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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Z-02
Sprawozdanie

o kosztach pracy

za 2004 r.

Adresat:
Urz¹d Statystyczny

w .........................................................

Przekazaæ/wys³aæ w terminie
do 18 kwietnia 2005 r.

strona 1Wype³nia US Oddzia³ terenowy Nr formularza

Numer identyfikacyjny-REGON (wpisywaæ od pierwszej kratki z lewej strony)

Dzia³ 1. INFORMACJE O JEDNOSTCE

Adres e-mail
jednostki

Za pracuj¹cych uwa¿a siê osoby wykonuj¹ce pracê przynosz¹c¹ im zarobek (w formie wynagrodzenia za pracê) lub dochód, bez wzglêdu na
miejsce i czas trwania pracy.

Do pracuj¹cych, wed³ug stanu w okreœlonym dniu, zalicza siê:

1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowy o pracê, powo³ania, wyboru lub mianowania);

2) pracodawców i pracuj¹cych na w³asny rachunek, a mianowicie:

a) w³aœcicieli i wspó³w³aœcicieli (³¹cznie z bezp³atnie pomagaj¹cymi cz³onkami ich rodzin) jednostek prowadz¹cych dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ (z wy³¹czeniem wspólników spó³ek, którzy nie pracuj¹ w spó³ce) tj. zak³adów, spó³ek, fundacji, przedsiê-
biorstw zagranicznych itp.,

b) osoby pracuj¹ce na w³asny rachunek;

3) agentów pracuj¹cych na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia (³¹cznie z pomagaj¹cymi cz³onkami ich
rodzin oraz osobami zatrudnionymi przez agentów);

4) osoby wykonuj¹ce pracê nak³adcz¹;

5) cz³onków rolniczych spó³dzielni produkcyjnych oraz powsta³ych na ich bazie spó³dzielni o innym profilu produkcyjnym, w od-
niesieniu do których funkcjonuje prawo spó³dzielcze.

2. Proszê podaæ poniesione w ci¹gu roku koszty ogó³em w tys. z³
(z jednym znakiem po przecinku) ,

Sk³adniki kosztów z uk³adu rodzajowego: amortyzacja, zu¿ycie materia³ów i energii, us³ugi obce, wynagrodzenia brutto, narzuty na wynagrodze-
nia, podró¿e s³u¿bowe, pozosta³e koszty.

1. Proszê podaæ liczbê pracuj¹cych w osobach - stan w dniu 31 XII 2004 r.
(w g³ównym miejscu pracy)

« wype³nianie sprawozdañ bardzo starannie i czytelnie, tylko d³ugopisem koloru czarnego,

« wpisywanie w kratce tylko jednego znaku (znaku X w kratce z cyfrowym symbolem odpowiedzi s³ownej obok wymienionej),
cyfry symbolu lub liczby, który w ca³oœci musi znaleŸæ siê w obrêbie bia³ego pola kratki (pola odczytu),

« niestosowanie ¿adnych skreœleñ, a w przypadku pomy³ki, dok³adne usuniêcie b³êdnego zapisu korektorem i wpisanie w tym
miejscu zapisu poprawnego,

« wpisywanie liczb pocz¹wszy od pierwszej kratki z lewej strony,

« pozostawianie pustych, niewype³nionych kratek w sytuacji, gdy na wpisanie liczby potrzeba mniej kratek ni¿ przewidziano do
wype³nienia,

« pozostawianie wszystkich pustych kratek w przypadku braku informacji liczbowej,

« niedokonywanie dodatkowych zapisów, notatek na marginesach, a szczególnie w rogach formularza,

« szczególne dbanie o to, aby formularz w czasie wype³niania nie ulega³ zabrudzeniom b¹dŸ uszkodzeniom (np. naderwaniu lub
oderwaniu fragmentu formularza),

« przesy³anie do urzêdów statystycznych orygina³ów sprawozdañ, a nie ich kopii, jeœli to mo¿liwie w formie dodatkowo
niesk³adanej, ze wzglêdu na automatyczne pobieranie formularzy do odczytu.

