
Dział I. Stan, ruch i bilans zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego

1. Struktura zatrudnienia [osoby]
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Dział I. Stan, ruch i bilans zatrudnienia - cd.

4. Stan i ruch zatrudnienia w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla [osoby]
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6. Uprawnienia emerytalne [osoby]
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Dział II. Struktura stażowo-wiekowa pracowników górnictwa węgla kamiennego
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Dział III.  Płace
miesiąc

l.p. j.w. RAZEM

na dole na powierzchni ogółem w tym
na dole 1+2+3+5+6
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Płaca zasadnicza 1 zł

Wynagrodzenie za czas przepracowany 2 zł

Karta Górnika 3 zł

Wynagrodzenie za urlop 4 zł

Zasiłki chorobowe kopalniane 5 zł

Wartość deputatów 6 zł

Inne wynagrodzenia i tytuły 7 zł

nagrody roczne - "14-tka" (wypłacone) 8 zł

Dzień Górnika (wypłacony) 9 zł

OGÓŁEM WYNAGRODZENIA 10 zł

11 etaty

Przeciętne wynagrodzenie 12 zł

Nagroda roczna - "14-tka" kalkulowana 13 zł

Nagroda z okazji "Dnia Górnika"  kalkulowana 14 zł

OGÓŁEM WYNAGRODZENIA - z kalkulacjami nagród rocznych 15 zł

Przeciętne wynagrodzenie z kalkulacjami nagród rocznych 16 zł

narastająco
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Dział IV.  Czas przepracowany, czas nieprzepracowany, wydobycie, wydajność
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……………………………… ……………….
(imię, nazwisko i telefon osoby, (miejscowość
która sporządziła sprawozdanie) i data)

dniówki przepracowane przy wydobyciu węgla przez 
pracowników na stanowiskach robotniczych dołowych

dniówki nadliczbowe przepracowane w soboty, niedzielę i 
święta (S+N)

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza (Dział 1-
4)

w miesiącu
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pracowników na stanowiskach robotniczych grupy przemysł. 
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W urobku węglowym na robotnikodniówkę robotników dołowych

W urobku węglowym na robotnikodniówkę robotników na 
stanowiskach wydobywczych
W węglu handlowym na pracownikodniówkę pracowników grupy 
przemysłowej

dniówki przepracowane przy wydobyciu węgla przez 
pracowników grupy przemysłowej ogółem
dniówki przepracowane przy wydobyciu węgla przez 
pracowników grupy przemysłowej od poniedziałku do piątku

dniówki nadliczbowe przepracowane od poniedziałku do piątku

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb 
wypełnienia formularza (Dział 1-4)
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Wydobycie węgla handlowego z robót eksploatacyjnych ogółem

Wydobycie węgla handlowego z robót eksploatacyjnych 
poniedziałek-piątek

…………………………………

W węglu handlowym na pracownikodniówkę pracowników grupy 
przemysłowej poniedziałek-piątek



 Objaśnienia  
do formularza G-09.6 

 
Sprawozdanie G-09.6 jest sprawozdaniem z zakresu zatrudnienia, wydajności, płac oraz czasu 
przepracowanego i nieprzepracowanego wypełnianym przez wszystkie podmioty wydobywające węgiel 
kamienny i prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD 2007* do grupy 05.1 oraz 
spółki prowadzące działalność usługową wspomagającą pozostałe górnictwo i wydobywanie, 
zaklasyfikowane według PKD 2007 do grupy 09.9, w części dotyczącej węgla kamiennego. 

Dział I. Stan, ruch i bilans zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego 

Sprawozdanie prezentujące stan i strukturę zatrudnienia oraz uprawnienia emerytalne. Opracowywane jest 
oddzielnie dla każdej kopalni węgla kamiennego, zakładu, centrali, biura zarządu i przekazywane do 20 dnia 
miesiąca następnego po miesiącu sprawozdawczym. Wyjątek stanowi Dz. I poz. 7 „Zatrudnienie 
pracowników, którzy nabyli/nabędą uprawnienia emerytalne”, która jest przekazywana raz w roku 
w terminie do 15 lutego roku następującego po roku sprawozdawczym. 
Uwagi: 

–  Dane należy wykazywać w osobach.  
– Ruch wewnętrzny oznacza przemieszczenie pracownika do innego działu/pionu w ramach tej samej 

jednostki. 
– Alokacja to przemieszczenia pracownika pomiędzy poszczególnymi zakładami tej samej jednostki. 
– Pracownicy zatrudnieni pod ziemią – to osoby, które mają w umowie o pracę wpisaną pracę pod ziemią. 

