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a) W z³otych ( z 2 znakami po przecinku). b) W godzinach (z 2 znakami po przecinku). c) W etatach (z 2 znakmi po przecinku). d) W godzinach (bez znaków po przecinku).

Czêœæ C. Czas pracy i wynagrodzenia w paŸdzierniku 2004 roku

a) W godzinach (z 2 znakami po przecinku).
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OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA Z-12  
za 2004 rok 

Przedmiotem badania jest struktura wynagrodzeń według elementarnych grup zawodów  (w tym cechy 
demograficzne i społeczno-zawodowe oraz czas pracy)  pracowników pełnozatrudnionych w październi-
ku 2004 roku  oraz  ich czas pracy i wynagrodzenia  (w tym także za niepełny wymiar godzin pracy) za 

2004 rok. 

* * * * * * * 

Część A. Dane dotyczące jednostki spra-
wozdawczej 

W pozycji I należy podać właściwy symbol po-
nadzakładowego “1” lub zakładowego “2” 
układu zbiorowego pracy, który jest zawarty 
dla przeważającej liczby osób pracujących w 
wylosowanej do badania jednostce sprawozdaw-
czej. Dla pozostałych wylosowanych jednostek 
należy wpisać symbol: 3. Informacje te (a także 
numer identyfikacyjny REGON oraz symbol ro-
dzaju działalności podstawowej wg PKD) doty-
czą stanu w dniu 31 października 2004 roku.  

W pozycji II należy podać liczbę wszystkich 
osób pracujących w jednostce (w tym także w  
filiach jednostki) w dniu 31 października 2004 
roku, bez względu na to, czy osoby te pracują w 
innych jednostkach (bez osób pracujących na 
umowę-zlecenie i bez osób zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę w celu przygotowania 
zawodowego).  

Do pracujących zalicza się: 
1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy (tj. umowy o pracę, powołania, wyboru 
lub mianowania) łącznie z sezonowymi i zatrud-
nionymi dorywczo; 
2) pracodawców i pracujących na własny rachu-
nek: a) właścicieli i współwłaścicieli (łącznie z 
bezpłatnie pomagającymi członkami ich rodzin) 
jednostek prowadzących działalność gospodar-
czą (z wyłączeniem wspólników spółek, którzy 
nie pracują w spółce), tj. zakładów, spółek, 
przedsiębiorstw zagranicznych itp.; b) osoby 
pracujące na własny rachunek; 
3) agentów pracujących na podstawie umów 
agencyjnych i umów na warunkach zlecenia 
(łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin 
oraz osobami zatrudnionymi przez agentów);   
4) osoby wykonujące pracę nakładczą; 
5) członków spółdzielni produkcji rolniczej, tj. 
członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych 
oraz powstałych na ich bazie spółdzielni o in-
nym profilu produkcyjnym, w odniesieniu do 
których funkcjonuje prawo spółdzielcze, a także 
członków spółdzielni kółek rolniczych. 

Dla potrzeb badania zespół szkół: a) w dziale 

PKD=80 w sprawozdaniu Z-12 wykazuje 
wszystkie osoby pracujące, w tym także nauczy-
cieli, zaś b) w grupie PKD=741 – tylko zatrud-
nionych pracowników administracji i obsługi.  

W pozycji III należy podać liczbę osób pełno-
zatrudnionych w dniu 31 października 2004 ro-
ku w jednostce sprawozdawczej. Za pracowni-
ków pełnozatrudnionych należy uważać osoby, 
które pracują w pełnym wymiarze godzin pra-
cy obowiązującym w danym zakładzie pracy lub 
na danym stanowisku.  

