
G£ÓWNY URZ¥D STATYSTYCZNY al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Z-05
Badanie popytu na pracê

za ..... kwarta³ 200... r.

Adresat:
Urz¹d Statystyczny

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

Przekazaæ/wys³aæ w terminie do 12 dnia
kalendarzowego po kwartale sprawoz-
dawczym

strona 1Wype³nia US Oddzia³ terenowy Nr formularza

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

Dzia³ 1. PODSTAWOWE DANE O JEDNOSTCE BADANEJ

Dzia³ 2. POPYT NA PRACÊ

2. Symbol rodzaju podstawowej dzia³alnoœci wg PKD

Adres e-mail
jednostki

3. Liczba pracuj¹cych wg zawodów (stan w ostatnim dniu kwarta³u sprawozdawczego)

Symbol zawodu i nazwa Ogó³em w tym kobiety
0 1 2

OGÓ£EM (suma wierszy od 02 do 30) 01

11 Przedstawiciele w³adz publicznych, wy¿si urzêdnicy,
zawodowi dzia³acze

02

12 Kierownicy du¿ych i œrednich organizacji 03

13 Kierownicy ma³ych przedsiêbiorstw 04

21 Specjaliœci nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 05

22 Specjaliœci nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia 06

23 Specjaliœci szkolnictwa 07

24 Pozostali specjaliœci 08

31 Œredni personel techniczny 09

32 Œredni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia 10

33 Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy 11

34 Pracownicy pozosta³ych specjalnoœci 12

41 Pracownicy obs³ugi biurowej 13

42 Pracownicy obrotu pieniê¿nego i obs³ugi klientów 14

51 Pracownicy us³ug osobistych i ochrony 15

52 Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 16



3. Liczba pracuj¹cych wg zawodów (stan w ostatnim dniu kwarta³u sprawozdawczego) (dok.)

Symbol zawodu i nazwa Ogó³em w tym kobiety
0 1 2

61 Rolnicy 17

62 Ogrodnicy 18

63 Leœnicy i rybacy 19

64 Rolnicy i rybacy pracuj¹cy na w³asne potrzeby 20

71 Górnicy i robotnicy budowlani 21

72 Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urz¹dzeñ 22

73 Robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów
galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i pokrewni

23

74 Pozostali robotnicy przemys³owi i rzemieœlnicy 24

81 Operatorzy maszyn i urz¹dzeñ wydobywczych i przetwórczych 25

82 Operatorzy i monterzy maszyn 26

83 Kierowcy i operatorzy pojazdów 27

91 Pracownicy przy pracach prostych w handlu i us³ugach 28

92 Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybo³ówstwie i pokrewni 29

93 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyœle, budownictwie
i transporcie

30

Dzia³ 2. POPYT NA PRACÊ (cd.)

4. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy w okresie od pocz¹tku roku do koñca kwarta³u
sprawozdawczego

5. Czy w ostatnim dniu kwarta³u sprawozdawczego istnia³y w jednostce wolne
miejsca pracy?
(wpisaæ znak X w odpowiedni¹ kratkê)

• tak 1 pyt. 6

• nie 2 pyt. 7
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Dzia³ 2. POPYT NA PRACÊ (cd.)

6. Liczba wolnych miejsc pracy w ostatnim dniu kwarta³u sprawozdawczego wed³ug kwalifikacji.

Symbol zawodu i nazwa Wykszta³-
ceniea)

Liczba

ogó³em w tym nowo
utworzone

0 1 2 3

OGÓ£EM (suma wierszy od 02 do 30) 01

11 Przedstawiciele w³adz publicznych, wy¿si urzêdnicy,
zawodowi dzia³acze

02

12 Kierownicy du¿ych i œrednich organizacji 03

13 Kierownicy ma³ych przedsiêbiorstw 04

21 Specjaliœci nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 05

22 Specjaliœci nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia 06

23 Specjaliœci szkolnictwa 07

24 Pozostali specjaliœci 08

31 Œredni personel techniczny 09

32 Œredni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia 10

33 Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy 11

34 Pracownicy pozosta³ych specjalnoœci 12

41 Pracownicy obs³ugi biurowej 13

42 Pracownicy obrotu pieniê¿nego i obs³ugi klientów 14

51 Pracownicy us³ug osobistych i ochrony 15

52 Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 16

61 Rolnicy 17

62 Ogrodnicy 18

63 Leœnicy i rybacy 19

64 Rolnicy i rybacy pracuj¹cy na w³asne potrzeby 20

71 Górnicy i robotnicy budowlani 21

72 Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urz¹dzeñ 22

73 Robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów
galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i pokrewni

23

74 Pozostali robotnicy przemys³owi i rzemieœlnicy 24

81 Operatorzy maszyn i urz¹dzeñ wydobywczych i przetwórczych 25

a) Proszê wpisaæ symbol jednego z nastêpuj¹cych poziomów wykszta³cenia wymaganego dla danego zawodu: 1 - wy¿sze, 2 - œrednie zawodo-
we, 3 - œrednie ogólne, 4 - zasadnicze zawodowe, 5 - gimnazjalne, 6 - podstawowe.
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6. Liczba wolnych miejsc pracy w ostatnim dniu kwarta³u sprawozdawczego wed³ug kwalifikacji (dok.).

