
MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKISPOŁECZNEJ
ul. Nowogrodzka 1I3l5 00 - 513Warszawa

MRPiPS - 02

Sporządzającysprawozdanie: Spragvozdaalg o zrzychgdach
- Dysponent Funduszu Pracy (MPiPS), ' wy at ac

_
un' uszu racy

- Wojewódzki Urząd Pracy (WUP), za mleSląc listOPad
- Komenda Główna OHP (KG OHP), roku 2018
- Urząd Wojewódzki (UW),
- Powiatowy Urząd Pracy (PUP)
w Chorzowie
Numer idendyfikacyjny - REGON

276718870

Wysłać dane:
-do 8 dnia roboczego każdego miesiąca z
danymi za poprzedni miesiąc:
PUP do Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
UW do Urzędu Statystycznegow Bydgoszczy
-do 10 dnia roboczego każego miesiąca z
danymi za poprzedni miesiąc:
WUP, KG OHP, MRPiPS do Urzędu
Statystycznegow Bydgoszczy
- wszyscy powyżej do wiadomości MRPiPS w
formie pisemnej.

Dział 1. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, ZOBOWIĄZAN I NALEŻNOŚCI FUNDUSZU PRACY
nienie
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*” Zjednym znakiem po przecinku.
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Dział 2. PRZYCHODY FUNDUSZU PRACY

Kwota w 915. zł "”

Wyszczególnienie w miesiącu od początku rokusprawozdawczym
0 1 2

Przychody iw ływy ogółem (suma w. 15 do 17 oraz w.19 ) 14 40,3 284,4
Składki na Fundusz Pracy 15 - -
Dotacje z budżetu 16 - -
Środki z UE 17 - -
w tym |projekty systemowe EFS 18 - -
Pozostałe przychody i wpływy (suma w. 20 do 26) 19 40,3 284,4

0 spłata udzielonych pożyczek 20 - -? wpływy z odsetek od pożyczek 21 1,1 3,7
N

o refundacja zasiłkówwypłacanych 22
% cudzo2|emcom

.
- -

: srodki pomocowe zagraniczne 23 - -
odsetki od środków pieniężnych 24 - -
kary pieniężne i grzywny 25 - -
inne 26 39,2 280,7

Środki otrzymane od dysponenta Funduszu Pracy 27 569,6 10 755,9
Suma kontrolna (w. od 14 do 27) 113 690,5 11 609,1

3” Z jednym znakiem po przecinku.
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w wierszu 28 99
składki na 100

w wierszu 40 101
do 30 r.ż. 102

do 25 r.ż. 103
50 r. ż 104

i 105
na w ramach EFS 1

w 2014-2020 107
inne działania i 108

w wierszu od 84 do 89 i od 91 do 98 109
własne 1 10 -

Funduszu 1 11 - -
28do111 114 1244 33392 468151

Z jednym znakiem po przecinku.
'”W niezaciemnionych wierszach rubryki 4 nalezy ujmować tylko raz osoby, za które dokonano wydatku w roku. niezaleznie od liczby miesięcy
1. czas na przygotowanie danych do wypełnienia formularza (min) 520
2, czas na wypełnienie fomularza(min) 120
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(wyjaśnienia dotyczące sprawozdania miejscowość. data oieczątka imi nna i podpis osoby
można uzyskać pod numerem telefonu) dzi ' leniu sprawozdawcy)


