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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Z-06
Sprawozdanie
o pracuj¹cych,

wynagrodzeniach
i czasie pracy

za 2004 r.

Adresat: Urz¹d Statystyczny

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

Przekazaæ/wys³aæ w terminie
do dnia 18 stycznia 2005 r.

Stan aktywnoœci prawnej i ekonomicznej w dniu 31 XII (zakreœliæ znakiem “X “ kratkê z symbolem w³aœciwej odpowiedzi)

Podmiot aktywny (11-14) Podmiot nieaktywny (21, 23-26) w stanie upad³oœci

prowadz¹cy dzia³alnoœæ w stanie likwidacji jeszcze nie podj¹³ dzia³alnoœci z zawieszon¹ dzia³alnoœci¹

w budowie, organizuj¹cy siê w stanie upad³oœci w stanie likwidacji
z zakoñczon¹ dzia³alnoœci¹
(niewyrejestrowany z reje-
stru / ewidencji)

11

12

13

14

21

23

24

25

26

UWAGA: Przed wype³nieniem przeczytaæ objaœnienia - formularz przystosowany do odczytu optycznego.

Dzia³ 1. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie
Przeciêtna liczba
zatrudnionych

a)
Wynagrodzenia brutto

b) w tys. z³
(z jednym znakiem po przecinku)

0 1 2

Ogó³em
c)

1 ,

w tym pracownicy na stanowiskach robotniczych
i pokrewnych

2 ,

Osoby (uczniowie) zatrudnione na podstawie umowy
o pracê w celu przygotowania zawodowego 3 ,

Osoby zatrudnione poza granicami kraju 4 ,

Z wiersza 1

sk³adki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe
i chorobowe op³acane przez ubezpieczonych 5 ,

podatek dochodowy od osób fizycznych
(przed odliczeniem sk³adki na powszechne
ubezpieczenie zdrowotne)

6 ,

pracownicy zatrudnieni przy pracach inter-
wencyjnych i robotach publicznych

d) 7 ,

a) Po przeliczeniu osób niepe³nozatrudnionych na pe³ne etaty.
b)

Wynagrodzenia osobowe ³¹cznie z wyp³atami z tytu³u udzia³u w zysku lub w nadwy-

¿ce bilansowej w spó³dzielniach oraz dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi dla pracowników jednostek sfery bud¿etowej; bez wynagrodzeñ dla

pracowników obcych,
c) Bez osób (uczniów) zatrudnionych na podstawie umowy o pracê w celu przygotowania zawodowego, osób wykonuj¹cych

pracê nak³adcz¹, agentów oraz bez osób zatrudnionych poza granicami kraju.
d)

Wype³niaj¹ jednostki zaliczane w PKD do sekcji L dzia³ 75.
e) Wyna-

grodzenia osób pracuj¹cych w grudniu w niepe³nym wymiarze czasu pracy nale¿y przeliczyæ na wynagrodzenia przys³uguj¹ce w pe³nym wy-

miarze czasu pracy (pe³ny etat) i odnieœæ do minimalnego wynagrodzenia.

Wype³nia US Nr Oddzia³u US Nr formularza strona 1

Wype³niæ rêcznie d³ugopisem koloru czarnego

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

PKD

Liczba pracowników wg stanu w dniu 31 XII otrzymuj¹-
cych w grudniu wynagrodzenie nieprzekraczaj¹ce
minimalnego wynagrodzenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 167,
poz. 1623) - w osobach c) e)

8

824,00 z³ i mniej
w tym

823,99 - 741,60 z³ 741,59 - 659,20 z³

Adres e-mail
jednostki



Wyszczególnienie W tys. z³
a)

0 1

Wynagrodzenia osobowe
b)

1 ,

w tym

za pracê w godzinach nadliczbowych 2 ,

osób wykonuj¹cych pracê nak³adcz¹ 3 ,

Wyp³aty z tytu³u udzia³u w zysku lub w nadwy¿ce bilansowej w spó³dzielniach 4 ,

Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery bud¿etowej 5 ,

Wynagrodzenia z tytu³u umowy-zlecenia lub umowy o dzie³o
(wynagrodzenia bezosobowe) 6 ,

Honoraria 7 ,

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 8 ,

Dzia³ 2. Sk³adniki wynagrodzeñ - brutto (z jednym znakiem po przecinku)

a) £¹cznie z wyp³atami dla pracowników obcych, tj. niebêd¹cych w okresie sprawozdawczym pracownikami jednostki, np. byli pracownicy oraz
dla osób zatrudnionych poza granicami kraju.

b) £¹cznie z wynagrodzeniami osób wykonuj¹cych pracê nak³adcz¹, bez wynagrodzeñ osób
(uczniów) zatrudnionych na podstawie umowy o pracê w celu przygotowania zawodowego, bez wyp³at z tytu³u udzia³u w zysku lub w nadwy¿ce
bilansowej w spó³dzielniach oraz dodatkowych wynagrodzeñ rocznych dla pracowników jednostek sfery bud¿etowej.