Przy ustalaniu liczby osób pełnozatrudnio-
nych w październiku 2004 roku (poz. III, w 
części A) należy wykonać w podanej kolejno-
ści następujące (w 3 etapach) wyłączenia: 
1) wyłączyć z liczby osób pracujących, wykaza-
nej w pozycji II (w tej części A) osoby, które nie 
przepracowały pełnych trzech miesięcy w okre-
sie od 1 października 2004 r. do 31 grudnia 
2004 r.; 
2) następnie wyłączyć osoby niepełnozatrud-
nione w okresie od 1 października 2004 r. do 
31 października 2004 r., tj. osoby będące za-
trudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy w 
październiku 2004 r.; 
3) a następnie wyłączyć wszystkie wymienione 
poniżej osoby: 
a) z którymi zawarto umowę agencyjną lub na 
warunkach zlecenia o prowadzenie placówek (tj. 
agentów łącznie z osobami współpracującymi i 
zatrudnionymi przez agentów); 
b) wykonujące pracę nakładczą; 
c) pracowników powołanych do pełnienia z wy-
boru funkcji w organizacjach społecznych poza 
zakładem pracy zatrudniającym pracownika; 
d) skierowane do szkół stacjonarnych, na studia 
doktoranckie itp.; 
e) zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i 
robotach publicznych; 
f) młodzież szkolną i studencką odbywającą 
praktyki zawodowe; 
g) przebywające na urlopach macierzyńskich lub 
wychowawczych w celu sprawowania opieki 
nad dzieckiem; 
h) będące na urlopach bezpłatnych (powyżej 4 
dni) i rehabilitacyjnych; 
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i) przebywające na zwolnieniach lekarskich; 
j) zatrudnione poza granicami kraju (w tym rów-
nież na zasadzie eksportu robót i usług),  z wy-
jątkiem osób przebywających za granicą na pod-
stawie delegacji służbowej;  
k) przebywające za granicą z tytułu otrzymania 
stypendium w zagranicznych placówkach, wyż-
szych uczelniach itp.; 
l) uczestników grup roboczych zorganizowanych 
przez inne jednostki i delegowanych do pracy w 
jednostce sprawozdawczej (np.: osób skazanych, 
uczestników hufców pracy, żołnierzy). 

Po wykonaniu powyższych wyłączeń, trzeba  
ustaloną liczbę osób pełnozatrudnionych w 
dniu 31 października 2004 r. (tj. spełniających 
warunki badania) w jednostce sprawozdawczej 
(np. N), wpisać do pozycji III w części A for-
mularza, na arkuszu nr 1. 

Następnie – trzeba przeprowadzić losowanie 
pracowników, tj. należy, w podanej niżej kolej-
ności (!), wykonać następujące czynności:  
a) pracowników z poz. III, w części A,  uszere-
gować według rosnących 4-cyfrowych symboli 
zawodów, a – w danym zawodzie – według 1-
cyfrowych symboli płci (najpierw trzeba wyka-
zać “1”– tzn. mężczyzn, a  następnie – “2” – 
kobiety). Np. kierownictwo jednostki (o liczbie 
pracujących powyżej 9 osób) stanowią : dyrektor 
- kobieta ( zawód – 1211,  płeć – 2 ), kierownicy 
działów informatyki (1236) – trzech mężczyzn 
(1) i jedna kobieta (2) oraz zastępcy dyrektora 
(1212) – dwie kobiety (2) i dwóch mężczyzn 
(1);  pracowników tych ( 9 osób ) należy usze-
regować w następującej kolejności: 1211-2 (za-
wód-płeć), 1212-1,  1212-1, 1212-2, 1212-2, 
1236-1, 1236-1, 1236-1, 1236-2 (!);  
b) uszeregowanym w powyższy sposób pracow-
nikom, nadać numery porządkowe od “1 do N”;  
c) na tak sporządzonej liście, zaznaczyć  (tj. wy-
losować – w zależności od liczby w poz. III – 
zgodnie z zasadami podanymi w „Informacji dla 
jednostek wylosowanych do badania Z-12 za 
2004 r.”) numery pracowników wylosowanych 
do badania.  

Dla potrzeb badania osoba z numerem 1 (nieza-
leżnie od wariantu losowania) musi być wyka-
zana w sprawozdaniu. Np. jeżeli liczba N=113, 
to jednostka wylosuje - co drugą osobę i  bada-
niem będzie objętych 57 osób o nr 1, 3, 5, ... , 
109, 111, 113. 

Po przeprowadzeniu losowania pracowników 
pełnozatrudnionych, wylosowane (zaznaczone) 

przy pomocy uporządkowanej listy pracowni-
ków kolejne numery należy wpisać w wierszach 
od 1 do 20 w częściach: B, C i D, w rubryce B1 
„Symbol pracownika wylosowanego”. Umożli-
wią one bezpośrednią identyfikację w razie ko-
nieczności wyjaśnienia błędnych zapisów w czę-
ściach: B, C i D. W przypadku wylosowania 
więcej niż 20 pracowników, trzeba użyć rezer-
wowych formularzy, wpisując w części A kolej-
ny numer arkusza, a na arkuszu nr 1 - wpisać 
również łączną liczbę wypełnionych formularzy. 

