.1 w.07 r.1 w.08 r.1 w.09 r.1 w.10 r.1 w.11 r.1 w.12 r.1 w.13 r.1 w.14 r.1 w.15 r.1

Polska 

ogółem
Województwo

PUP

.

.

Zatrudnienie 

wspierane

Dofinansowa

nie 

wynagrodzeni

a osób 
powyżej 50 

r.ż

z tego:

Przygotowani

e zawodowe 

dorosłych

Stypendia za 

okres 

kontynuowani

a nauki

Refundacja 

składek na 
ubezpieczeni

a społeczne

Studia 

podyplomow

e

Bon 

zatrudnieniow

y

Bon na 

zasiedlenie

Polska - 

ogółem PUP                  
WUP

Formy 

aktywizacji 

zawodowej

z tego:

Staże Szkolenia
Prace 

interwencyjne

Roboty 

publiczne

Prace 

społecznie 
użyteczne 
(bez PAI)

Program 

Aktywizacja i 

Integracja



c.d.TAB.8

w tym w tym

w ramach 

spółdzielni 
socjalnej

w ramach 

spółdzielni 
socjalnej

0 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

w.16 r.1 w.17 r.1 w.18 r.1 w.19 r.1 w.20 r.1 w.21 r.1 w.22 r.1 w.23 r.1 w.24 r.1 w.25 r.1 w.26 r.1

Polska ogółem
Województwo

PUP

.

.

Koszty 

wynagrodzeń osób 
skierowanych do 

spółdzielni 
socjalnej

Koszty utworzenia 

stanowiska pracy 

dla osób 
skierowanych w 

spółdzielni 
socjalnej

z tego:

z tego:

Polska - ogółem 
PUP             

WUP

Świadczenia 
aktywizacyjne

Wynagrodzenia i 

koszty osobowe 

członków 
spółdzielni 
socjalnych

Grant na telepracę

Dofinansowanie 

podejmowania 

działalności 
gospodarczej

Refundacja 

kosztów 
wyposażenia i 
doposażenia 

stanowiska pracy

Programy 

specjalne

Refundacja 

wynagrodzeń osób 
do 30 r.ż.



Załącznik do sprawozdania MRPiPS-02 za 20.. r.

TAB.8a LICZBA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W DANEJ FORMIE AKTYWIZACJI -  w roku

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

w.01 r.2 w.02 r.2 w.03 r.2 w.04 r.2 w.05 r.2 w.06 r.2 w.07 r.2 w.08 r.2 w.09 r.2 w.10 r.2 w.11 r.2 w.12 r.2 w.13 r.2 w.14 r.2 w.15 r.2

Polska 

ogółem
Województwo

PUP

.

.

Zatrudnienie 

wspierane

Dofinanso

wanie 

wznagrodz

enia osób 
powyżej 50 

r.ż.

z tego:

Przygotowanie 

zawodowe 

dorosłych

Stypendia za 

okres 

kontynuowania 

nauki

Refundacja 

składek na 
ubezpieczenia 

społeczne

Studia 

podyplomo

we

Bon 

zatrudnieniowy

Bon na 

zasiedlenie

Polska - 

ogółem 
PUP       

Formy 

aktywizacji 

zawodowej

z tego:

Staże Szkolenia
Prace 

interwencyjne

Roboty 

publiczne

Prace 

społecznie 
użyteczne 
(bez PAI)

Program 

Aktywizacja 

i Integracja



c.d.TAB.8a

w tym w tym

w ramach 

spółdzielni 
socjalnej

w ramach 

spółdzielni 
socjalnej

0 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

w.16 r.2 w.17 r.2 w.18 r.2 w.19 r.2 w.20 r.2 w.21 r.2 w.22 r.2 w.23 r.2 w.24 r.2 w.25 r.2 w.26 r.2

Polska ogółem
Województwo

PUP

.

.

z tego:

Refundacja 

kosztów 
wyposażenia i 
doposażenia 
stanowiska 

pracy

Programy 

specjalne

z tego:

Refundacja 

wynagrodzeń 
osób do 30 r.ż.