Dzia³ 3. Czas pracy (w tys. godzin z jednym znakiem po przecinku)

a)
Bez dni wolnych.

b)
Bez godzin op³aconych ze œrodków ZUS.

Wyszczególnienie Ogó³em
W tym na stanowiskach

robotniczych

0 1 2

Czas faktycznie przepracowany ogó³em 1 , ,

w tym w godzinach nadliczbowych 2 , ,

Czas nieprzepracowany ogó³em
a)

3 , ,

w tym op³acony
b)

4 , ,

w tym
z powodu:

urlopów wypoczynkowych 5 , ,

chorób
b)

6 , ,

Dzia³ 4. Pracuj¹cy - stan w dniu 31 XII

a)
Na podstawie oœwiadczenia pracuj¹cego.

b)
Z wy³¹czeniem wspólników spó³ek, którzy nie pracuj¹ w spó³ce.

Wyszczególnienie Ogó³em W tym kobiety

0 1 2

Pracuj¹cy ogó³em 01

Pracuj¹cy, dla których jednostka sprawozdawcza jest g³ównym miejs-
cem pracy

a)
(w. 03+04+05+07+08+09) 02

Pe³nozatrudnieni (³¹cznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo) 03

Niepe³nozatrudnieni 04

W³aœciciele, wspó³w³aœciciele
b)

³¹cznie z pomagaj¹cymi cz³onkami ich
rodzin

05

w tym w³aœciciele i wspó³w³aœciciele
b)

06

Osoby wykonuj¹ce pracê nak³adcz¹ 07
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Wyszczególnienie Ogó³em W tym kobiety

0 1 2

Pe³nozatrudnieni (bez sezonowych i zatrudnionych dorywczo)
w dniu 31 XII 2003 r.b) 01

Przyjêci (pe³nozatrudnieni) do pracy w okresie od 1 I do 31 XII roku
sprawozdawczego (w. 03+08+09+10) 02

osoby podejmuj¹ce pracê po raz pierwszy 03

z wiersza 03
absolwenci

szkó³ wy¿szych 04

szkó³ policealnych i œrednich zawodowych 05

liceów ogólnokszta³c¹cych 06

szkó³ zasadniczych 07

osoby, które poprzednio pracowa³y 08

osoby, które powróci³y z urlopów wychowawczych i bezp³atnych 09

pozostali przyjêci do pracy 10

Zwolnieni (pe³nozatrudnieni) z pracy w okresie od 1 I do 31 XII roku
sprawozdawczego (w. 12+13+14+15+16+17+18) 11

w drodze wypowiedzenia przez zak³ad pracy 12

w drodze wypowiedzenia przez pracownika 13

z powodu niezdolnoœci do pracy i rehabilitacji 14

przeniesieni na emeryturê 15

zmarli 16

osoby, które otrzyma³y urlopy wychowawcze i bezp³atne 17

z innych przyczyn 18

Dzia³ 5. Przyjêcia do pracy i zwolnienia z pracy pracowników pe³nozatrudnionych w g³ównym miejscu pracy a)

a)
Bez sezonowych i zatrudnionych dorywczo.

b)
Informacje w wierszach 01+02-11 powinny byæ zgodne z dzia³em 4 wiersz 03 po odliczeniu sezonowych i zatrudnionych dorywczo.

Wyszczególnienie Ogó³em W tym kobiety

0 1 2

Agenci
c)

(bez agentów w administracji samorz¹du terytorialnego -
so³tysów)

08

Cz³onkowie spó³dzielni produkcji rolniczej (RSP) 09

Z wiersza 02

pracuj¹cy w porze nocnej
d)

10

niepe³nosprawni 11

cudzoziemcy 12

emeryci i renciœci 13

Dzia³ 4. Pracuj¹cy - stan w dniu 31 XII (dok.)

c)
£¹cznie z pomagaj¹cymi cz³onkami ich rodzin oraz z osobami zatrudnionymi przez agentów.

d)
Nale¿y podaæ liczbê osób, dla których praca

nocna wynika z obowi¹zuj¹cego rozk³adu czasu pracy w zak³adzie, a nie jest œwiadczona incydentalnie (zastêpstwo).
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strona 4

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

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

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

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

Wyszczególnienie Ogó³em W tym kobiety

0 1 2

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy w 2004 r. 1

Liczba zlikwidowanych miejsc pracy w roku 2004 2

Liczba wolnych miejsc pracy - stan w dniu 31 XII 2004 r. 3

Dzia³ 7. Pracuj¹cy w miastach i gminach w g³ównym miejscu pracy (³¹cznie z zatrudnionymi za granic¹)a) Stan w dniu 31 XII

Nazwy miast
b)

, gmin i województw
1-mia-

sto

2-wieœ
e)