Część B. Dane ogólne dotyczące osób wy-
losowanych do badania 

W rubryce B1 (w wierszach od 1 do 20) w czę-
ści B należy wykazać symbol pracownika wy-
losowanego do badania, tj. wpisać kolejno wy-
losowane numery, które muszą być uporządko-
wane rosnąco.   

W rubryce B2 należy wpisać nazwę elemen-
tarnej grupy zawodów z „Klasyfikacji zawo-
dów i specjalności” wprowadzonej rozporządze-
niem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
10 grudnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji zawo-
dów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz 
zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 222, poz. 
1868). Wpisana nazwa zawodu wykonywanego 
powinna odpowiadać 4-cyfrowemu symbolowi 
zawodu wykazanego w rubryce B3. 

W rubryce B3 należy wpisać symbol zawodu 
wykonywanego (4 cyfry) z „Klasyfikacji zawo-
dów i specjalności”; z symbolu 6-cyfrowego (tj. 
specjalności) należy wpisać 4 pierwsze cyfry 
(tj. symbol elementarnej grupy zawodów).   

Rubryki B4-B7 należy wypełnić poprzez wpi-
sanie właściwego symbolu. 

W rubryce B8 należy podać łączną liczbę lat 
stażu pracy ogółem (w pełnych latach, bez zna-
ku po przecinku) przepracowanych we wszyst-
kich okresach, w których osoba ta zatrudniona 
była jako pracownik najemny u wszystkich pra-
codawców lub pracowała na własny rachunek. 
Do okresu pracy wlicza się wszystkie okresy, za 
które była opłacana składka na ubezpieczenie 
społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, z wyłą-
czeniem okresów zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę w celu przygotowania zawodo-
wego.  

W rubryce B9 należy podać liczbę lat tzw. za-
kładowego stażu pracy, przepracowanego (w 
pełnych latach, bez znaku po przecinku) przez 
osobę wykazaną w objętej badaniem jednostce 
sprawozdawczej. 
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Część C. Czas pracy i wynagrodzenia w 
październiku 2004 roku 

W rubryce B1 w części C należy powtórzyć z 
części B „symbol pracownika wylosowanego do 
badania”. 

W rubrykach C1, C2, C3 oraz D3 należy od-
powiedni czas pracy podać w godzinach, z 2 
znakami po przecinku, tzn. zapis minut w ukła-
dzie dziesiętnym powinien być ustalony jako 
iloczyn minut i wskaźnika 5/3; a w rubrykach 
D8 i D9 - w pełnych godzinach, bez znaków po 
przecinku. 

W rubryce C1 należy podać liczbę godzin 
opłaconych ogółem w październiku 2004 r., tj.: 
czas przepracowany (zarówno w godzinach no-
minalnych, jak i nadliczbowych); jak i czas nie-
przepracowany, ale opłacony (np. urlopy wypo-
czynkowe, płatne przestoje). Jako urlop wypo-
czynkowy należy traktować zgodnie z Kartą Na-
uczyciela – okres ferii zimowych i letnich. 

W rubryce C2 należy podać liczbę godzin 
opłaconych za czas nominalny. Nominalny 
czas pracy obowiązujący w jednostce sprawoz-
dawczej, jest to czas pracy, który powinni pra-
cownicy przepracować zgodnie z normami czasu 
pracy obowiązującymi w jednostce sprawoz-
dawczej lub normami ustalonymi dla poszcze-
gólnych grup pracowników (np. skrócony czas 
pracy pracowników młodocianych, pracowników 
zatrudnionych w warunkach szkodliwych dla 
zdrowia); powinno być także uwzględnione: a) 
skrócenie – wynikające z układów zbiorowych 
przewidujących dodatkowy czas zwolnień od 
pracy itp. oraz b) powiększenie – o przedłużenie 
czasu pracy osób zatrudnionych przy pilnowa-
niu. Np. miesięczny wymiar czasu pracy (czas 
nominalny) wynosi dla: a) nauczyciela akade-
mickiego – 156 godzin, b) dyrektora i jego za-
stępców – co najmniej 161 godzin. 
Dla potrzeb badania w rubryce C2, pracowni-
ków nieobecnych w pracy z powodu: a) urlopów 
wypoczynkowych, b) płatnych przestojów, c) 
urlopów bezpłatnych do 4 dni  – należy trakto-
wać równorzędnie, jak tych, którzy przepraco-
wali cały miesiąc październik 2004 r.  