Uwaga: Formularz Z-02 jest przystosowany do techniki automatycznego (optycznego) odczytu danych. G³ówny Urz¹d

Statystyczny uprzejmie prosi sporz¹dzaj¹cych sprawozdanie o przestrzeganie nastêpuj¹cych zasad ogólnych:



1. Proszê podaæ przeciêtn¹ liczbê osób pe³nozatrudnionych

Dzia³ 2. ZATRUDNIENIE (w osobach, bez znaku po przecinku)

2. Proszê podaæ przeciêtn¹ liczbê osób niepe³no-
zatrudnionych

2.1. bez przeliczenia na pe³ne etaty

2.2. w przeliczeniu na pe³ne etaty

3. Proszê podaæ przeciêtn¹ liczbê osób (uczniów)
zatrudnionych na podstawie umowy o pracê w
celu przygotowania zawodowego

3.1. bez przeliczenia na pe³ne etaty

3.2. w przeliczeniu na pe³ne etaty

W wierszach 1 i 2 nale¿y ujmowaæ wy³¹cznie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy.

Do zatrudnionych, dla potrzeb tego badania, nie nale¿y zaliczaæ: osób zatrudnionych poza granicami kraju, zatrudnionych przy
pracach interwencyjnych i robotach publicznych, przebywaj¹cych na urlopach wychowawczych i urlopach rehabilitacyjnych, jak
równie¿ osób wykonuj¹cych pracê nak³adcz¹, agentów.

Przeciêtne zatrudnienie nale¿y obliczyæ jako sumê przeciêtnego zatrudnienia w poszczególnych miesi¹cach dzia³alnoœci
jednostki podzielon¹ przez liczbê miesiêcy w danym okresie sprawozdawczym, tzn. przez 12 (bez wzglêdu na to, czy jednostka
funkcjonowa³a przez ca³y okres sprawozdawczy czy nie).

Przeciêtne zatrudnienie w miesi¹cu zaleca siê obliczyæ jako œredni¹ arytmetyczn¹ ze stanów dziennych, przy czym do stanów
dziennych nie nale¿y liczyæ osób przebywaj¹cych na urlopach bezp³atnych.

Przeliczenia osób niepe³nozatrudnionych na pe³ne etaty dokonuje siê wed³ug liczby godzin pracy ustalonej w umowie o pracê, w
stosunku do obowi¹zuj¹cej normy.

W wierszu 3 nale¿y wykazaæ liczbê osób (uczniów) zatrudnionych na podstawie umowy o pracê w celu przygotowania
zawodowego. Przeliczenia osób (uczniów) na pe³ne etaty dokonuje siê wed³ug liczby godzin pracy ustalonej w umowie o pracê, w
stosunku do obowi¹zuj¹cej normy.
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Wyszczególnienie Pe³nozatrudnieni Niepe³nozatrudnieni Uczniowie

0 1 2 3

Ogó³em - liczba godzin
op³aconych (w. 2 do 4) 1 , , ,

Godziny przepracowane
w czasie normalnyma) 2 , , ,

Godziny przepracowane
w czasie nadliczbowymb) 3 , , ,

Godziny nieprzepracowane 4 , , ,

Dzia³ 3. CZAS PRACY (w tys. godzin, z jednym znakiem po przecinku)

Czas pracy op³acony nale¿y podaæ w odniesieniu do osób ujêtych w przeciêtnym zatrudnieniu (dzia³ 2, pkt 1, 2 i 3 dla pe³no- i
niepe³nozatrudnionych oraz osób (uczniów) zatrudnionych na podstawie umowy o pracê w celu przygotowania zawodowego i
tylko w takim zakresie, w jakim zosta³ op³acony ze œrodków jednostki. Nie nale¿y wiêc tu ujmowaæ czasu op³aconego z
innych œrodków, tzw. obcych, np. ze œrodków ZUS.