Symbol
c)

Ogó³em W tym kobiety
Opis rodzaju dzia³alnoœci

d)
terytorialny

rodzaju
dzia³al-
noœci

0 1 2

Ogó³em (dzia³ 4 wiersz 02) 01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Dzia³ 6. Nowo utworzone i zlikwidowane miejsca pracy

a)
Pracuj¹cych za granic¹ nale¿y zaliczyæ zgodnie z lokalizacj¹ jednostki sprawozdawczej.

b)
Wymieniæ (po “Ogó³em”) nazwy miast (dzielnic, delegatur), gmin i

województw. W przypadku gmin miejsko-wiejskich, podaæ w odrêbnych wierszach pracuj¹cych w mieœcie i pracuj¹cych na wsi.
c)

Wype³nia Urz¹d

Statystyczny.
d)

Je¿eli w tej samej miejscowoœci wystêpuj¹ jednostki prowadz¹ce ró¿ne rodzaje dzia³alnoœci nale¿y je wpisaæ oddzielnie.
e)

Wpisaæ w³aœciwy

symbol (1 lub 2).

Adres e-mail osoby
sporz¹dzaj¹cej
sprawozdanie



1/ Jednostki sprawozdawcze w czêœci tytu³owo-adreso-
wej w poz. ``Symbol rodzaju dzia³alnoœci podstawowej wg
PKD`` wpisuj¹ symbol wynikaj¹cy z nadanego im staty-
stycznego numeru identyfikacyjnego REGON.

2/ Jednostki sprawozdawcze prowadz¹ce scentralizo-
wan¹ ewidencjê finansowo-ksiêgow¹ (dotyczy to g³ównie
jednostek bud¿etowych, jak zespo³y ekonomiczno-admi-
nistracyjne szkó³, oœrodki szkoleniowo-wychowawcze,
zak³ady opieki zdrowotnej, zespo³y jednostek bud¿eto-
wych, urzêdy miast i gmin oraz jednostek naukowych)
sporz¹dzaj¹ odrêbne sprawozdania dla ka¿dej grupy
PKD.

3/ Jednostki lokalne Telekomunikacji Polskiej S.A.,
przedsiêbiorstwa u¿ytecznoœci publicznej “Poczta Pol-
ska,” Agencji Nieruchomoœci Rolnych, a tak¿e jednostki
lokalne podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie
poœrednictwa finansowego, obowi¹zkowych ubezpieczeñ
spo³ecznych i powszechnych ubezpieczeñ zdrowotnych
(klasa 75.30), edukacji (grupy 80.1, 80.2 i 80.4) oraz
ochrony zdrowia i pomocy spo³ecznej (grupa 85.3) -
przesy³aj¹ sprawozdania do US zgodnie z siedzib¹ jed-
nostki sprawozdawczej.

4/ Zespo³y Szkó³ sporz¹dzaj¹ sprawozdanie za: “Zespó³"
oraz szko³y podleg³e Zespo³owi w odpowiednim PKD . W

Zespole wykazuje siê zatrudnionych pracowników admi-
nistracji i obs³ugi, w szko³ach - nauczycieli.

Dzia³ 1. Zatrudnienie i wynagrodzenia

W rubr. 1 wykazuje siê przeciêtn¹ liczbê zatrudnionych,
po przeliczeniu osób niepe³nozatrudnionych na pe³ne
etaty, tj.:

1/ osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracê,
powo³ania, wyboru lub mianowania, w tym równie¿:

– osoby zatrudnione przy pracach interwencyjnych i

robotach publicznych, finansowanych z Funduszu

Pracy,

– osoby m³odociane pracuj¹ce na podstawie umowy o

pracê, a nie o naukê zawodu,

– osoby przebywaj¹ce za granic¹ na podstawie dele-

gacji s³u¿bowej;

2/ osoby pracuj¹ce w zak³adach pracy w formie zorgani-
zowanych grup roboczych, tj. uczestników OHP (z
wyj¹tkiem odbywaj¹cych naukê zawodu), ¿o³nierzy,
skazanych, junaków obrony cywilnej, junaków stra¿y
przemys³owej i po¿arnej, osoby odbywaj¹ce w zak³adach
pracy zastêpcz¹ s³u¿bê poborowych.

OBJAŒNIENIA DO FORMULARZA Z- 06

UWAGA!

