SYMBOL FORMULARZA: Z - 12


NAZWA FORMULARZA:
Sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów


ZAKRES PRZEDMIOTOWY:
Informacje demograficzne i społeczno-zawodowe o osobach pełnozatrudnionych, tj. płeć, wiek, poziom wykształcenia, staż pracy (ogółem, w tym w jednostce sprawozdawczej), zawód, struktura ich wynagrodzeń w podziale na wynagrodzenia osobowe (zasadnicze, dodatki za staż pracy, za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenia za pracę zmianową, premie i nagrody), honoraria mające charakter wynagrodzenia pracowniczego, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, wypłaty z zysku do podziału i z nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, wynagrodzenia roczne, czas pracy (godziny opłacone ogółem, z tego za czas nominalny i za pracę w godzinach nadliczbowych), czas pracy roczny, w tym godziny opłacone; godziny nieprzepracowane, w tym z powodu urlopów wypoczynkowych, informacje o jednostce sprawozdawczej: pracujący, rodzaje układów zbiorowych pracy, rodzaje umowy o pracę.


ZAKRES PODMIOTOWY:
Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – według jednostek lokalnych, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, z wyłączeniem osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej i prowadzących działalność gospodarczą o liczbie pracujących do 9 osób oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dla jednostek lokalnych o liczbie pracujących do 9 osób w zakresie: leśnictwa, łącznie z działalnością usługową (dział 02), rybactwa, łącznie z działalnością usługową (dział 05), górnictwa (działy 10-14), przetwórstwa przemysłowego (działy 15-37), wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę (działy 40 i 41), budownictwa (dział 45), handlu hurtowego i detalicznego; napraw pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego (działy 50-52), hoteli i restauracji (dział 55), transportu, gospodarki magazynowej i łączności (działy 60-64, bez 60.30), pośrednictwa finansowego  (dział 65, 67), obsługi nieruchomości, wynajmu i usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (działy 70-74), edukacji (dział 80) bez szkolnictwa wyższego - podklasa 80.30.C, ochrony zdrowia i pomocy społecznej (dział 85 bez  zakładów opieki zdrowotnej), działalności usługowej komunalnej, społecznej i indywidualnej, pozostałej bez działalności organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (działy 90, 92 i 93). Badaniu nie podlegają: indywidualne gospodarstwa rolne, fundacje, stowarzyszenia, partie polityczne, związki zawodowe, organizacje społeczne, organizacje pracodawców, samorządu gospodarczego i zawodowego.


JEDNOSTKA WIODĄCA: Departament Statystyki Społecznej


SYMBOLE BADANIA WG PBSSP: 1.24.02(049)


CHARAKTER BADANIA:  obowiązkowe


CZĘSTOTLIWOŚĆ:  co 2 lata


RODZAJ BADANIA:  reprezentacyjne ( 20 % )


RODZAJ STOSOWANEJ KLASYFIKACJI: PKD, Klasyfikacja zawodów i specjalności