Symbol zawodu i nazwa Wykszta³-
ceniea)

Liczba

ogó³em w tym nowo
utworzone

0 1 2 3

82 Operatorzy i monterzy maszyn 26

83 Kierowcy i operatorzy pojazdów 27

91 Pracownicy przy pracach prostych w handlu i us³ugach 28

92 Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybo³ówstwie i pokrewni 29

93 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyœle, budownictwie
i transporcie

30

a) Proszê wpisaæ symbol jednego z nastêpuj¹cych poziomów wykszta³cenia wymaganego dla danego zawodu: 1 - wy¿sze, 2 - œrednie zawodo-
we, 3 - œrednie ogólne, 4 - zasadnicze zawodowe, 5 - gimnazjalne, 6 - podstawowe.

Dzia³ 3. INFORMACJE UZUPE£NIAJ¥CE

Dzia³ 2. POPYT NA PRACÊ (dok.)

7. Liczba pracuj¹cych osób niepe³nosprawnych (stan w ostatnim dniu kwarta³u sprawozdawczego)

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

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

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

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

1. Do pracuj¹cych zalicza siê wszystkie osoby pozo-
staj¹ce w ewidencji jednostki badanej w okreœlonym dniu
(niezale¿nie od faktu, czy jednostka sprawozdawcza jest ich
g³ównym miejscem pracy, czy nie), tj.: osoby zatrudnione na
podstawie stosunku pracy (³¹cznie z sezonowymi i zatrud-
nionymi dorywczo), wykonuj¹ce pracê nak³adcz¹, agentów
we wszystkich systemach agencji (³¹cznie z osobami zatrud-
nionymi przez agentów) oraz w³aœcicieli i wspó³w³aœcicieli.

Do pracuj¹cych zalicza siê osoby wykonuj¹ce pracê w
Polsce, a tak¿e za granic¹ na rzecz jednostek, w których zo-
sta³y zatrudnione, niezale¿nie od czasu trwania tego zatrud-
nienia (np. przy realizacji budów eksportowych, jako
pracownicy polskich przedstawicielstw dyplomatycznych,
urzêdów celnych, polskich przedstawicielstw przy ONZ oraz
innych misji, a tak¿e osoby skierowane za granicê w celach
szkoleniowych i badawczych).

Do pracujacych zalicza siê równie¿ nauczycieli przeby-
waj¹ch na urlopach zdrowotnych lub “bêd¹cych czasowo w
stanie nieczynnym” oraz skazanych (wiêŸniów) pracuj¹cych
na podstawie zbiorowych umów o pracê.

Nie nale¿y natomiast zaliczaæ do pracuj¹cych osób skre-
œlonych czasowo z ewidencji, z którymi nie rozwi¹zano umo-
wy o pracê, tj. miêdzy innymi:

– osób korzystaj¹cych z urlopów bezp³atnych w wymiarze
powy¿ej 3 miesiêcy (nieprzerwanie),

– osób korzystaj¹cych z urlopów wychowawczych, w wy-
miarze powy¿ej 3 miesiêcy (nieprzerwanie), udzielonych
na podstawie rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i

Polityki Spo³ecznej z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie szcze-
gó³owych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz. U.
Nr 230 poz. 2291), a tak¿e:

– osób pracuj¹cych na umowê-zlecenia,

– osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracê w celu przy-
gotowania zawodowego.

2. Nowo utworzone miejsca pracy (dz.2, pkt. 4) - to miejsca
pracy powsta³e w wyniku np. zmian organizacyjnych, rozszerze-
nia lub zmiany profilu dzia³alnoœci. W jednostkach nowo po-
wsta³ych, wszystkie miejsca pracy bêd¹ jednoczeœnie miejscami
nowo utworzonymi.

3. W pkt. 6 nale¿y wpisaæ liczbê wolnych miejsc pracy w ostat-
nim dniu kwarta³u sprawozdawczego wed³ug zawodów i wymaga-
nego poziomu wykszta³cenia, z wyodrêbnieniem miejsc nowo
utworzonych.

4. W sprawozdaniu nale¿y stosowaæ klasyfikacjê Zawodów i
Specjalnoœci wprowadzon¹ rozporz¹dzeniem Ministra Gospodar-
ki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i
specjalnoœci dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
(Dz. U. Nr 265, poz. 2644).

5. W dziale 3 pkt. 7 - nale¿y podaæ osoby niepe³nosprawne, o
których mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabili-
tacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnieniu osób niepe³no-
sprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z póŸn. zm.).

Pkt. 8 - zak³ady pracy chronionej w rozumieniu art. 28 ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej
oraz zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.
776 z póŸn. zm.).

Objaœnienia do formularza

Adres e-mail osoby
sporz¹dzaj¹cej
sprawozdanie
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8. Czy przedsiêbiorstwo jest zak³adem pracy chronionej?
(wpisaæ znak X w odpowiedni¹ kratkê)

• tak 1

• nie 2