Koszty 

wynagrodzeń 
osób 

skierowanych 

do spółdzielni 
socjalnej

Koszty 

utworzenia 

stanowiska 

pracy dla osób 
skierowanych 

w spółdzielni 
socjalnej

Polska - 

ogółem PUP                  
WUP

Świadczenia 
aktywizacyjne

Wynagrodzeni

a i koszty 

osobowe 

członków 
spółdzielni 
socjalnych

Grant na 

telepracę

Dofinansowani

e 

podejmowania 

działalności 
gospodarczej



Załącznik do sprawozdania MRPiPS-02 za 20.. r.

TAB.8b LICZBA OSÓB, KTÓRE ZAKOŃCZYŁY UDZIAŁ W DANEJ FORMIE AKTYWIZACJI - w roku

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

w.01 r.3 w.02 r.3 w.03 r.3 w.04 r.3 w.05 r.3 w.06 r.3 w.07 r.3 w.08 r.3 w.09 r.3 w.10 r.3 w.11 r.3 w.12 r.3 w.13 r.3 w.14 r.3 w.15 r.3

Polska 

ogółem
Województwo

PUP

.

.

Zatrudnieni

e 

wspierane

Dofinanso

wanie 

wznagrodz

enia osób 
powyżej 50 

r.ż.

z tego:

Przygotow

anie 

zawodowe 

dorosłych

Stypendia 

za okres 

kontynuow

ania nauki

Refundacj

a składek 
na 

ubezpiecz

enia 

społeczne

Studia 

podyplomo

we

Bon 

zatrudnieni

owy

Bon na 

zasiedlenie

Polska - 

ogółem 
PUP       

WUP

Formy 

aktywizacji 

zawodowej

z tego:

Staże Szkolenia

Prace 

interwencyj

ne

Roboty 

publiczne

Prace 

społecznie 
użyteczne 
(bez PAI)

Program 

Aktywizacj

a i 

Integracja



c.d.TAB.8b

w tym w tym

w ramach 

spółdzielni 
socjalnej

w ramach 

spółdzielni 
socjalnej

0 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
w.16 r.3 w.17 r.3 w.18 r.3 w.19 r.3 w.20 r.3 w.21 r.3 w.22 r.3 w.23 r.3 w.24 r.3 w.25 r.3 w.26 r.3

Polska ogółem

Województwo

PUP

.

.

z tego:

Refundacja 

kosztów 
wyposażenia i 
doposażenia 

stanowiska pracy

Programy 

specjalne

z tego:

Refundacja 

wynagrodzeń osób 
do 30 r.ż.

Koszty 

wynagrodzeń osób 
skierowanych do 

spółdzielni 
socjalnej

Koszty utworzenia 

stanowiska pracy 

dla osób 
skierowanych w 

spółdzielni 
socjalnej

Polska - ogółem 
PUP             

WUP

Świadczenia 
aktywizacyjne

Wynagrodzenia i 

koszty osobowe 

członków 
spółdzielni 
socjalnych

Grant na telepracę

Dofinansowanie 

podejmowania 

działalności 
gospodarczej



Załącznik do sprawozdania MRPiPS-02 za 20.. r.

TAB.8c LICZBA OSÓB, KTÓRE ZOSTAŁY ZATRUDNIONE -  w roku

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

w.01 r.4 w.02 r.4 w.03 r.4 w.04 r.4 w.05 r.4 w.06 r.4 w.07 r.4 w.08 r.4 w.09 r.4 w.10 r.4 w.11 r.4 w.12 r.4 w.13 r.4 w.14 r.4 w.15 r.4

Polska ogółem
Województwo

PUP

.

.

Zatrudnienie 

wspierane

Dofinansowanie 

wznagrodzenia 

osób powyżej 50 
r.ż.

z tego:

Przygotowanie 

zawodowe 

dorosłych

Stypendia za 

okres 

kontynuowania 

nauki

Refundacja 

składek na 
ubezpieczenia 

społeczne

Studia 

podyplomowe

Bon 

zatrudnieniowy

Bon na 

zasiedlenie

Polska - ogółem 
PUP             

WUP

Formy aktywizacji 

zawodowej

z tego:

Staże Szkolenia
Prace 

interwencyjne
Roboty publiczne

Prace społecznie 
użyteczne (bez 

PAI)

Program 

Aktywizacja i 

Integracja



c.d.TAB.8c

w tym w tym

w ramach 

spółdzielni 
socjalnej

w ramach 

spółdzielni 
socjalnej

0 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

w.16 r.4 w.17 r.4 w.18 r.4 w.19 r.4 w.20 r.4 w.21 r.4 w.22 r.4 w.23 r.4 w.24 r.4 w.25 r.4 w.26 r.4

Polska ogółem
Województwo

PUP

.