Ze wzglêdu na przystosowanie formularza Z-06 do techniki automatycznego odczytu danych

G³ówny Urz¹d Statystyczny uprzejmie prosi sporz¹dzaj¹cych sprawozdanie o przestrzeganie

nastêpuj¹cych zasad:

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

– niestosowanie ¿adnych skreœleñ, a w przypadku pomy³ki, dok³adne usuniêcie b³êdnego zapisu
korektorem i wpisanie w tym miejscu wartoœci poprawnej,

– wpisywanie liczb od pierwszej kratki z lewej strony (sposób ten eliminuje koniecznoœæ
ustalania kratki, od której nale¿a³oby rozpocz¹æ wpisywanie liczb o ró¿nej iloœci cyfr, w
sytuacji, gdyby koniec liczby przypada³ na ostatni¹ kratkê),

– wpisywanie w jednej kratce tylko jednej cyfry, która w ca³oœci musi znaleŸæ siê w obrêbie
bia³ego pola kratki (pola odczytu),

– dla wpisywania liczb z jednym znakiem po przecinku (dot. dzia³ów 1, 2 i 3), przecinek zosta³
wydrukowany przed ostatni¹ kratk¹ i tak np. liczba 28317,6 powinna byæ wpisana w
nastêpuj¹cy sposób:

– w przypadku gdy liczba w dziale 1, rubr. 2 i w dzia³ach 2 i 3 jest liczb¹ ca³kowit¹, po przecinku
nie nale¿y wpisywaæ cyfry 0 i tak np. liczba 97762 powinna zostaæ zapisana w nastêpuj¹cy
sposób:

– pozostawianie pustych, niewype³nionych kratek w sytuacji, gdy na wpisanie liczby potrzeba
mniej kratek, ni¿ przewidziano do wype³nienia (patrz powy¿szy przyk³ad),

– pozostawianie wszystkich pustych kratek w przypadku braku informacji liczbowej,

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

– niedokonywanie dodatkowych zapisów, notatek na marginesach, szczególnie w rogach
formularza,

– przesy³anie do urzêdów statystycznych orygina³ów sprawozdañ, a nie ich kopii, i jeœli to
mo¿liwe, w formie niez³o¿onej, ze wzglêdu na automatyczne pobieranie formularzy do odczytu.

* * *

2 8 3 1 7 , 6

9 7 7 6 2 ,



Do zatrudnionych zalicza siê tak¿e osoby pracuj¹ce w
górnictwie w okresie pocz¹tkowych 28 dni pracy.

W zatrudnieniu nale¿y uwzglêdniæ cudzoziemców wyko-
nuj¹cych pracê w Polsce zgodnie z przepisami zawartymi
w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001).

Przeciêtne zatrudnienie nale¿y obliczaæ jako sumê
przeciêtnego zatrudnienia w poszczególnych miesi¹cach
podzielon¹ przez 12 (bez wzglêdu na to, czy zak³ad funk-
cjonowa³ przez ca³y rok, czy nie). Metodê obliczania prze-
ciêtnego zatrudnienia w miesi¹cu nale¿y dostosowaæ do
sytuacji kadrowej w jednostce. W przypadku du¿ej
p³ynnoœci kadr lub natê¿enia zjawiska udzielania urlopów
bezp³atnych nale¿y stosowaæ metodê œredniej arytme-
tycznej ze stanów dziennych w miesi¹cu. Osób przeby-
waj¹cych na urlopach bezp³atnych nie nale¿y liczyæ do
stanów dziennych w czasie trwania tych urlopów. Przy
stabilnej sytuacji kadrowej przeciêtne zatrudnienie w
miesi¹cu mo¿na obliczyæ metod¹ uproszczon¹, tj. na
podstawie sumy dwóch stanów dziennych (w pierwszym i
ostatnim dniu miesi¹ca) podzielonej przez dwa lub
metod¹ œredniej chronologicznej, obliczanej na pod-
stawie sumy po³owy stanu dziennego w pierwszym i
ostatnim dniu miesi¹ca oraz stanu zatrudnienia w 15. dniu
miesi¹ca podzielonej przez dwa. Przy zastosowaniu tych
metod nie nale¿y ujmowaæ osób, które korzysta³y z urlo-
pów bezp³atnych w wymiarze powy¿ej 14 dni.

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

W rubr. 1 wierszu 1 nale¿y podaæ przeciêtne zatrudnie-
nie ogó³em bez osób (uczniów) zatrudnionych na podsta-
wie umowy o pracê w celu przygotowania zawodowego,
osób wykonuj¹cych pracê nak³adcz¹, agentów oraz
zatrudnionych poza granicami kraju.

W rubr. 2, wykorzystuj¹c szczegó³owy “Zakres sk³adni-
ków wynagrodzeñ w gospodarce narodowej obowi¹-
zuj¹cy od 1 stycznia 2000 r.” (zaktualizowany w 2003 r.)
bêd¹cy za³¹cznikiem do objaœnieñ do sprawozdawczoœci
z zatrudnienia i wynagrodzeñ, podaje siê wynagrodzenia
osobowe brutto niezale¿nie od Ÿróde³ finansowania
wyp³at, tj. zarówno ze œrodków w³asnych, jak i refundowa-
nych, np. z Funduszu Pracy, Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych, ³¹cznie z wyp³atami z tytu³u udzia³u
w zysku lub w nadwy¿ce bilansowej w spó³dzielniach oraz
dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi dla pracowni-
ków jednostek sfery bud¿etowej;

W wierszu 1 rubr. 2 nale¿y wykazaæ równie¿ honoraria
wyp³acone niektórym grupom pracowników wynikaj¹ce z
umowy o pracê. Uwzglêdnia siê równie¿ tê czêœæ wyna-
grodzeñ, jak¹ zatrudnieni otrzymuj¹ w walutach obcych,
przeliczon¹ na z³ote wed³ug obowi¹zuj¹cego kursu kupna
waluty przez NBP w dniu wyp³aty.

