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Załącznik Nr 2 do decyzji Nr 85/MON 

Ministra Obrony Narodowej 

z dnia 14 czerwca 2021 r. (poz. 144) 

Załącznik Nr B 

 

ZATWIERDZAM     Data wpływu sprawozdania 

 

     ........................... 
(wypełnia adresat sprawozdania) 

 

............................... dnia ........................ 
(miejscowość)   ( data) 

................................................................ 
(nazwa przedsiębiorcy) 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE  

Z WYKORZYSTANIA DOTACJI 

otrzymanej na podstawie umowy Nr ................. / ........... z dnia ......................... 

za rok ..................  

I. DANE INFORMACYJNE O PRZEDSIĘBIORCY 

1. Nazwa przedsiębiorcy: 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

2. Siedziba przedsiębiorcy: 

............................................................................................................................................... 

3. Kontakt (telefon, faks, e-mail, strona www): 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................. 

4. Dane identyfikacyjne przedsiębiorcy:  

1)  KRS   – .................................................................................................................... 

2)  REGON   – .................................................................................................................... 

3)  NIP   – .................................................................................................................... 

5. Status prawny1)1 przedsiębiorcy: 

............................................................................................................................................... 

6. Reprezentacja przedsiębiorcy: 

1)  – .......................................................................................................................................... 

                                                           
11) Spółka prawa handlowego, instytut badawczy, itp. 
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2)  – .......................................................................................................................................... 

3)  – .......................................................................................................................................... 

7. Nr bieżącego rachunku bankowego przedsiębiorcy:  

....................................................................................................................................................... 

8. Nr wyodrębnionego rachunku PMG:  

....................................................................................................................................................... 

9. Data i Nr decyzji oraz nazwa organu nakładającego zadania wynikające z PMG: 

....................................................................................................................................................... 

10. Data i Nr umowy na realizację zadań wynikających z PMG: 

....................................................................................................................................................... 

II. DANE I INFORMACJE 

1. Dane zbiorcze: 

 

2. Koszty realizacji zadań wynikających z PMG: 

Rzeczywiste  

całkowite koszty 

przedsiębiorcy 

 [PLN] 

Rzeczywiste koszty utrzymywania  mocy 

produkcyjnych lub remontowych (usługowych) 

niezbędnych do realizacji zadań wynikających z 

PMG2) 

[PLN] 

  

3. Stopień wykorzystania dotacji: 

Wyszczególnienie 

Rzeczywiste koszty utrzymywania  

mocy produkcyjnych lub 

remontowych (usługowych) 

niezbędnych do realizacji zadań 

wynikających z PMG2)2 

[PLN] 

Dotacja 

przyznana 

[PLN] 

Dotacja 

wykorzystana 

[PLN] 

Dotacja 

niewykorzystana 

[PLN] 

Koszty realizacji zadań 

wynikających z PMG 
    

4. Niewykorzystane środki dotacji w kwocie ........................ (słownie: .................................. 

.....................................................................................................................................................) 

zostały zwrócone na rachunek organu udzielającego dotacji – Ministerstwa Obrony Narodowej 

Nr .............................................................................................................................  w dniu 

................................., co potwierdza załącznik Nr ........ niniejszego sprawozdania. 

                                                           
22) W kolumnie ująć koszty przeniesione z „Arkusza rozliczenia dotacji” (suma wartości podanych w tabeli 1, w wierszu OGÓŁEM). 

 

Wyszczególnienie 

CZAS „W" 

Zadania wynikające z PMG 

Wartość roczna 

Pracochłonność roczna  

[Rbh] 
netto  brutto 

[PLN] [PLN] 

Produkcja specjalna    
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5. Odsetki z tytułu oprocentowania środków znajdujących się na wyodrębnionym rachunku 

bankowym Spółki w kwocie ………………………. zostały zwrócone na rachunek 

Ministerstwa Obrony Narodowej w  Nr............................ w dniu .......................... 

lub3):3 

Wyodrębniony rachunek bankowy, na którym znajdowały się środki dotacji, był 

nieoprocentowany. 

