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Sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów

Informacje demograficzne i społeczno-zawodowe o osobach pełnozatrudnionych i niepełnozatru-
dnionych, tj. płeć, wiek, poziom wykształcenia, staż pracy (ogółem, w tym w jednostce sprawo-
zdawczej), zawód, rodzaj umowy o pracę, struktura wynagrodzeń za 2006 r., w tym za październik
2006 r., w podziale na: wynagrodzenia osobowe (w tym zasadnicze, dodatki za staż pracy, za czas
przepracowany w godzinach nadliczbowych, dodatki 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, struktura czasu pracy za 2006 r., w tym za październik 2006 r. (godziny opłacone
ogółem, z tego za czas nominalny i za pracę w godzinach nadliczbowych; godziny nieprzepracowa-
ne, w tym z powodu urlopów wypoczynkowych), informacje o jednostce sprawozdawczej:
pracujący, rodzaje ustalanych wynagrodzeń za pracę.

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej według jednostek
lokalnych i prowadzące działalność gospodarczą w zakresie: rolnictwa, łowiectwa, włączając
działalność usługową (dział 01), leśnictwa, łącznie z działalnością usługową (dział 02), rybołówstwa
i rybactwa łącznie z działalnością usługową (dział 05), górnictwa (działy:10-14), przetwórstwa prze-
mysłowego (działy: 15-37), wytwarzanie i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, wodę (działy:
40, 41), budownictwa (dział 45), handlu hurtowego i detalicznego; naprawy pojazdów samochodo-
wych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego (działy: 50-52), hoteli i restauracji
(dział 55), transportu, gospodarki magazynowej i łączności (działy: 60-64), pośrednictwa finansowego
(działy 65-67) obsługi nieruchomości, wynajmu i usług związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej (działy: 70-74), administracji publicznej i obrony narodowej; obowiązkowych ubezpie-
czeń społecznych i powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych (dział 75), edukacji (dział 80), 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 poli-
tycznych, związków zawodowych, organizacji społecznych, organizacji pracodawców, samorządu
gospodarczego i zawodowego.
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