Do wynagrodzeñ wykazanych za dany okres sprawoz-
dawczy wlicza siê nale¿noœci za prace wykonane lub
zakoñczone w tym okresie oraz za prace wykonane w
ubieg³ych okresach, rozliczone do terminu zamykaj¹cego
dany okres sprawozdawczy. Za termin zamykaj¹cy
okres sprawozdawczy uwa¿a siê obowi¹zuj¹cy ter-
min sporz¹dzenia sprawozdania na formularzu Z-06.
Nale¿noœci nierozliczone do terminu zamykaj¹cego okres
sprawozdawczy wlicza siê do wynagrodzeñ tego okresu,

w którym dokument p³atniczy przekazano do wyp³aty
(nale¿noœci za dany rok sprawozdawczy, rozliczone po 18
stycznia nastêpnego roku, wlicza siê do wynagrodzeñ za
nastêpny rok sprawozdawczy).

Dane dotycz¹ce wynagrodzeñ podaje siê w ujêciu brutto,
bez potr¹ceñ obligatoryjnych sk³adek na ubezpieczenie
emerytalne, rentowe i chorobowe op³acanych przez ubez-
pieczonych oraz zaliczek z tytu³u podatku dochodowego
od osób fizycznych.

W wierszu 4 nale¿y wykazaæ wynagrodzenia i œwiadcze-
nia pracowników polskich, zatrudnionych poza granicami
kraju na rzecz jednostki sprawozdawczej, wyp³acone w
z³otych.

W wierszu 6 podaje siê wysokoœæ obliczonych i pobra-
nych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
przed odliczeniem sk³adki na powszechne ubezpieczenia
zdrowotne.

Dzia³ 2. Sk³adniki wynagrodzeñ - brutto

W wierszu 2 nale¿y podaæ, wyodrêbnione z wiersza 1,
wynagrodzenia za pracê w godzinach nadliczbowych
zatrudnionych ogó³em, które obejmuj¹:

1/ wynagrodzenia wynikaj¹ce z podstawowych zasad
wynagradzania (stawek godzinowych, miesiêcznych,
akordowych, prowizyjnych) ³¹cznie z dop³atami, dodat-
kami i innymi wyp³atami z tytu³u pracy przewidzianymi w
uk³adach zbiorowych pracy lub innych przepisach o wyna-
grodzeniach:

– za pracê przekraczaj¹c¹ dobow¹ i tygodniow¹ normê

czasu pracy oraz za nadliczbow¹ pracê w niedziele i

ustawowe dni œwi¹teczne wolne od pracy,

– za pracê w dodatkowych dniach wolnych od pracy,

– za dy¿ury zak³adowe, pracê w pomocy doraŸnej, go-

dziny nadliczbowe i ponadwymiarowe - w odniesieniu

do Sekcji N: Ochrona zdrowia i pomoc spo³eczna;

2/ zrycza³towane wynagrodzenia za wykonywanie czyn-
noœci wchodz¹cych w zakres obowi¹zków objêtych
umow¹ o pracê w czasie przekraczaj¹cym obowi¹zuj¹c¹
normê czasu pracy.

Do wynagrodzeñ za godziny nadliczbowe nie nale¿y
zaliczaæ wynagrodzeñ wyp³aconych pracownikom na
podstawie odrêbnej umowy o pracê, tj. dodatkowego
zatrudnienia w niepe³nym wymiarze czasu pracy.

W wierszu 4 nie nale¿y wykazywaæ wyp³at dla pracow-
ników z funduszu nagród, tworzonego z osobowego fun-
duszu p³ac - wyp³aty te nale¿y uj¹æ w wierszu 1.

W wierszu 5 nale¿y wykazaæ dodatkowe wynagrodzenia
roczne wy³¹cznie dla pracowników jednostek sfery
bud¿etowej.

Dzia³ 3. Czas pracy

W rubryce 1 nale¿y podaæ czas pracy zatrudnionych
ogó³em wykazanych w dziale 1, wiersz 1, rubr. 1.

W rubryce 2 nale¿y podaæ czas pracy zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych wykazanych w dziale 1,
wiersz 2, rubr. 1.



W wierszu 1 nale¿y podaæ czas pracy faktycznie przepra-
cowany (w godzinach normalnych i nadliczbowych).