III. PROBLEMY I UTRUDNIENIA W REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PMG: 

(Krótki opis utrudnień występujących przy realizacji zadań wynikających z PMG wraz z podaniem przyczyn ich wystąpienia) 

..............................................................…….......................................................................... 

................................................................................................................................................ 

IV. PROPOZYCJE I WNIOSKI 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

V. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPRAWOZDANIA  

1. Arkusz rozliczenia dotacji na realizację zadań wynikających z PMG (tabela 1). 

2. Informacja o wykonaniu sprzedaży wyrobów i usług za rok sprawozdawczy (tabela 2). 

3. Wykaz składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia 

działalności gospodarczej i niezbędnych przedsiębiorcy do zabezpieczenia wykonania zadań 

wynikających z PMG w  … roku - w edytowalnej postaci elektronicznej (plik MS Excel) na 

nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD). 

4. Informacja o poniesionych kosztach utrzymywania składników materialnych i niematerialnych 

przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej i niezbędnych przedsiębiorcy do 

zabezpieczenia wykonania zadań wynikających z PMG w  ….…   roku - w edytowalnej postaci 

elektronicznej (plik MS Excel) na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD). 

5. Wyciągi bankowe z rachunku PMG z saldem na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego oraz 

z saldem na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania (załączników ..... na ....... str.). 

6. Potwierdzone za zgodność z oryginałem przez głównego księgowego lub inną upoważnioną 

osobę kopie: 

1) wydruku z rejestru dokumentującego operacje finansowe dokonywane w ciągu roku na 

rachunku PMG (załączników ..... na ....... str.); 

2) przelewu bankowego potwierdzającego zwrot niewykorzystanej dotacji lub odsetek 

naliczonych na rachunku PMG (załączników ..... na ....... str.); 

3) not księgowych; 

4) Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki 

trwałe F-01/I-01 za rok (okres), którego dotyczy rozliczenie środków z udzielonej dotacji 

składanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 

publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443, z późn. zm.). 

7. Raport biegłego rewidenta z badania niniejszego sprawozdania w zakresie badania i weryfikacji 

dokumentacji księgowo-finansowej dotyczącej realizacji zadań wynikających z PMG. 

8. Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania.  

9. Inne dokumenty – zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale 6 Metodyki. 

                                                           
33) Niepotrzebne skreślić. 
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VI. PODPISY 

 

DYREKTOR / PREZES*  

 

.................................................... 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych  

do składania oświadczeń woli w imieniu przedsiębiorcy4))
 4  

 

 

dyrektor właściwy ds. produkcji     – ....................................... 

dyrektor właściwy ds. ekonomicznych (Główny Księgowy)  – ....................................... 
 

 

 

                                                           
44) Podpis i pieczęć zawierająca minimum następujące dane: imię i nazwisko oraz funkcja.  

*- niepotrzebne pozycje skreślić  
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Załącznik Nr 1  

  

ARKUSZ  ROZLICZENIA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH z PMG 

dla .............................................................................................................. za  20...... r. 
(nazwa przedsiębiorcy) 

 

 

UWAGA 

koszty wykazać wg wartości netto 

 

 

 

 

 

                                                           
51)  - obliczone koszty zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale Nr 3  Metodyki …… (z uwzględnieniem stosowanych odliczeń). 

Lp. 
Rodzaje kosztów 

podlegających pokryciu dotacją 

Rzeczywiste  

całkowite koszty 

przedsiębiorcy  

[PLN] 

Rzeczywiste koszty utrzymywania  

mocy produkcyjnych lub 

remontowych (usługowych) 

niezbędnych do realizacji zadań 

wynikających z PMG1) 

[PLN]5 

KWOTA  

pokryta dotacją 

[PLN] 

1.  2.  3.  4.  5.  

1 Podatek od budynków – PB    

2 Podatek od budowli – PU    

3 Podatek od gruntów - PG    

4 Użytkowanie wieczyste - UW    

5 Ochrona obiektów - O    

6 Konserwacja i remont budynków i budowli - RB    

7 Konserwacja i remont maszyn i urządzeń - RM    

8 Ogrzewanie budynków i budowli  - CO    

9 Amortyzacja budynków - AB    

10 Amortyzacja budowli - AU    

11 Amortyzacja maszyn i urządzeń - AM    

12 Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych - ANP    

13 Ubezpieczenie majątkowe - U    

OGÓŁEM    

DYREKTOR  

właściwy ds. ekonomicznych 

(GŁÓWNY KSIĘGOWY) 

 

................................................ 

