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Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy

Dział 1. Zatrudnienie i wynagrodzenia.
Dział 2. Składniki wynagrodzeń - brutto.
Dział 2a. Zaległości w wypłacie wynagrodzeń - stan w dniu 31. XII.
Dział 3. Czas pracy.
Dział 4. Pracujący – stan w dniu 31. XII.
Dział 5. Przyjęcia do pracy i zwolnienia z pracy pracowników pełnozatrudnionych
               w głównym miejscu pracy.
Dział 6. Nowo utworzone i zlikwidowane miejsca pracy.
Dział 7. Pracujący w miastach i gminach w głównym miejscu pracy 
               (łącznie z zatrudnionymi za granicą). Stan w dniu 31. XII.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (jednostki pośrednictwa 
finansowego -  działy: 65-67, Telekomunikacja Polska S.A., przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Poczta 
Polska, ANR, klasa 75.30, grupy: 80.1, 80.2, 80.4 oraz grupa 85.3 – według jednostek lokalnych), osoby 
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności oraz liczbę 
pracujących; z wyłączeniem osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej 
oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, o liczbie pracujących do 9 osób w zakresie: 
leśnictwa, włączając działalność usługową (dział 02), rybactwa, włączając działalność usługową (dział 05), 
górnictwa (działy: 10-14), przetwórstwa przemysłowego (działy: 15-37), wytwarzania i zaopatrywania w 
energię elektryczną, gaz, 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  (działy: 65 i 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), działalności usługowej komunalnej, 
społecznej i indywidualnej, pozostałej bez działalności organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych (działy 90, 92 i 93), z wyłączeniem indywidualnych gospodarstw rolnych, fundacji, 
stowarzyszeń, partii politycznych, związków zawodowych, organizacji społecznych, organizacji pracodawców, 
samorządu gospodarczego i zawodowego.
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