W rubryce C3 należy podać liczbę godzin 
opłaconych za pracę w godzinach nadliczbo-
wych. Praca w godzinach nadliczbowych, jest to 
praca wykonywana ponad obowiązujące normy 
czasu pracy oraz w niedziele i święta, jak rów-
nież inne (świąteczne czy dodatkowe) dni usta-
wowo wolne od pracy, za które pracownik nie 
otrzymuje dnia wolnego od pracy; otrzymuje na-
tomiast dodatkowe wynagrodzenie. Godziny 

nadliczbowe dzielą się na przepracowane w ru-
chu ciągłym i poza ruchem ciągłym. Godziny 
wynikające z ruchu ciągłego są to godziny, sta-
nowiące przedłużony czas pracy (np. w soboty) 
oraz te godziny ruchu ciągłego, które w przy-
padku niepełnej obsady stanowisk na poszcze-
gólnych zmianach przypadają w niedziele i 
święta.  
Do godzin nadliczbowych nie należy zaliczać 
czasu pracy objętego odrębną umową o pracę, tj. 
dodatkowego zatrudnienia w niepełnym wymia-
rze czasu pracy. 
Dla potrzeb badania w rubryce C3, godziny dy-
żurów zakładowych i godziny pracy w pomocy 
doraźnej pracowników służby zdrowia oraz go-
dziny ponadwymiarowe nauczycieli, należy po-
traktować jako godziny nadliczbowe. 

W rubrykach C4–C8, D1, D2 oraz D5–D7 na-
leży wykorzystać szczegółowy „Zakres składni-
ków wynagrodzeń w gospodarce narodowej obo-
wiązujący od 1 stycznia 2000 r.” (zaktualizowa-
ny w 2003 r.), stanowiący załącznik do objaśnień 
do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagro-
dzeń (np.: badanie GUS o symbolu Z-06). Dane 
dotyczące wynagrodzeń należy podać w ujęciu 
brutto (w złotych i groszach), bez potrąceń ob-
ligatoryjnych składek na ubezpieczenie emery-
talne, rentowe i chorobowe opłaconych przez 
ubezpieczonego oraz zaliczek z tytułu podatku 
dochodowego od osób fizycznych. Wynagro-
dzenia osobowe brutto powinny być podane nie-
zależnie od źródeł finansowania wypłat, tj. za-
równo ze środków własnych, jak i refundowa-
nych, np. z Funduszu Pracy, Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych. 

W rubryce C4-C8 należy wykazać wynagro-
dzenia osobowe brutto za październik 2004 r., 
które stanowią sumę wynagrodzeń i świadczeń z 
tytułu pracy, wypłaconych lub wydawanych w 
naturze (odpowiednio przeliczonych na 1 mie-
siąc), tj. dokonanych na rzecz pracowników wy-
płat wynagrodzeń zasadniczych, dodatków sta-
łych i przejściowych, wynagrodzeń za pracę w 
godzinach nadliczbowych, premii i nagród pe-
riodycznych oraz nieperiodycznych, przy czym:  
a) do wynagrodzeń także należy zaliczyć kwoty, 
które były wypłacone po 31 października 2004 r. 
z tytułu wyrównań uposażenia za październik 
2004 r., ale nie należy zaliczyć kwot wypłaco-
nych w październiku z tytułu wyrównań uposa-
żenia za poprzednie miesiące; 
b) w wynagrodzeniach osobowych nie należy 
uwzględniać wypłat mających charakter jedno-
razowy lub sporadyczny, tj. nagród jubileuszo-
wych, gratyfikacji, odpraw wypłacanych przy 
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przejściu na emeryturę, ekwiwalentów za nie-
wykorzystane urlopy. 

W rubryce C5 należy wykazać wynagrodzenie 
zasadnicze brutto za październik 2004 r. do-
kładnie ustalone na podstawie obowiązującej 
stawki za jednostkę pracy (odpowiednio do sys-
temu, formy wynagradzania)   i   czasu pracy 
nominalnego (wykazanego w rubryce C2) obo-
wiązującego w jednostce w X.2004 r.! 

W rubryce C6 należy wykazać wynagrodzenia 
za pracę w godzinach nadliczbowych brutto w 
październiku 2004 r., które powinny być ustala-
ne na podstawie godzin przepracowanych w cza-
sie nadliczbowym (wykazanych w rubryce C3), 
łącznie ze stawką zasadniczego wynagrodzenia 
oraz odpowiednich dodatków. 