 

DYREKTOR 

właściwy ds. produkcji 

.........................................

....... 

 

PREZES/DYREKTOR** 

 

................................................ 

 
** - niepotrzebne skreślić 
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    Załącznik Nr 2  

INFORMACJA O WYKONANIU SPRZEDAŻY WYROBÓW I USŁUG za 20.... r. 
w ........................................................................................................................... .................  

(nazwa przedsiębiorcy) 

Lp

. 

Asortyment SpW 

(nazwa/typ) 

In
d

e
k

s 

m
a

te
r
ia

ło
w

y
1
 

Z
a
m

a
w

ia
ją

cy
 /

 

P
ła

tn
ik

*
 

j.
m

. 

Ilość 

Wartość 

sprzedaży  

NETTO 

Wartość 

sprzedaży  

BRUTTO 

Wykorzystana 

pracochłonność 

wynikając

a z umowy 

wykonana 

od 

początku 

roku 

Cena 

jednost. 

[PLN] 

ogółem 

NETTO 

[PLN] 

Cena 

jednost. 

[PLN] 

ogółem 

BRUTT

O 

[PLN] 

na 

jednostkę  

[Rbh] 

ogółem  

[Rbh] 

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

A. DZIAŁALNOŚC PODSTAWOWA 

Dostawa (produkcja) wyrobów dla:   

I MON                       

1 nazwa wyrobu                       

2 ........                       

II MSWiA                       

1 nazwa wyrobu                       

2 ........                       

III MS                       

1 nazwa wyrobu                       

2 ........                       

IV ABW                       

1 nazwa produktu                       

2 ........                       

V Eksport 2                       

1 nazwa wyrobu                       

2 ........                       

VI pozostali 3                       

1 nazwa wyrobu                       

2 ........                       

 RAZEM dostawa wyrobów                       

Świadczenie usługi (remonty) dla: 

I MON                       

1 nazwa wyrobu                       

2 ........                       

II MSWiA                       

1 nazwa wyrobu                       

2 ........                       

III MS                       

1 nazwa wyrobu                       

2 ........                       

IV ABW                       

1 nazwa wyrobu                       

2 ........                       

V Eksport 2                       

1 nazwa wyrobu                       

2 ........                       

VI pozostali 3                       

1 nazwa wyrobu                       

2 ........                       

 RAZEM usługi (remonty)                       

RAZEM DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA             

B. DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA 

1. 

Działalność socjalna, najem, 

dzierżawa, gosp. mieszkaniowa, 

itp.4 

                      

OGÓŁEM                       

1 - indeks materiałowy stosowany w resorcie obrony narodowej lub nadany przez zamawiającego. Nie wypełniać przy działalności pozostałej. 

2 - oznacza dostawę i remont wyrobów lub świadczone usługi na rzecz odbiorców z innych państw (np. na podstawie struktury właścicielskiej). 

3 - dotyczy wyrobów (usług) wykonanych na rzecz innych odbiorców, których nie da się zakwalifikować do wymienionych organów (MON, MSWiA, MS itd.) 

4 - podać tylko ogólną, sumaryczną wartość. Przedmiotowy zakres nie leży w obszarze informacji gromadzonych przez resort obrony narodowej. 

UWAGA: 

1. Wartość sprzedaży NETTO (wiersz OGÓŁEM, kol. 9), powinna być zgodna z kwotą wykazaną w sprawozdaniu F-01/I-01 część I dział  

1 A, poz. 02 (ewentualnie pomniejszona o wysokość przyznanej dotacji – zgodnie z polityką rachunkowości przedsiębiorcy). 

2. Zarówno wyroby jak i usługi należy wyszczególnić w kolumnie ASORTYMENT (kol. 2) w grupach I-VI. 

3. Dane w kol. 8-13 można wprowadzać z uwzględnieniem miejsc po przecinku (np. 0,01), taką zasadę należy wtedy zastosować do całej kolumny. 