a) Jest to czas przepracowany w wymiarze czasu pracy obowi¹zuj¹cym dan¹ grupê pracowników. W wierszu tym oprócz normalnego czasu pra-
cy nale¿y ujmowaæ czas odpracowany, np. z powodu strajków, czas przepracowany przy pracach zastêpczych, wyjazdy s³u¿bowe, itp. Nie nale-
¿y natomiast ujmowaæ przestojów p³atnych, które s¹ elementem czasu nieprzepracowanego.
b) Jest to czas przepracowany poza obowi¹zuj¹c¹ norm¹ czasu pracy, za który wyp³acone jest dodatkowe wynagrodzenie, a nie udzielony wolny
od pracy dzieñ. Dla potrzeb badania godziny dy¿urów zak³adowych, godziny pracy w pomocy doraŸnej pracowników s³u¿by zdrowia, godziny po-
nadwymiarowe nauczycieli nale¿y podaæ ³¹cznie z godzinami nadliczbowymi. Do godzin nadliczbowych nie zalicza siê pracy wynikaj¹cej z ruchu
ci¹g³ego, wykonywanej w niedziele, œwiêta i inne dni wolne od pracy przy zapewnieniu pe³nej obsady podmian, mimo, ¿e s¹ one p³atne dodatko-
wo. Praca wykonywana w granicach ustawowo przed³u¿onych norm czasu pracy nie jest prac¹ w godzinach nadliczbowych.
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Dzia³ 4. SK£ADNIKI KOSZTU PRACY (brutto w tys. z³, z jednym znakiem po przecinku)

W dziale tym nale¿y ujmowaæ wy³¹cznie wyp³aty dla osób wykazanych w zatrudnieniu (dzia³ 2, pkt 1 i 2 dla pe³no- i
niepe³nozatrudnionych ³¹cznie) oraz dla osób (uczniów) zatrudnionych na podstawie umowy o pracê w celu przygotowania
zawodowego (dzia³ 2, pkt 3) i wyp³acone ze œrodków jednostki, a wiêc nie nale¿y wykazywaæ wyp³at refundowanych np. przez
ZUS b¹dŸ p³aconych ze œrodków Funduszu Pracy lub z innych Ÿróde³. W jednostkach z udzia³em kapita³u zagranicznego
uwzglêdnia siê równie¿ tê czêœæ wynagrodzeñ, jak¹ zatrudnieni obcokrajowcy otrzymuj¹ w walutach obcych, przeliczon¹ na z³ote
wed³ug obowi¹zuj¹cego kursu kupna waluty przez NBP w dniu wyp³aty. Jeœli wyp³acono pracownikom wynagrodzenie b¹dŸ inne
œwiadczenie w formie akcji, obligacji sfinansowanych przez zak³ad pracy, to ich równowartoœæ powinna byæ ujêta w
sprawozdaniu. Dane dotycz¹ce wynagrodzeñ i innych œwiadczeñ podawaæ nale¿y w ujêciu brutto, tj. bez potr¹ceñ sk³adek na
ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe op³aconych przez ubezpieczonych oraz wszelkich zaliczek, w tym z tytu³u
podatku dochodowego (³¹cznie ze sk³adkami na ubezpieczenie zdrowotne), sk³adek, alimentów, itp. Za termin zamykaj¹cy rok
sprawozdawczy nale¿y przyj¹æ datê sporz¹dzenia pierwszej wersji bilansu.

Wyszczególnienie Ogó³em
(pe³no- i niepe³nozatrudnieni) Uczniowie

0 1 2

Wynagrodzenia i œwiadczenia ogó³em
zaliczane w ciê¿ar kosztów jednostki
(suma wierszy 02+15 do 24)

01 , ,

Wynagrodzenia osobowe ogó³em
(suma wierszy od 03 do 14)

02 , ,

wynagrodzenia zasadnicze 03 ,

dodatki za sta¿ pracy 04 ,

premie wyp³acane periodycznie za osi¹gniê-
cia w wykonywaniu podstawowych zadañ 05 ,

nagrody (bez wyp³at z zysku) 06 ,

wynagrodzenia za pracê w godzinach nad-
liczbowycha)

(w odniesieniu do godzin wyka-
zanych w dziale 3 wiersz 3)

07 ,

wynagrodzenia za czas choroby (wyp³aco-
ne wy³¹cznie ze œrodków zak³adu pracy)