Pozostałe osoby to pracownicy powierzchni. 

1. Struktura zatrudnienia 

Kolumna 2 – należy wykazać sumę kolumn 3, 4, 6, 8, 10, 12.  
Kolumna 14 – należy wykazać różnicę kolumn 2 i 1 
Kolumna 15 – należy wykazać zmianę stanu zatrudnienia w stosunku do poprzedniego miesiąca.  

2. Odejścia i ich przyczyny 

W wierszu 1 należy wykazać informacje dotyczące miesiąca sprawozdawczego. 
W wierszu 2 należy wykazać informacje narastająco od początku roku. 
Kolumna 2 – należy wykazać sumę kolumn 3,  4,  5,  6. 
Kolumna 4 – należy wykazać pozostałe ubytki tj.: koniec świadczeń chorobowych, renty, zgony. 
Kolumna 5 – należy wykazać zwolnienia pracowników zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003 r. 

o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r. poz. 192). 

Kolumna 6 – należy wykazać sumę kolumn 7, 8, 9, 10. 

3. Przyjęcia i ich źródła 

W wierszu 1 należy wykazać informacje dotyczące miesiąca sprawozdawczego. 
W wierszu 2 należy wykazać informacje narastająco od początku roku. 
Kolumna 2 – należy wykazać sumę kolumn 3, 7, 8, 9, 10. 
Kolumna 3 – należy wykazać sumę kolumn 4, 5, 6. 
Kolumna 7 – należy wykazać pracowników, których poprzednim miejscem pracy była inna jednostka 

górnicza (w spółce lub poza nią). 

                                              
* Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. 
U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.). 



4. Stan i ruch zatrudnienia w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla 

W wierszu 1 należy wykazać informacje dotyczące miesiąca sprawozdawczego. 
W wierszu 2 należy wykazać informacje narastająco od początku roku. 
Kolumna 2 – należy wykazać sumę kolumn 3 i 4. 
Kolumna 5 – należy wykazać sumę kolumn 6 i 7. 
Kolumna 8 – należy wykazać sumę kolumn 9, 10, 11, 12, 13. 
Kolumna 14 – należy wykazać sumę kolumn 15, 16, 17, 18, 19, 20. 
Kolumna 21 – należy wykazać różnicę kolumn 5 i 2. 

5. Bilans zatrudnienia 

W wierszu 1 należy wykazać informacje dotyczące miesiąca sprawozdawczego. 
W wierszu 2 należy wykazać informacje narastająco od początku roku. 
Kolumna 2 – należy wykazać stan zatrudnienia jako wartość z tabeli „Struktura zatrudnienia” kolumna 1. 

Należy wykazać sumę kolumn 3 i 4. 
Kolumna 5 wiersz 1 – należy wykazać sumę kolumn 6 i 8. Wartość ta ma być równa wartości z kolumny 

2 wiersz 1 tabeli „Odejścia i ich przyczyny” 
Kolumna 5 wiersz 2 – należy wykazać sumę kolumn 6 i 8. Wartość ta ma być równa wartości z kolumny 

2 wiersz 2 tabeli „Odejścia i ich przyczyny” 
Kolumna 10 wiersz 1 – należy wykazać sumę kolumn 11 i 13. Wartość ta ma być równa wartości 

z kolumny 2 wiersz 1 tabeli „Przyjęcia i ich źródła” 
Kolumna 10 wiersz 2 – należy wykazać sumę kolumn 11 i 13. Wartość ta ma być równa wartości 

z kolumny 2 wiersz 2 tabeli „Przyjęcia i ich źródła” 
Kolumna 19 – należy wyliczyć wg wzoru: kolumna 2, minus kolumna 5  wiersz 2, plus kolumna 10 

wiersz 2. Wartość ta ma być równa wartości z tabeli „Struktura zatrudnienia” kolumna 2. 
Kolumna 20 – kolumna 3 minus kolumna 6 wiersz 2 plus kolumna 11 wiersz 2 minus kolumna 15 wiersz 

2 plus kolumna 17 wiersz 2. 
Kolumna 21 – kolumna 4 minus kolumna 8 wiersz 2 plus kolumna 13 wiesz 2 minus kolumna 16 wiersz 

2 plus kolumna 18 wiersz 2. 

