
Usługi porządkowe, utrzymanie czystości  
na powierzchniach biurowo - socjalnych

Przepływy finansowe w przedsiębiorstwie Lekki Motylek sp. z o.o., gdzie zatrudnionych jest 200 osób  
na zasadach umowy o pracę na pełny etat, a w którym usługi utrzymania czystości wykonuje 3 pracowników  

zatrudnionych również w oparciu o umowę o pracę w tym przedsiębiorstwie

* 319 488 zł - (50% z kwoty 190 800 zł) = 224 088 zł
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ROCZNE WYDATKI

usługi świadczone  
we własnym zakresie

usługi świadczone 
przez PROBET

Opłata (kara) na rzecz PFRON przy 
200 etatach, brak zatrudnionych 

osób niepełnosprawnych  
26 624 zł x 12 miesięcy

319 488 zł  224 088 zł*
Koszt 3 pracowników sprzątających 

zatrudnionych na etacie  
z wynagrodzeniem 3400 zł brutto 
dla pracownika + koszt ponoszony 
przez firmę w pierwszym miesiącu 

zwolnienia chorobowego pracownika: 
4130 zł x 3 x 12 miesięcy+ 7050 zł

155 730 zł

Materiały, środki eksploatacyjne 
(średnio): 3800 zł  x 12 miesięcy 45 600 zł

Kwota faktury za usługi utrzymania 
czystości: 15 900 zł  x 12 miesięcy 190 800 zł

RAZEM 520 818 zł 414 888 zł
oszczędność roczna wynikająca  

ze współpracy z PROBET 105 930 zł



Usługi porządkowe, utrzymanie czystości 
– hala magazynowa

Przepływy finansowe w przedsiębiorstwie Wazon sp. z o.o., gdzie zatrudnionych jest 1000 osób na zasadach 
umowy o pracę na pełny etat, a w którym usługi utrzymania czystości na powierzchni magazynowej 50 tys m.kw. 

(hale Fresh, Dry) wykonuje 15 pracowników zatrudnionych również w oparciu o umowę o pracę  
w tym przedsiębiorstwie:

*  1 611 060 zł - (50% z kwoty 1 128 000 zł) = 1 047 060 zł

ROCZNE WYDATKI

usługi świadczone  
we własnym zakresie

usługi świadczone 
przez PROBET

Opłata (kara) na rzecz PFRON przy 
1000 etatach, brak zatrudnionych 

osób niepełnosprawnych:
 134 255 zł  x 12 miesięcy

1 611 060 zł  1 047 060 zł*
Koszt 15  pracowników sprzątających 

zatrudnionych  na etacie  
z wynagrodzeniem 4000 zł brutto  

+ koszt ponoszony przez firmę  
w pierwszym miesiącu zwolnienia 

chorobowego pracowników: 
4 860 zł x 15 x 12 miesięcy 

+ 41 400 zł

916 200 zł

Materiały, środki eksploatacyjne 
(średnio): 7300 zł x 12 miesięcy 87 600 zł

Kwota faktury za usługi utrzymania 
czystości: 94000 zł x 12 miesięcy 1 128 000 zł

RAZEM 2 614 860 zł 2 175 060 zł
oszczędność roczna wynikająca  

ze współpracy z PROBET 439  800 zł
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Usługi porządkowe  
(segregacja i sortowanie odpadów)

Przepływy finansowe w przedsiębiorstwie Odpad na plus sp. z o.o., gdzie zatrudnionych jest 500 osób  
na zasadach umowy o pracę na pełny etat, a w którym usługę segregacji i sortowania odpadów wykonuje  

10 pracowników zatrudnionych również w oparciu o umowę o pracę  w tym przedsiębiorstwie:

*  805 536 zł - (50% z kwoty 684 00 zł) = 463 536 zł

ROCZNE WYDATKI

usługi świadczone  
we własnym zakresie

usługi świadczone 
przez PROBET

Opłata (kara) na rzecz PFRON przy 
500 etatach, brak zatrudnionych 

osób niepełnosprawnych:
 67 128 zł  x 12 miesięcy

805 536 zł   463 536 zł*
Koszt 10  pracowników sprzątających 

zatrudnionych na etacie  
z wynagrodzeniem 4000 zł brutto  

+ koszt ponoszony przez firmę  
w pierwszym miesiącu zwolnienia 

chorobowego pracowników: 
4 860 zł x 10 x 12 miesięcy 

+ 27 600 zł

610 800 zł

Kwota faktury za usługi segregacji  
i sortowania 57000 zł x 12 miesięcy 684 000 zł

RAZEM 1 416 336 zł 1 147 536 zł
oszczędność roczna wynikająca  

ze współpracy z PROBET 268  800 zł
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