W wierszu 2, dla potrzeb badania, godziny dy¿urów
zak³adowych i godziny pracy w pomocy doraŸnej pracow-
ników s³u¿by zdrowia oraz godziny ponadwymiarowe na-
uczycieli nale¿y potraktowaæ jako godziny nadliczbowe.

W wierszu 3 nale¿y wykazaæ tê czêœæ normatywnego
czasu pracy, w ci¹gu którego zatrudniony by³ nieobecny w
pracy lub nie przyst¹pi³ do niej, bez wzglêdu na powód
(np. zwolnienia lekarskie, urlopy wypoczynkowe, urlopy
macierzyñskie i profilaktyczne oraz bezp³atne).

W wierszu 4 nale¿y podaæ czas nieprzepracowany, ale
op³acony, z wyj¹tkiem czasu op³aconego ze œrodków
ZUS.

W wierszu 5 jako urlop wypoczynkowy nale¿y traktowaæ -
zgodnie z Kart¹ Nauczyciela - okres ferii zimowych i let-
nich.

Dla celów sprawozdawczych nale¿y przyj¹æ, i¿ mie-
siêczny wymiar czasu pracy (czas nominalny) nauczy-
ciela akademickiego wynosi 156 godzin, co daje tygo-
dniowo ok. 36 godzin.

Dzia³ 4. Pracuj¹cy - stan w dniu 31.XII

W wierszu 01 nale¿y podaæ wszystkich pracuj¹cych w
jednostce, bez wzglêdu na to, czy osoby te pracuj¹ w
innych jednostkach sprawozdawczych (bez osób pra-
cuj¹cych na umowê-zlecenie i bez osób zatrudnionych na
podstawie umowy o pracê w celu przygotowania zawodo-
wego).

W wierszu 02 wykazuje siê pracuj¹cych w dniu 31 XII,
dla których jednostka sprawozdawcza jest g³ównym
miejscem pracy, tj.:

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

³¹cznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo;

2) pracodawców i pracuj¹cych na w³asny rachunek:

a) w³aœcicieli i wspó³w³aœcicieli (³¹cznie z bezp³at-

nie pomagaj¹cymi cz³onkami ich rodzin) jednostek

prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (z wy³¹cze-

niem wspólników spó³ek, którzy nie pracuj¹ w

spó³ce);

b) osoby pracuj¹ce na w³asny rachunek;

3) agentów pracuj¹cych na podstawie umów agencyj-

nych i umów na warunkach zlecenia (³¹cznie z poma-

gaj¹cymi cz³onkami ich rodzin oraz osobami zatrudnio-

nymi przez agentów);

4) osoby wykonuj¹ce pracê nak³adcz¹;

5) cz³onków spó³dzielni produkcji rolniczej, tj. cz³on-

ków RSP oraz powsta³ych na ich bazie spó³dzielni o in-

nym profilu produkcyjnym, w odniesieniu do których

funkcjonuje prawo spó³dzielcze, a tak¿e cz³onków spó³-

dzielni kó³ek rolniczych.

W wierszu 02 nie powinni byæ ujmowani ksiê¿a pra-
cuj¹cy w szkole czy innej placówce oœwiatowej, poniewa¿
liczeni s¹ z innego Ÿród³a. Powinni byæ natomiast ujêci w
wierszu 01.

Do pracuj¹cych zalicza siê osoby wykonuj¹ce pracê w
Polsce, a tak¿e za granic¹ na rzecz jednostek, w których

zosta³y zatrudnione, niezale¿nie od czasu trwania tego
zatrudnienia (np. przy realizacji budów eksportowych,
jako pracownicy polskich przedstawicielstw dyplomatycz-
nych, urzêdów centralnych, polskich przedstawicielstw
przy ONZ oraz innych misji, a tak¿e osoby skierowane za
granicê w celach szkoleniowych i badawczych).
Do pracuj¹cych zalicza siê równie¿ nauczycieli przeby-
waj¹cych na urlopach zdrowotnych lub “bêd¹cych cza-
sowo w stanie nieczynnym” oraz skazanych (wiêŸniów)
pracuj¹cych na podstawie zbiorowych umów o pracê.
Nie nale¿y natomiast zaliczaæ do pracuj¹cych osób
skreœlonych czasowo z ewidencji, z którymi nie rozwi¹za-
no umowy o pracê, tj. miêdzy innymi:

- osób korzystaj¹cych z urlopów bezp³atnych w wymia-

rze powy¿ej 3 miesiêcy (nieprzerwanie),

- osób korzystaj¹cych z urlopów wychowawczych, w

wymiarze powy¿ej 3 m-cy (nieprzerwanie), udzielonych

na podstawie rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pra-

cy i Polityki Spo³ecznej z dnia 16 grudnia 2003 r.w spra-

wie szczegó³owych warunków udzielania urlopu wycho-

wawczego (Dz. U. Nr 230, poz. 2291), a tak¿e:

- osób pracuj¹cych na umowê-zlecenie,

- osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracê w

celu przygotowania zawodowego.