.

z tego:

Refundacja 

kosztów 
wyposażenia i 
doposażenia 
stanowiska 

pracy

Programy 

specjalne

z tego:

Refundacja 

wynagrodzeń 
osób do 30 r.ż.

Koszty 

wynagrodzeń 
osób 

skierowanych do 

spółdzielni 
socjalnej

Koszty 

utworzenia 

stanowiska 

pracy dla osób 
skierowanych w 

spółdzielni 
socjalnej

Polska - ogółem 
PUP                  

WUP

Świadczenia 
aktywizacyjne

Wynagrodzenia i 

koszty osobowe 

członków 
spółdzielni 
socjalnych

Grant na 

telepracę

Dofinansowanie 

podejmowania 

działalności 
gospodarczej
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OBJAŚNIENIA 

DO ZAŁĄCZNIKA DO SPRAWOZDANIA MRPIPS-02 NA 2021 ROK 

EFEKTYWNOŚĆ PROGRAMÓW NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA 

 

Załącznik należy sporządzać w okresach rocznych. 
Powiatowe urzędy pracy sporządzają załącznik i przekazują go do wojewódzkich urzędów pracy. 
 

Użyte skróty oznaczają: 

ustawa       -   ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2020 poz. 1409), 

EFS - Europejski Funduszu Społeczny, 

FP - Fundusz Pracy, 

ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

PUP - Powiatowy Urząd Pracy, 

WUP - Wojewódzki Urząd Pracy, 

UW - Urząd Wojewódzki, 

OHP - Ochotnicze Hufce Pracy, 

KRS          -    Krajowy Rejestr Sądowy, 

CEIDG     -    Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, 

PAI           -    Program Aktywizacja i Integracja, 

MRPiPS - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
 

Uwaga – w wierszach od 2 do 19 i 21 nie należy wykazywać informacji o osobach i kwotach wydatków 
dotyczących form aktywizacji zrealizowanych w ramach programów specjalnych (np. szkoleń, staży itp.). 

 

Rubryka 1. Wydatki Funduszu Pracy w tys. zł. Należy wykazać wszystkie koszty poniesione w badanym 

roku z FP na wymienione formy aktywizacji zawodowej. 

Rubryka 2. Liczba osób uczestniczących w danej formie aktywizacji. Należy ujmować tylko raz osoby, 
za które dokonano wydatku z FP w roku, bez względu na okres trwania aktywizacji i wielokrotne korzystanie 

z tej samej formy aktywizacji. Osoby kontynuujące aktywizację rozpoczętą w roku poprzednim wykazujemy 
tylko wtedy, gdy w roku sprawozdawczym ponoszone były wydatki FP. 

Rubryka 3. Liczba osób, które zakończyły udział w danej formie aktywizacji. Należy ujmować osoby, które 
w badanym roku zakończyły udział w danej formie aktywizacji zawodowej finansowanej z FP, w tym osoby, 
które zakończyły aktywizację rozpoczętą w latach poprzednich. W przypadku tych form, w których 
pracodawca ma ustawowy obowiązek zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu okresu refundacji, jako datę 
zakończenia udziału w formie wsparcia należy traktować datę końcową ustawowego zobowiązania. 

Rubryka 4. Liczba osób, które zostały zatrudnione. Należy ujmować osoby, które w trakcie lub w okresie 
3 miesięcy od zakończenia udziału w danej formie aktywizacji podjęły pracę i wykonywały ją co najmniej 

30 dni – zgodnie z danymi pozyskiwanymi z ZUS. Przez zatrudnienie - do celów analizowania efektywności 
zatrudnieniowej działań realizowanych z FP należy rozumieć: 
 wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą - 

zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 43 ustawy; 

 wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy 
agencyjnej, umowy zlecenie, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni 
produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 11 
ustawy;  

 wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców 

KRS lub CEIDG. 

