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Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie programu badañ statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 (Dz. U. Nr 178, poz. 1482, z póŸn. zm.).

Wynagrodzenia za pracê ustalone
(proszê wpisaæ w³aœciwy symbol) w:

1 - ponadzak³adowym uk³adzie pracy,
2 - zak³adowym uk³adzie pracy,
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(spe³niaj¹cych warunki badania)
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Czêœæ I. Dane dotycz¹ce jednostki sprawozdawczej - wed³ug stanu w dniu 31 paŸdziernika 2006 r.

Czêœæ II. Dane dotycz¹ce osób wylosowanych do badania
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a) 1- mê¿czyzna, 2 - kobieta.
b) 1- wy¿sze ze stopniem naukowym co najmniej doktora oraz tytu³em magistra, lekarza lub równorzêdnym, 2 - wy¿sze z tytu³em in¿yniera, licencjata, dyplomowanego ekonomisty lub

równorzêdnym, 3 - policealne, 4 - œrednie zawodowe, 5 - œrednie ogólnokszta³c¹ce, 6 - zasadnicze zawodowe, 7 - gimnazjalne, 8 - podstawowe i niepe³ne podstawowe.
c) 1 - na czas nieokreœlony, 2 - na czas okreœlony, 3 - inna.



Czêœæ II. Dane dotycz¹ce osób wylosowanych do badania (dok.)

0 8 9 10 11 12 13 14

Symbol pracownika wylosowanego B1

W
g

st
an

u
w

d
n

iu
31

X
20

06
r.

Nazwa zawodu wykonywanego B2

Symbol

zawodu wykonywanego (4 cyfry) B3

p³ci
a) B4

poziomu ukoñczonego wykszta³cenia
b) B5

rodzaju umowy o pracê
c) B6

Rok urodzenia (wpisaæ dwie ostatnie cyfry roku) B7

Sta¿ pracy ogó³em w latach
(z jednym

znakiem po

przecinku)

B8

w tym w jednostce sprawozdawczej B9

Z
a

p
aŸ

d
zi

er
n

ik
20

06
r.

Liczba godzin op³aconych (przez zak³ad pracy) ogó³em
za paŸdzierni

w godzinach
(z dwoma

znakami po
przecinku)

C1

z tego przepra-
cowanych w

czasie nominalnym C2

godzinach nadliczbowych C3

Miesiêczny wskaŸnik wymiaru czasu pracy (w etatach, z dwoma znakami po
przecinku)

C4

Wynagrodzenia osobowe ogó³em brutto za paŸdziernik

w z³
(z dwoma

znakami po
przecinku)

C5

w tym

wynagrodzenia zasadnicze C6

wynagrodzenia za pracê w godzinach
nadliczbowych C7

dodatki za pracê zmianow¹ C8

dodatki za sta¿ pracy C9

premie i nagrody C10

Honoraria - maj¹ce charakter wynagrodzenia
pracowniczego C11

Z
a

20
06

r.

Liczba godzin op³aconych (przez zak³ad pracy) ogó³em w godzinach
(z dwoma

znakami po
przecinku)

D1

w tym za pracê w godzinach nadliczbowych D2

Suma miesiêcznych wskaŸników wymiaru czasu pracy (w etatach, z dwoma
znakami po przecinku)

D3

Wynagrodzenia osobowe ogó³em brutto

w z³
(z dwoma

znakami po
przecinku)

D4

w tym

wynagrodzenia za pracê w godzinach
nadliczbowych D5

premie i nagrody D6

Honoraria - maj¹ce charakter wynagrodzenia
pracowniczego D7

Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jedno-
stek sfery bud¿etowej D8

Wyp³aty z tytu³u udzia³u w zysku lub w nadwy¿ce bilanso-
wej w spó³dzielniach D9

W
20

06
r.

Liczba godzin nieprzepracowanych ogó³em

w godzinach
(bez znaków
po przecinku)

D10

w tym
z powodu

urlopów wypoczynkowych D11

urlopów bezp³atnych, godzin op³aconych
ze œrodków ZUS D12

................................................................... ............................................................. ..............................................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby,
sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie)

(miejscowoœæ, data) (piecz¹tka imienna i podpis osoby
dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

E-mail osoby

sporz¹dzaj¹cej
sprawozdanie

a) 1- mê¿czyzna, 2 - kobieta.
b) 1- wy¿sze ze stopniem naukowym co najmniej doktora oraz tytu³em magistra, lekarza lub równorzêdnym, 2 - wy¿sze z tytu³em in¿yniera, licencjata, dyplomowanego ekonomisty lub

równorzêdnym, 3 - policealne, 4 - œrednie zawodowe, 5 - œrednie ogólnokszta³c¹ce, 6 - zasadnicze zawodowe, 7 - gimnazjalne, 8 - podstawowe i niepe³ne podstawowe.
c) 1 - na czas nieokreœlony, 2 - na czas okreœlony, 3 - inna.



Czêœæ I. Dane dotycz¹ce jednostki sprawozdawczej
w dniu 31 paŸdziernika 2006 roku

W pozycji A1 nale¿y podaæ w³aœciwy symbol ponad-
zak³adowego "1" lub zak³adowego "2" - uk³adu zbiorowego
pracy (zawartego dla przewa¿aj¹cej liczby osób pracuj¹cych w

jednostce sprawozdawczej). Dla pozosta³ych jednostek nale¿y

wpisaæ symbol: 3.