Za pracowników pe³nozatrudnionych:

– wiersz 03 - nale¿y uwa¿aæ osoby, które pracuj¹ w

pe³nym wymiarze godzin pracy obowi¹zuj¹cym w da-

nym zak³adzie pracy lub na danym stanowisku pracy.

Za pracowników sezonowych nale¿y uwa¿aæ tych pra-
cowników, z którymi zawarto umowê o pracê na okres z
góry okreœlony, przyjêtych do sezonowych prac rolnych,
sezonowych prac w przemyœle (np. w cukrowniach), w
gospodarce komunalnej i mieszkaniowej, w placówkach
wypoczynku dzieci i m³odzie¿y itp.

Zatrudnieni dorywczo s¹ to pracownicy zatrudnieni w
pe³nym wymiarze czasu pracy na stosunkowo krótki
okres, w zasadzie nie d³u¿ej ni¿ 1 miesi¹c, do wykonywa-
nia okreœlonych prac pomocniczych, op³acani z wynagro-
dzeñ osobowych.

Niepe³nozatrudnieni (wiersz 04) s¹ to pracownicy, któ-
rzy, zgodnie z umow¹ o pracê, pracuj¹ stale w niepe³nym
wymiarze czasu pracy obowi¹zuj¹cym w danym zak³a-
dzie pracy lub na danym stanowisku pracy.

W³aœciciele i wspó³w³aœciciele (wiersz 05) - to osoby
wykonuj¹ce pracê na w³asny rachunek, tj. prowadz¹ce
dzia³alnoœæ gospodarcz¹. W wierszu tym uwzglêdniæ
nale¿y równie¿ cz³onków rodziny pomagaj¹cych w prowa-
dzeniu rodzinnej dzia³alnoœci.

W wierszu 07 nale¿y wykazaæ osoby, z którymi zawarto
umowy o pracê nak³adcz¹, niezale¿nie od tego, czy
podjê³y one pracê w okresie sprawozdawczym, czy nie
podjê³y z powodu: zwolnienia lekarskiego, urlopu wypo-
czynkowego, urlopu macierzyñskiego, przejœciowego
braku surowca, sezonowych prac polowych lub innych
uzasadnionych przyczyn.

Agenci (wiersz 08) - to osoby, z którymi jednostka spra-
wozdawcza zawar³a umowê agencyjn¹ umowê na warun-
kach zlecenia o prowadzeniu placówek handlowych, us³u-
gowych lub o wykonywaniu zleconych czynnoœci oraz



pomagaj¹cy cz³onkowie ich rodzin i osoby zatrudnione
przez agentów.

Do agentów nie zalicza siê osób, które prowadz¹ w³asn¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹.

W wierszu 09 wykazuj¹ swoich cz³onków rolnicze spó³-
dzielnie produkcyjne oraz powsta³e na ich bazie spó³dziel-
nie o innym profilu produkcyjnym, w odniesieniu do któ-
rych funkcjonuje prawo spó³dzielcze, a tak¿e spó³dzielnie
kó³ek rolniczych.

W wierszu 10 jednostka wykazuje pracowników zgodnie
z ewidencj¹, tj. niezale¿nie od nieobecnoœci w pracy w
danym dniu (z powodu np. urlopu, zwolnienia lekarskiego,
delegacji s³u¿bowej). Nale¿y tu podaæ liczbê osób, dla
których praca nocna wynika z obowi¹zuj¹cego rozk³adu
czasu pracy w zak³adzie, a nie jest œwiadczona incyden-
talnie (zastêpstwo).

W wierszu 11 nale¿y wykazaæ osoby, w stosunku do któ-
rych orzeczono niepe³nosprawnoœæ na podstawie ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz.
U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776, z póŸn. zm.).

W wierszu 12 nale¿y wykazaæ cudzoziemców wykonuj¹-
cych pracê w Polsce, tj. zgodnie z przepisami zawartymi
w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001),
którzy zostali zatrudnieni na podstawie zezwolenia
wojewody, wydanego na czas okreœlony pracodawcy
zainteresowanemu zatrudnieniem cudzoziemców.

W wierszu 13 nale¿y wykazaæ osoby, które bêd¹c pra-
cownikami jednoczeœnie pobieraj¹ œwiadczenia emery-
talne lub rentowe.

Dzia³ 5. Przyjêcia do pracy i zwolnienia z
pracy pracowników pe³nozatrudnionych w
g³ównym miejscu pracy

W danych dotycz¹cych ruchu zatrudnionych nie nale¿y
ujmowaæ tzw. ruchu wewnêtrznego pracowników. Przyjê-
cia (zwolnienia) do pracy dotycz¹ wszystkich pracowni-
ków pe³nozatrudnionych bez sezonowych i zatrudnio-
nych dorywczo, z którymi w okresie sprawozdawczym
zosta³y zawarte (rozwi¹zane) umowy o pracê.