6. Uprawnienia emerytalne 

Należy podać liczbę osób pracujących, które uzyskały już uprawnienia emerytalne. 
Kolumna 1 – należy wykazać sumę kolumn 2 i 3. 
Kolumna 4 – należy wykazać sumę kolumn 6 i 8. 
Kolumna 5 – należy wykazać sumę kolumn 7, 9, 10. 

7. Zatrudnienie pracowników, którzy nabyli/nabędą uprawnienia emerytalne (sporządzane raz 
w roku) 

W wierszu pierwszym należy wykazać osoby, które do dnia 31.12. roku sprawozdawczego nabyły 
uprawnienia emerytalne i były w tym dniu w stanie zatrudnienia 
W wierszach kolejnych wykazać osoby, które nabędą uprawnienia emerytalne w latach kolejnych. Osoby 
należy wykazywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
 
Kolumna 6 – należy wykazać sumę kolumn 2 i 4. 
Kolumna 13 – należy wykazać sumę kolumn 7, 9, 11. 
Kolumna 20 – należy wykazać sumę kolumn 14, 16, 18. 
Kolumna 21 – należy wykazać sumę kolumn 6, 13, 20. 
Kolumna 22 – należy wykazać sumę kolumn 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19. 
 
 



Dział II. Struktura stażowo-wiekowa pracowników górnictwa węgla kamiennego 

Sprawozdanie prezentujące strukturę stażową i wiekową pracowników. Opracowywane jest dla każdej 
kopalni węgla kamiennego, zakładu, centrali, biura zarządu i przekazywane do 15 lutego roku następującego 
po roku sprawozdawczym. 
Uwagi: 

–  Dane należy wykazywać w osobach.  
– Dokumentację należy sporządzić wg stanu na ostatni dzień danego roku. 
– Pracownicy zatrudnieni pod ziemią – to osoby, które mają w umowie o pracę wpisaną pracę pod ziemią.  
– W kolumnach „pod ziemią” – należy wykazać osoby zatrudnione pod ziemią na dzień sporządzania 

sprawozdania. 
– W kolumnach „zatrudnieni w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla” należy wykazać osoby 

zatrudnione (zgodnie z umową o pracę) w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla, na dzień 
sporządzania sprawozdania. 

– W kolumnach „pozostali na powierzchni” należy wykazać pozostałe osoby zatrudnione na powierzchni, 
które nie zostały ujęte w kolumnie „w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla”, na dzień sporządzania 
sprawozdania. 

– Staż pracy i wiek pracowników należy wykazywać po zaokrągleniu w dół do pełnej liczby. 

1. Struktura wiekowa pracowników  

Należy wykazać, zgodnie z podziałem przedstawionym w tablicy, liczbę osób w poszczególnych 
kategoriach wiekowych. 
Kolumna 6 – należy wykazać sumę kolumn  2 i 4. 
Kolumna 7 – należy wykazać sumę kolumn 3 i 5. 
Kolumna 14 – należy wykazać sumę kolumn 8, 10, 12. 
Kolumna 15 – należy wykazać sumę kolumn 9, 11, 13. 
Kolumna 22 – należy wykazać sumę kolumn 16, 18, 20. 
Kolumna 23 – należy wykazać sumę kolumn 17, 19, 21. 
Kolumna 24 – należy wykazać sumę kolumn 6, 14, 22. 
Kolumna 25 – należy wykazać sumę kolumn 7, 15, 23. 
 
Poszczególne wiersze Razem stanowią sumę osób z całego przedziału wiekowego. 

2. Struktura stażowa pracowników  

Należy wykazać, zgodnie z podziałem przedstawionym w tablicy, staż pracy ogółem. 
Kolumna 6 – należy wykazać sumę kolumn 2 i 4. 
Kolumna 7 – należy wykazać sumę kolumn 3 i 5. 
Kolumna 14 – należy wykazać sumę kolumn 8, 10, 12. 
Kolumna 15 – należy wykazać sumę kolumn 9, 11, 13. 
Kolumna 22 – należy wykazać sumę kolumn 16, 18, 20. 
Kolumna 23 – należy wykazać sumę kolumn 17, 19, 21. 
Kolumna 24 – należy wykazać sumę kolumn 6, 14, 22. 
Kolumna 25 – należy wykazać sumę kolumn 7, 15, 23 
 
Poszczególne wiersze razem stanowią sumę osób z całego przedziału stażowego (lub wyszczególnionych 
przedziałów stażowych). 
 