08 ,

wynagrodzenia za czas przestojów 09 ,

wynagrodzenia za czas urlopów
wypoczynkowych 10 ,

pozosta³e wynagrodzenia za czas
niewykonywania pracy 11 ,

nagrody jubileuszowe, gratyfikacje 12 ,

odprawy wyp³acone przy przejœciu na
emeryturê lub rentê 13 ,

pozosta³e sk³adniki wynagrodzeñ
osobowychb) 14 ,

a) Dla potrzeb tego badania w jednostkach ochrony zdrowia ³¹cznie z wynagrodzeniami za dy¿ury zak³adowe i za pracê w pomocy doraŸnej, w
jednostkach edukacji ³¹cznie z wynagrodzeniami za pracê w godzinach ponadwymiarowych.
b) Szczegó³owy “Zakres sk³adników wynagrodzeñ w gospodarce narodowej obowi¹zuj¹cy od 1 stycznia 2000 r.” (zaktualizowany w 2003 r.) jest
za³¹cznikiem do objaœnieñ do sprawozdawczoœci z zatrudnienia i wynagrodzeñ.



Wyszczególnienie Ogó³em
(pe³no- i niepe³nozatrudnieni) Uczniowie

0 1 2

Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla
pracowników jednostek sfery bud¿etowej 15 ,

Wynagrodzenia z tytu³u umowy zlecenia lub
umowy o dzie³o (wynagrodzenia bezosobowe -
bez wyp³at dla pracowników obcych)

16 ,

Honoraria ogó³em (bez wyp³at dla pracowni-
ków obcych)

17 ,

Wydatki na doskonalenie, kszta³cenie
i przekwalifikowanie kadr 18 ,

Wydatki na delegacje s³u¿bowe 19 ,

Sk³adki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe
i wypadkowe op³acone przez pracodawcêa) 20 , ,

Sk³adki na Fundusz Pracy 21 ,

Wydatki zwi¹zane z bezpieczeñstwem
i higien¹ pracyb) 22 ,

Zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych
(odpis w koszty)

23 ,

Pozosta³e wydatkic) 24 , ,

Wyp³aty z tytu³u udzia³u w zysku do
podzia³u lub z nadwy¿ki bilansowej
w spó³dzielniach (suma wierszy od 26 do 28)

25 , ,

Nagrody i premie z tytu³u udzia³u w zysku do
podzia³u lub z nadwy¿ki bilansowej w
spó³dzielniach

26 ,

Wyp³aty na rzecz zak³adowego funduszu
œwiadczeñ socjalnych (odpis z zysku)

27 ,

Inne wyp³aty, jakie?
..........................................................................
..........................................................................

28 ,
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Dzia³ 4. SK£ADNIKI KOSZTU PRACY (brutto w tys. z³, z jednym znakiem po przecinku) (dok.)

....................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby,
która sporz¹dzi³a sprawozdanie)

.................................................
(miejscowoœæ, data)

..................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osoby

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

Adres e-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie

a) £¹cznie ze sk³adkami na Fundusz Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych.
b) Wydatki zwi¹zane z zakupem œrodków ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz odzie¿y i obuwia roboczego, œrodków higieny osobistej, wyda-
waniem posi³ków profilaktycznych, regeneracyjnych i wzmacniaj¹cych b¹dŸ innych œrodków od¿ywczych, ponoszone z tytu³u wyp³at dodatków
pieniê¿nych z powodu wykonywania prac w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uci¹¿liwych.
c) M.in. wydatki przeznaczone na werbunek, rekrutacjê i nabór kadr, wydatki na dojazdy do pracy pracowników, wydatki poniesione przez praco-
dawcê na ubezpieczenia pracowników w trzecim filarze, je¿eli s¹ wliczane w koszty dzia³alnoœci jednostki sprawozdawczej.

Uwaga: W pozycji 24 dla uczniów nale¿y wykazaæ wydatki wykazywane w pozycjach od 15 do 19 i od 21 do 23, jeœli takie
wyst¹pi³y.