W wierszu 03 uwzglêdnione powinny byæ wszystkie
osoby, dla których praca w jednostce sprawozdawczej
jest pierwsz¹ prac¹ zawodow¹.

Za absolwentów podejmuj¹cych pracê po raz pierwszy
(wiersze od 04 do 07) uznaæ nale¿y osoby, które uzy-
ska³y œwiadectwo ukoñczenia szko³y: wy¿szej, policeal-
nej, œredniej (zawodowej i ogólnokszta³c¹cej) oraz zasad-
niczej, a praca w jednostce sprawozdawczej jest ich
pierwsz¹ prac¹ zawodow¹ podjêt¹ w okresie 12 miesiêcy
od ukoñczenia nauki, a tak¿e te osoby, które po ukoñcze-
niu w jednostce sprawozdawczej nauki zawodu otrzyma³y
zaœwiadczenie o odbytej nauce.

W wierszu 08 nale¿y wykazaæ te osoby spoœród przyjê-
tych do pracy, które pracowa³y uprzednio, a przerwa w
pracy nie by³a d³u¿sza ni¿ 1 miesi¹c.

W wierszu 09 nale¿y wykazaæ pracowników jednostki
sprawozdawczej, którzy w okresie od 1 I do 31 XII powró-

cili do pracy w zwi¹zku z zakoñczeniem urlopu wycho-
wawczego b¹dŸ urlopu bezp³atnego.

W wierszu 12 jednostka wykazuje wszystkie osoby, z
którymi w ci¹gu roku rozwi¹zana zosta³a umowa o
pracê w drodze wypowiedzenia przez zak³ad pracy, tj.
³¹cznie np. ze zwolnieniami grupowymi. Nale¿y tutaj uw-
zglêdniæ równie¿ przypadki zwolnienia przez zak³ad pracy
bez wypowiedzenia, np. z winy pracownika.

W wierszu 13 jednostka sprawozdawcza zobowi¹zana
jest wykazaæ by³ych pracowników, którzy w okresie od
1 I do 31 XII sami wypowiedzieli umowê o pracê. Nie nale-
¿y ujmowaæ tutaj osób wykazanych w wierszach od 14 do
18.

W wierszu 17 wykazane zostaj¹ osoby, które uzyska³y
zgodê na urlop wychowawczy b¹dŸ bezp³atny w wymia-
rze d³u¿szym ni¿ 3 m-ce.

W wierszu 18 nale¿y wykazaæ pozosta³e osoby zwol-
nione z innych przyczyn ni¿ wykazane wczeœniej np. w
wyniku porozumienia stron.

Dzia³ 6. Nowo utworzone i zlikwidowane
miejsca pracy

Nowo utworzone miejsca pracy (wiersz 1) to wolne miej-
sca powsta³e w wyniku innych zmian ni¿ ruch zatrudnio-
nych, tj. m.in. w wyniku zmian organizacyjnych w jedno-
stce sprawozdawczej (np. rozszerzenie dzia³alnoœci,
zmiana profilu dzia³alnoœci). W jednostkach nowo
powsta³ych, wszystkie miejsca pracy bêd¹ jednoczeœnie
miejscami nowo utworzonymi.

Za wolne miejsca pracy (wiersz 3) nale¿y uznaæ miejsca
powsta³e w wyniku ruchu zatrudninych, b¹dŸ nowo utwo-
rzone, w stosunku do których spe³nione zosta³y jednocze-
œnie 3 warunki:

1) miejsca pracy w dniu sprawozdawczym by³y faktycz-

nie nieobsadzone,

2) pracodawca czyni starania, aby znaleŸæ osoby chêt-

ne do podjêcia pracy,

3) w przypadku znalezienia w³aœciwych kandydatów,

pracodawca by³by gotów do natychmiastowego przyjê-

cia tych osób.

Dzia³ 7. Pracuj¹cy w miastach i gminach
(³¹cznie z zatrudnionymi za granic¹) - stan w
dniu 31. XII

Dane w wierszu “Ogó³em” powinny byæ zgodne z danymi
w dziale 4, wiersz 02.

W dziale 7 nale¿y wykazaæ osoby pracuj¹ce w poszcze-
gólnych miastach (dzielnicach, delegaturach) oraz gmi-
nach niezale¿nie od tego w jakim województwie zlokalizo-
wany jest pracodawca (jednostka zatrudniaj¹ca).

Nale¿y równie¿ w przypadku prowadzenia ró¿norodnej
dzia³alnoœci podzieliæ j¹ wed³ug poszczególnych jej ro-
dzajów np. na zwi¹zan¹ z wytwarzaniem wyrobów, œwiad-
czeniem us³ug budowlanych, transportowych, handlo-
wych i innych.