3. Struktura wg stażu pracy pod ziemią  

Należy wykazać, zgodnie z podziałem przedstawionym w tablicy, tylko i wyłącznie staż pracy pod ziemią 
pracowników zatrudnionych pod ziemią.  
Nie należy wliczać wcześniejszego stażu pracy na powierzchni. 
Kolumna 6 – należy wykazać sumę kolumn 2 i 4 . 
Kolumna 7 – należy wykazać sumę kolumn 3 i 5 . 
Poszczególne wiersze Razem stanowią sumę osób z całego przedziału stażowego (lub wyszczególnionych 
przedziałów stażowych) 

Dział III. Płace 

Dział III sporządzany jest na poziomie spółki oraz oddzielnie dla każdej kopalni węgla kamiennego, 
zakładu, centrali, biura zarządu w cyklu miesięcznym (oraz w rachunku narastającym, od początku roku) 
do 20 dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym. 
Obejmuje informacje dotyczące wysokości funduszu elementów wynagrodzeń poszczególnych grup 
zatrudnionych w miesiącu oraz narastająco za dany okres. Podstawowe elementy wynagrodzeń należy 
wyspecyfikować wg opisu słownego.  
Inne wynagrodzenia i tytuły (wiersz 7) w tym wierszu winny zostać podane sumarycznie wszystkie inne 
wypłaty z funduszu wynagrodzeń, wypłacone pracownikom. 
Nagroda roczna – "14-tka" kalkulowana (wiersz 13) należy podać kalkulowaną wysokość tej nagrody, 
która byłaby wypłacona za dany okres. W przypadku gdy nagroda jest wypłacana w innych okresach niż 
roczne w pozycji 8 należy podać kwotę rzeczywistej dotychczas wypłaconej nagrody za dany okres (np. 1/2 
roku), a w pozycji 13 kwoty kalkulowane. 
Nagroda z okazji "Dnia Górnika"  kalkulowana (wiersz 14) należy podać kalkulowaną wysokość tej 
nagrody, która byłaby wypłacona za dany okres. W przypadku gdy nagroda jest wypłacana w innych 
okresach niż roczne w pozycji 9 należy podać kwotę rzeczywistej dotychczas wypłaconej nagrody za dany 
okres (np. 1/2 roku), a w pozycji 14 kwoty kalkulowane. 
Ogółem wynagrodzenia – z kalkulacjami nagród rocznych (wiersz 15) suma wierszy 10,13,14. 

Dział IV. Czas przepracowany i nie przepracowany, wydobycie, wydajność 

Dział IV sporządzany jest na poziomie spółki oraz oddzielnie dla każdej kopalni węgla kamiennego, 
zakładu, centrali, biura zarządu w cyklu miesięcznym (oraz w rachunku narastającym) do 20 dnia 
kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym. 
Podstawowe elementy czasu przepracowanego i nie przepracowanego należy wyspecyfikować 
wg poszczególnych pozycji wymienionych w wierszach od 1 do 8. Pozostałe wiersze należy wypełnić 
wg poniższych zasad: 
Wydajność w urobku węglowym na robotnikodniówkę robotników dołowych (wiersz 12) stanowi 
wynik ilorazu wartości z wiersza 9 oraz wartości wiersza 2.  
Wydajność w urobku węglowym na robotnikodniówkę pracowników na stanowiskach robotniczych 
grupy przemysł. wydobywczych (wiersz 13) stanowi wynik ilorazu wartości wiersza 9 oraz wartości 
wiersza 3. 
Wydajność w węglu handlowym na pracownikodniówkę pracowników grupy przemysłowej 
(wiersz 14) stanowi wynik ilorazu wartości wiersza 10 oraz wartości wiersza 4.  
Wydajność w węglu handlowym na pracownikodniówkę pracowników grupy przemysłowej 
(poniedziałek – piątek). Wiersz 15 stanowi wynik ilorazu wartości wiersza 11 oraz wartości wiersza 5.  
Wydajność na 1 zatrudnionego (wiersz 16) stanowi wynik ilorazu wartości wiersza 10 oraz odpowiednio 
wartości wiersza 11 Działu III-ego. 
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