4. W przypadku braku sprzedaży dla wyszczególnionego odbiorcy (np. MSWiA), w odpowiednim wierszu zbiorczym wpisać w poszczególnych 

kolumnach „0”, a wiersze przeznaczone na asortyment usunąć. 

 

 

 

DYREKTOR - 

właściwy ds. ekonomicznych  

(GŁÓWNY KSIĘGOWY) 

……………………………..…. 

DYREKTOR  

właściwy ds. produkcji 

……………………………..…. 

*- niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 3 

WYKAZ  

składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej 

i niezbędnych przedsiębiorcy do zabezpieczenia wykonania zadań wynikających  

z PMG w  … roku 

1. Wykaz budynków wykorzystywanych do realizacji zadań wynikających z PMG 

Lp. 
Numer 

inwentarzowy 

Nazwa 

(określenie) 

budynku 

Lokalizacja 

(numer 

działki/budynku) 

Powierzchnia 

całkowita 

budynku* 

[m2] 

Powierzchnia 

wykorzystywana 

do zadań 

wynikających 

z PMG (Pb) 

[m²] 

Ogrzewana 

powierzchnia 

wykorzystywana do 

zadań wynikających 

z PMG (Pd1)** 

[m²] 
1 2 3 4 5 6 7 

 1          

 […]          
Razem    

* utrzymać zgodność danych i informacji ujętych w Książkach obiektów budowlanych prowadzonych na podstawie 

przepisów wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) 

 

** w przypadku braku ogrzewania budowli należy wpisać : 0,00 

2. Wykaz budowli wykorzystywanych do realizacji zadań  wynikających z PMG 

Lp. 
Numer 

inwentarzowy 

Nazwa 

(określenie) 

budowli 

Lokalizacja 

(numer 

działki/budowli) 

Wartość 

budowli 

[PLN] 

Wykorzystywane 

do zadań 

wynikających 

z PMG 

[%] 

Ogrzewana 

powierzchnia 

wykorzystywana do 

zadań wynikających 

z PMG (Pd2)* 

[m²] 
1 2 3 4 5 6 7 

 1          

[…]       
Razem    

* w przypadku braku ogrzewania budowli należy wpisać : 0,00 

3. Wykaz gruntów wykorzystywanych do realizacji zadań wynikających z PMG 

Lp. 
Nazwa/określenie 

gruntu 

Lokalizacja  

(numer działki) 

Powierzchnia całkowita 

gruntu 

[m2] 

Powierzchnia gruntu 

wykorzystywana do zadań 

wynikających z PMG  

[m2] 
1 2 3 4 5 

         

4. Wykaz gruntów wykorzystywanych do realizacji zadań wynikających z PMG będących w użytkowaniu 

wieczystym 

Lp. 
Nazwa/określenie 

gruntu 

Lokalizacja  

(numer działki) 

Powierzchnia całkowita 

gruntu 

[m2] 

Powierzchnia gruntu 

wykorzystywana do zadań 

wynikających z PMG 

[m2] 
1 2 3 4 5 

         

5. Wykaz maszyn i urządzeń wykorzystywanych do realizacji zadań wynikających z PMG 

Lp. 
Numer 

inwentarzowy 

Nazwa/typ/model/maszyny 

lub urządzenia 

Lokalizacja  

(budynek) 

Wykorzystywanie do zadań 

wynikających z PMG 

[%] 
1 2 3 4 5 
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6. Wykaz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do realizacji zadań wynikających  

z PMG  

Lp. 
Nazwa/określenie wartości 

niematerialnych i prawnych  

Typ wartości niematerialnych 

i prawnych 

Wykorzystywanie do zadań 

wynikających z PMG  

[%] 
1 2 3 4 

        

7. Wykaz środków transportu wykorzystywanych do realizacji zadań wynikających z PMG  

Lp. 
Nazwa/określenie środka 

transportu  
Nr rejestracyjny/fabryczny 

Wykorzystywanie do zadań 

wynikających z PMG 

[%] 
1 2 3 4 
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Załącznik Nr 4  

INFORMACJA  

o poniesionych kosztach utrzymywania składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do 

prowadzenia działalności gospodarczej i niezbędnych przedsiębiorcy do zabezpieczenia wykonania 

zadań wynikających z PMG w  ….…   roku 

1. Koszty z tytułu podatku od budynków wykorzystywanych do realizacji zadań wynikających z PMG 

Lp. 