Wiersz 1 - liczba osób i kwoty wydatków dotyczących realizacji form aktywizacji w ramach programów 
na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Jest sumą wierszy 
2 do 19, 21 i 23 do 26. 
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Wiersz 2 - liczba osób i kwoty wydatków poniesionych na stypendia za okres stażu wraz ze składkami 
na ubezpieczenia społeczne oraz bony stażowe, o których mowa w art. 53, art. 54 i 66l ustawy,  

wraz z poniesionymi z tego tytułu kosztami przejazdu, kosztami badań lekarskich, psychologicznych  

i specjalistycznych, kosztami ubezpieczeń, kosztami zakwaterowania oraz kosztami opieki nad dzieckiem  

lub osobą zależną. 

Wiersz 3 - liczba osób i kwoty wydatkowane na organizację szkoleń, w tym: stypendia wraz ze składkami 
na ubezpieczenia społeczne, bony szkoleniowe, należności przysługujące instytucjom szkoleniowym, koszty 

egzaminów, pożyczki szkoleniowe, o których mowa w art. 40, art. 41, art. 42, art. 43, art. 54 i 66k ustawy, 

wraz z poniesionymi z tego tytułu kosztami przejazdu, kosztami badań lekarskich, psychologicznych  

i specjalistycznych, kosztami opieki nad dzieckiem lub osobą zależną oraz  kosztami ubezpieczeń. 

Wiersz 4 - liczba osób i kwoty wydatków dotyczących bezrobotnych skierowanych do prac interwencyjnych 

oraz przyznanej pracodawcy jednorazowej refundacji wynagrodzenia, o których mowa w art. 51, art. 56  

i 59 ustawy, wraz z poniesionymi z tego tytułu kosztami przejazdu, kosztami zakwaterowania  
oraz kosztami badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych. 

Wiersz 5 - liczba osób i kwoty wydatków dotyczących bezrobotnych skierowanych do wykonywania robót 
publicznych, o których mowa w art. 57 ustawy, wraz z poniesionymi z tego tytułu kosztami przejazdu, 
kosztami zakwaterowania oraz kosztami badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych. 

Wiersz 6 - liczba osób i kwoty refundowanych świadczeń z tytułu wykonywania przez bezrobotnych 
prac społecznie użytecznych, o których mowa w art. 73a ust. 3 ustawy, wraz  z poniesionymi z tego tytułu 
kosztami badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych, bez PAI. 

Wiersz 7 - liczba osób i kwoty poniesionych wydatków z tytułu uczestniczenia osób bezrobotnych w PAI,  

o których mowa w art. 62a – 62c ustawy, bez wydatków i osób wykazanych w wierszu 6. 

Wiersz 8 - liczba osób i kwoty poniesionych wydatków na koszty zatrudnienia wspieranego, udzielonego  
na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 41 ustawy. 

Wiersz 9 - liczba osób i koszty obejmujące przygotowanie zawodowe dorosłych, w tym koszty poniesione 

na stypendia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, wydatki poniesione na uczestnika, premię 

dla pracodawcy, należność przysługującą instytucji szkoleniowej, koszty egzaminów, o których 
mowa w art. 53a – 53l i 54 ustawy, wraz z poniesionymi z tego tytułu kosztami przejazdu, kosztami 
zakwaterowania, kosztami badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych, kosztami ubezpieczeń 
oraz kosztami opieki nad dzieckiem lub osobą zależną. 

Wiersz 10 - liczba osób i kwoty wydatków poniesionych na stypendia za okres kontynuowania nauki, 
o których mowa w art. 55 ustawy. 

Wiersz 11 - liczba osób i kwoty zrefundowanych pracodawcom składek na ubezpieczenia społeczne 
skierowanych bezrobotnych, o których mowa w art. 47 i art. 60c ustawy, wraz z poniesionymi z tego tytułu 
kosztami przejazdu, kosztami zakwaterowania oraz kosztami badań lekarskich, psychologicznych  

i specjalistycznych. 