W rubryce C7 należy podać dodatek za pracę 
zmianową brutto w październiku 2004 roku. 
Praca zmianowa to wykonywanie pracy według 
ustalonego rozkładu czasu pracy, przewidujące-
go zmianę pory wykonywania pracy przez po-
szczególnych pracowników po upływie określo-
nej liczby godzin, dni lub tygodni;  dopuszczalna 
w każdym systemie czasu pracy. 

W rubryce C8 należy podać dodatek za staż 
pracy brutto w październiku 2004 roku. 

Część D. Czas pracy i wynagrodzenia wy-
płacone w 2004 roku 

W rubryce B1 w części D należy powtórzyć z 
części B i C „symbol pracownika wylosowanego 
do badania”. 

W rubryce D1 należy wykazać sumę wynagro-
dzeń osobowych brutto wypłaconych w 2004 r. 

W rubryce D2 należy wykazać sumę premii i 
nagród periodycznych i nieperiodycznych 
brutto wypłaconych w 2004 r., tj. bez przelicza-
nia na 1 miesiąc. 

W rubryce D3 należy podać zsumowaną liczbę 
godzin opłaconych z osobowego funduszu w 
2004 roku (fundusz wykazany w rubryce D1), 
osobie wykazanej w rubryce B1.  

W rubryce D4 należy podać sumę miesięcz-
nych wskaźników wymiaru czasu pracy        

(w etatach, z dwoma znakami po przecinku) w 
2004 roku dla osoby wykazanej w rubr. B1 za 
okresy opłacone z osobowego funduszu, który 
został wykazany w rubr. D1 (np. osoba praco-
wała w wymiarze: w I–0,25 etatu, ... , w X–1,00 
etat, w XI–0,75 etatu, w XII–0,50 etatu,  to w 
rubr. D4 wykazana będzie suma wskaźników, tj. 
0,25+1,00+ ... +1,00+0,75+0,50).  

W rubryce D5 należy wykazać (odpowiednio 
przeliczoną na pełny (1,00 etat) wymiar czasu 
pracy, a następnie – na 1 miesiąc) tę część ho-
norariów za 2004 r., które zostały wypłacone 
niektórym grupom pracowników wynikającą z 
umowy o pracę.  

W rubryce D6 należy wykazać (odpowiednio 
przeliczone na pełny (1,00 etat) wymiar czasu 
pracy, a następnie – na 1 miesiąc) dodatkowe 
wynagrodzenia roczne wyłącznie dla pracowni-
ków jednostek sfery budżetowej wypłacone w 
2004 roku.  

W rubryce D7 należy wykazać (odpowiednio 
przeliczone na pełny (1,00 etat) wymiar czasu 
pracy, a następnie – na 1 miesiąc) wypłaty z ty-
tułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej 
w spółdzielniach wypłacone w 2004 roku. W tej 
rubryce nie należy wykazywać wypłat dla pra-
cowników z funduszu nagród, tworzonego z 
osobowego funduszu płac – wypłaty te należy 
ująć w rubrykach C4 oraz D1 i D2.  

W rubryce D8 należy wykazać liczbę godzin 
nieprzepracowanych (opłacone, w tym także ze 
środków ZUS oraz bezpłatne) w pracy w 2004 
roku bez względu na powód (np.: zwolnienia le-
karskie, urlopy wypoczynkowe, urlopy macie-
rzyńskie i profilaktyczne  oraz bezpłatne). Dni 
wolnych od pracy nie należy wykazywać. 

W rubrykach D8 i D9 należy odpowiedni czas 
pracy podać tylko w pełnych godzinach, bez 
znaków po przecinku.  

W rubryce D9 należy wykazać liczbę godzin 
nieobecności w pracy w 2004 r. z powodu urlo-
pów wypoczynkowych (jako urlop wypoczyn-
kowy należy traktować zgodnie z Kartą Nauczy-
ciela – okres ferii zimowych i letnich).

* * * * * * * 
Dane statystyczne objęte zakresem przedmiotowym sprawozdania Z-12, mogą być przekazywane na nośniku ma-
gnetycznym (CD, dyskietka)  i  wydruku komputerowym, zamiast na formularzu. W tym przypadku, należy wyko-
rzystać program (w WINDOWS) rejestracji i kontroli sprawozdania, który m.in. umożliwia losowanie odpowied-
nio uszeregowanych pracowników  oraz  wydruk naliczonego i skontrolowanego sprawozdania Z-12. Program 

Z12_WIN.EXE  można otrzymać bezpłatnie przez  
INTERNET:   http://www.stat.gov.pl/    ⇒   przycisk:    ⇒   „Program Z-12”. 

 