Numer 

inwentarzowy 

budynku 

Powierzchnia 

wykorzystywana do 

zadania wynikającego  

z PMG (Pb) 

 [m²] 

Stawka podatkowa 

(zgodnie z deklaracją 

podatkową) 

(Sb) 

[PLN] 

Wysokość podatku dotycząca 

powierzchni wykorzystywanej do 

zadania wynikającego z PMG  

(Pb ● Sb) 

[PLN] 
1 2 3 4 5 

 1.         

 …         

  Razem     
[kwota stanowiąca podstawę do ustalenia kosztów 

utrzymywania mocy – tj. koszty kwalifikowane] 

Cb - Całkowita powierzchnia budynków (zgodnie z deklaracją podatkową): …….. 

Pb/Cb = …. 

2. Koszty z tytułu podatku od budowli wykorzystywanych do realizacji zadań wynikających z PMG  

Lp. 

Numer 

inwentarzowy 

budowli 

Podstawa 

opodatkowania 
 

Pu 

[PLN] 

Stawka podatkowa 

(zgodnie z deklaracją 

podatkową) 

(Su) 

[%] 

Kwota podatku od budowli 

wykorzystywanych do zadania 

wynikającego z PMG  

(Pu ● Su) 

[PLN] 
1 2 3 4 5 

 1.         

 …         

  Razem     
[kwota stanowiąca podstawę do ustalenia kosztów 

utrzymywania mocy – tj. koszty kwalifikowane] 

3. Koszty z tytułu podatku od gruntów wykorzystywanych do realizacji zadań wynikających z PMG 

Lp. Numer działki 

Powierzchnia 

wykorzystywana do 

zadania wynikającego  

z PMG (Pg) 

[m²] 

Stawka podatkowa 

(zgodnie z deklaracją 

podatkową) 

(Sg) 

[PLN/m2] 

Wysokość podatku dotycząca 

powierzchni gruntu, wykorzystywanej do 

zadania wynikającego z PMG  

(Pg ● Sg) 

[PLN] 
1 2 3 4 5 

 1.        

 …        

  
Razem 

   
 [kwota stanowiąca podstawę do ustalenia kosztów 

utrzymywania mocy– tj. koszty kwalifikowane] 

Cg - Całkowita powierzchnia gruntów (zgodnie z deklaracją podatkową): ….. 

Pg/Cg = …. 

4. Koszty z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wykorzystywanych do realizacji zadań 

wynikających z PMG 

Lp. Numer działki 

Powierzchnia 

wykorzystywana do 

zadania wynikającego  

z PMG 

Pw   [m²] 

Stawka opłaty 

(zgodnie 

z zawiadomieniem) 

Sw   [PLN/m2] 

Wysokość opłaty dotycząca 

powierzchni gruntu, wykorzystywanej 

do zadania wynikającego z PMG  

Pw ● Sw  [PLN]  

1 2 3 4 5 

 1.         

 …         

  Razem     
[kwota stanowiąca podstawę do ustalenia kosztów 

utrzymywania mocy – tj. koszty kwalifikowane] 

Cw - całkowita powierzchnia gruntów zgodnie z zawiadomieniem o wysokości opłaty z tytułu użytkowania 

wieczystego: ….. 

Pw/Cw = …. 
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5. Koszty z tytułu ochrony obiektów wykorzystywanych do realizacji zadania w zakresie mobilizacji 

gospodarki 

W …… roku łącznie koszty ochrony składników majątku niezbędnych do realizacji zadania  

w zakresie mobilizacji gospodarki wynoszą:  

OPMG = …..…. zł 

6. Koszty z tytułu konserwacji i remontu budynków i budowli wykorzystywanych do realizacji zadań 

wynikających z PMG (Dane należy przedstawić odrębnie dla każdego środka posiadającego nadany nr 

inwentarzowy) 