Wiersz 12 - liczba osób i kwoty dofinansowania studiów podyplomowych, w tym stypendia wraz ze składkami 
na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 42a i 54 ustawy, wraz z poniesionymi z tego tytułu 

kosztami ubezpieczenia. 

Wiersz 13 - liczba osób i kwoty wydatków poniesionych na bony zatrudnieniowe, o których mowa  
w art. 66m ust. 7 ustawy. 

Wiersz 14 - liczba osób i kwoty wydatków poniesionych na bony na zasiedlenie, o których mowa w art. 66n 
ustawy. 

Wiersz 15 - liczba osób i kwoty wydatków poniesionych na dofinansowanie wynagrodzeń osób powyżej 
50 roku życia, o których mowa w art. 60d ustawy, wraz z poniesionymi z tego tytułu kosztami przejazdu, 
kosztami zakwaterowania oraz kosztami badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych. 

Wiersz 16 - liczba osób i kwoty wydatków poniesionych na świadczenia aktywizacyjne za zatrudnienie 

skierowanego bezrobotnego rodzica po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub sprawowaniem 

opieki nad osobą zależną, o których mowa w art. 60b ustawy, wraz z poniesionymi z tego tytułu kosztami 
przejazdu, kosztami zakwaterowania oraz kosztami badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych. 

Wiersz 17 - liczba osób i kwoty poniesionych wydatków na koszty wsparcia, udzielonego na podstawie 
przepisów o spółdzielniach socjalnych, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 41 ustawy. 

Wiersz 18 - liczba osób i kwoty wydatków poniesionych na grant na telepracę, o którym mowa w art. 60a 
ustawy, wraz z poniesionymi z tego tytułu kosztami przejazdu, kosztami zakwaterowania oraz kosztami 
badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych. 
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Wiersz 19 - liczba osób i kwoty środków wydatkowanych na dofinansowanie podejmowania działalności 
gospodarczej przez bezrobotnych (w tym koszt pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa), o których mowa 
w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

Wiersz 20 - liczba osób i kwoty środków wydatkowanych na dofinansowanie podejmowania działalności 
gospodarczej przez bezrobotnych na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, o których mowa  
w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy. Wiersz 20 jest składnikiem danych z wiersza 19. 

Wiersz 21 - liczba utworzonych stanowisk i kwoty dokonanych refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia 
stanowisk pracy przez podmioty, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy. 

Wiersz 22 - liczba utworzonych stanowisk i kwoty dokonanych refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia 
stanowisk pracy przez spółdzielnie socjalne, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy. Wiersz 22 

jest składnikiem danych z wiersza 21. 

Wiersz 23- liczba osób i kwoty wszystkich wydatków poniesionych na realizację programów specjalnych, 
o których mowa w art. 66a, art. 108 ust. 1 pkt 51 i 52 ustawy wraz z poniesionymi kosztami przejazdu, 
kosztami zakwaterowania, kosztami badań lekarskich, psychologicznych, specjalistycznych i kosztami 

specyficznych elementów wspierających zatrudnienie związanych z realizacją programu specjalnego.  

Uwaga – w innych pozycjach wyszczególnienia nie należy wykazywać informacji o osobach i kwotach 
wydatków dotyczących form aktywizacji wymienionych w wierszach od 2 do 19,21, 24 do 26 

zrealizowanych  

w ramach programów specjalnych (np. szkoleń, staży itp.). 

Wiersz 24 - liczba osób i kwoty wszystkich wydatków poniesionych na refundację wynagrodzeń dla osób 
poniżej 30 rż., o których mowa w art. 150f ustawy.  

Wiersz 25 – liczba osób i kwoty środków wydatkowanych na finansowanie kosztów wynagrodzeń dla 
zatrudnionych osób skierowanych do pracy w spółdzielni socjalnej, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 4 
ustawy. 

Wiersz 26– liczba utworzonych stanowisk i kwoty środków wydatkowanych na utworzenie stanowisk pracy 

przez podmioty, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1d) 

 

 

 

 