Lp. 
Numer 

inwentarzowy 
Nazwa kosztów 

Wysokość planowanych kosztów 

[PLN] 
1 2 3 4 

1  

Koszty z tytułu realizacji zadań przez firmy 

zewnętrzne. 
A1 

Koszty z tytułu realizacji zadań wykonanych 

własnym potencjałem, a w tym: 
B1 = b11+b12 

- płace i narzuty b11 
- koszt materiałów i surowców b12 

Razem C1 = A1+B1 

2 

 Koszty z tytułu realizacji zadań przez firmy 

zewnętrzne. 
A2 

Koszty z tytułu realizacji zadań wykonanych 

własnym potencjałem, a w tym: 
B2 = b21+b22 

- płace i narzuty b21 
- koszt materiałów i surowców b22 

Razem C2 = A2+B2 

[…] […] […] […] 
SUMA KOSZTÓW  

zapłaconych do 31 grudnia 

C1+C2+[…] 
[koszty kwalifikowane] 

 

 

 

Lp. Nazwa kosztów 

Wysokość kosztów z tytułu ochrony 

obiektów wykorzystywanych do 

realizacji zadania w zakresie 

mobilizacji gospodarki 

[PLN] 

1 2 3 

1 

Całkowite koszty związane z ochroną obiektów przez 

specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne: 

 

- w tym koszty niezapłacone do 31 grudnia  

2 

Całkowite koszty związane z ochroną obiektów przez 

wewnętrzne służby ochrony, w tym: 

 

-  wynagrodzenia z narzutami  

- w tym koszty niezapłacone do 31 grudnia  

- koszty wyposażenia pracowników  

- w tym koszty niezapłacone do 31 grudnia  

3 Koszty ochrony (O) zapłacone do 31 grudnia   

4 Pg/Cg=  

5 
Razem OPMG = O x Pg/Cg= 

[kwota stanowiąca podstawę do ustalenia 
kosztów utrzymywania mocy …. tj. koszty 

kwalifikowane] 



właściwa klauzula tajności 

właściwa klauzula tajności 
 

7. Koszty z tytułu konserwacji i remontu maszyn i urządzeń oraz środków transportu wykorzystywanych do 

realizacji zadań wynikających z PMG (Dane należy przedstawić odrębnie dla każdego środka posiadającego 

nadany nr inwentarzowy) 

Lp. 
Numer 

inwentarzowy 
Nazwa kosztów 

Wysokość planowanych kosztów 

[PLN] 
1 2 3 4 

1  

Koszty z tytułu realizacji zadań przez firmy 

zewnętrzne. 
A1 

Koszty z tytułu realizacji zadań wykonanych 

własnym potencjałem, a w tym: 
B1 = b11+b12 

- płace i narzuty b11 
- koszt materiałów i surowców b12 

Razem C1 = A1+B1 

2 

 Koszty z tytułu realizacji zadań przez firmy 

zewnętrzne. 
A2 

Koszty z tytułu realizacji zadań wykonanych 

własnym potencjałem, a w tym: 
B2 = b21+b22 

- płace i narzuty b21 
- koszt materiałów i surowców b22 

Razem C2 = A2+B2 

[…] […] […] […] 
SUMA KOSZTÓW 

zapłaconych do 31 grudnia 
C1+C2+[…] 

[koszty kwalifikowane] 

 

8. Koszty ogrzewania budynków i budowli wykorzystywanych do realizacji zadania wynikającego z PMG  

Przedsiębiorca przedkładając Sprawozdanie przedstawia informacje zgodnie z wariantem prezentacji 

kosztów określonym w złożonej Informacji: 

a) w przypadku, gdy możliwe jest ustalenie kosztów ogrzewania wyłącznie budynków wykorzystywanych 

do PMG: 

COPMG – koszty ogrzewania budynków niezbędnych do realizacji zadań wynikających z PMG  w ….… 

roku wynoszą  ….. zł  

lub: 

b) w przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie kosztów ogrzewania wyłącznie budynków i budowli 

niezbędnych do realizacji zadania z PMG: 

CO = ……… [PLN] 

Pd = Pd1 + Pd2 = …. m2 +…. m2 = …. m2 

Cd = ……… m2 (całkowita powierzchnia ogrzewanych budynków i budowli przedsiębiorcy) 

Poniesione koszty ogrzewania CO =  PLN 

Pd/Cd =  

CO x (Pd/Cd) = [koszty kwalifikowane] PLN 

W …… roku łącznie koszty ogrzewania budynków i budowli niezbędnych do realizacji zadania z PMG 

wynoszą:  

COPMG = …..…. zł; 
 

9. Koszty z tytułu amortyzacji budynków wykorzystywanych do realizacji zadań wynikających z PMG 

Lp. Numer inwentarzowy Nazwa / określenie budynku 
Amortyzacja - AB 

[PLN] 

1 2 3 4 

 1.       

 2.       

  

SUMA KOSZTÓW 

poniesionych do 31 grudnia   



właściwa klauzula tajności 

właściwa klauzula tajności 
 

10. Koszty z tytułu amortyzacji budowli wykorzystywanych do realizacji zadań wynikających z PMG 

Lp. Numer inwentarzowy Nazwa/określenie budowli  
Amortyzacja AU 

[PLN] 

1 2 3 4 

 1.       

 2.       

  

SUMA KOSZTÓW 

poniesionych do 31 grudnia   

11. Koszty z tytułu amortyzacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych do realizacji zadań wynikających z PMG 

Lp. 
Numer 

inwentarzowy 

Nazwa/typ/model/maszyny 

lub urządzenia 

Lokalizacja 

(budynek) 

Amortyzacja AM 

[PLN] 

1 2 3 4 5 

         

         

SUMA KOSZTÓW 

poniesionych do 31 grudnia 

 

12. Koszty z tytułu amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do realizacji zadań 

wynikających z PMG 

Lp. 
Nazwa/określenie wartości 

niematerialnych i prawnych  
Typ wartości niematerialnych i prawnych 

Amortyzacja ANP 

[PLN] 

1 2 3 4 

        

SUMA KOSZTÓW 

poniesionych do 31 grudnia  

13. Koszty z tytułu ubezpieczenia majątku wykorzystywanego do realizacji zadań wynikających z PMG 

W … roku koszty ubezpieczeń składników majątku wykorzystywanych do realizacji zadań 

wynikających z PMG  wynoszą:  

UB =…zł. 

 



właściwa klauzula tajności 

właściwa klauzula tajności 

                
Nota PMG Nr ……… z dnia ……………………. 

 

Lp. Rodzaje kosztów podlegające pokryciu dotacją 

Rzeczywiste koszty 

utrzymywania mocy 

produkcyjnych lub 

remontowych (usługowych) 

niezbędnych do realizacji 

zadań wynikających z PMG  

[PLN] 

Dotychczas wydatkowana na 

podstawie not 

kwota kosztów utrzymywania mocy 

produkcyjnych lub remontowych 

(usługowych)  niezbędnych do 

realizacji zadań wynikających z PMG 

[PLN] 

Kwota  

kosztów utrzymywania mocy 

produkcyjnych lub 

remontowych (usługowych) 

niezbędnych do realizacji 

zadań wynikających z PMG 

pokryta dotacją 

[PLN] 
1.  2.  3.  4.  5.  

1 Podatek od budynków – PB    

2 Podatek od budowli – PU    

3 Podatek od gruntów - PG    

4 Użytkowanie wieczyste - UW    

5 Ochrona obiektów - O    

6 Konserwacja i remont budynków i budowli - RB    

7 Konserwacja i remont maszyn i urządzeń - RM    

8 Ogrzewanie budynków i budowli  - CO    

9 Amortyzacja budynków - AB    

10 Amortyzacja budowli - AU    

11 Amortyzacja maszyn i urządzeń - AM    

12 Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych - ANP    

13 Ubezpieczenie majątkowe - U    

 OGÓŁEM:    

 

  

Sporządził:  ............................................... dnia …………………….............           ………….……       …………………………………… 

         (imię i nazwisko, podpis)         (Data)    Dyrektor ds. ekonomicznych (Główny Księgowy) 

…………………………………………… 

Pieczęć z nazwą  i adresem przedsiębiorcy 

Załącznik Nr 5 