W pozycji A2 nale¿y podaæ liczbê osób pracuj¹cych w

wylosowanej jednostce, bez wzglêdu na to, czy osoby te pracuj¹

w innych jednostkach (lecz bez osób pracuj¹cych na

umowê-zlecenie i bez osób zatrudnionych na podstawie umowy

o pracê w celu przygotowania zawodowego). Do pracuj¹cych
zalicza siê:

1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (tj. umowy o

pracê, powo³ania, wyboru lub mianowania) ³¹cznie z sezono-

wymi i zatrudnionymi dorywczo;

2) pracodawców i pracuj¹cych na w³asny rachunek: a) w³aœci-

cieli i wspó³w³aœcicieli (³¹cznie z bezp³atnie pomagaj¹cymi

cz³onkami ich rodzin) jednostek prowadz¹cych dzia³alnoœæ

gospodarcz¹ (z wy³¹czeniem wspólników spó³ek niepra-

cuj¹cych w spó³ce), tj. zak³adów, spó³ek, przedsiêbiorstw

zagranicznych itp.; b) osoby pracuj¹ce na w³asny rachunek;

3) agentów pracuj¹cych na podstawie umów agencyjnych i

umów na warunkach zlecenia (³¹cznie z pomagaj¹cymi

cz³onkami ich rodzin oraz osobami zatrudnionymi przez

agentów);

4) osoby wykonuj¹ce pracê nak³adcz¹;

5) cz³onków spó³dzielni produkcji rolniczej, tj. cz³onków rolni-

czych spó³dzielni produkcyjnych oraz powsta³ych na ich

bazie spó³dzielni o innym profilu produkcyjnym, w odniesieniu

do których funkcjonuje prawo spó³dzielcze, a tak¿e cz³onków

spó³dzielni kó³ek rolniczych.

W tej pozycji A2 jednostki sprawozdawcze podaj¹ liczbê
pracuj¹cych ³¹cznie z pracuj¹cymi w filiach, oddzia³ach, które

nie maj¹ statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON.

Zespo³y Szkó³ sporz¹dzaj¹ sprawozdanie za: "Zespó³" oraz

wylosowane szko³y (posiadaj¹ce statystyczny numer identyfika-

cyjny REGON) podleg³e Zespo³owi. W Zespole wykazuje siê

pracuj¹cych pracowników administracji i obs³ugi, a w tych

szko³ach - nauczycieli. Analogicznie w pozycji A3 powinny byæ

wykazane osoby zatrudnione.

W pozycji A3 nale¿y podaæ liczbê osób zatrudnionych w

jednostce sprawozdawczej. Za pracowników zatrudnionych
nale¿y uwa¿aæ osoby, które zgodnie z umow¹ o pracê, pra-

cowa³y w okresie od 1 paŸdziernika 2006 r. do 31 paŸdzier-
nika 2006 r. w pe³nym lub niepe³nym wymiarze czasu pracy
obowi¹zuj¹cym w danym zak³adzie pracy lub na danym stano-

wisku.

Przy ustalaniu liczby osób zatrudnionych (poz. A3) nale¿y

wy³¹czyæ te osoby, które w paŸdzierniku 2006 r.:

a) mia³y z jednostk¹ sprawozdawcz¹ zawart¹ umowê agen-

cyjn¹ lub na warunkach zlecenia o prowadzenie placówek (tj.

agentów ³¹cznie z osobami wspó³pracuj¹cymi i zatrudnio-

nymi przez agentów);

b) wykonywa³y pracê nak³adcz¹;

c) powo³ano do pe³nienia z wyboru funkcji w organizacjach

spo³ecznych poza zak³adem pracy zatrudniaj¹cym pracow-

nika;

d) skierowano do szkó³ stacjonarnych, na studia doktoranckie

itp.;

e) zatrudniono przy pracach interwencyjnych i robotach publicz-

nych;

f) by³y w szko³ach lub na studiach i odbywa³y praktyki zawo-

dowe;

g) przebywa³y na urlopach macierzyñskich lub wychowawczych

w celu sprawowania opieki nad dzieckiem;

h) by³y na urlopach bezp³atnych (powy¿ej 10 dni);

i) przebywa³y na urlopach profilaktycznych;

j) by³y na zwolnieniach lekarskich (jeden i wiêcej dni);

k) zatrudniono poza granicami kraju (w tym równie¿ na zasa-

dzie eksportu robót i us³ug), z wyj¹tkiem osób przeby-

waj¹cych za granic¹ na podstawie delegacji s³u¿bowej;

l) przebywa³y za granic¹ z tytu³u otrzymania stypendium w

zagranicznych placówkach, wy¿szych uczelniach itp.;

OBJAŒNIENIA DO FORMULARZA Z-12
ZA 2006 ROK

Przedmiotem badania jest struktura wynagrodzeñ wed³ug elementarnych grup zawodów (w tym cechy demograficzne i

spo³eczno-zawodowe oraz czas pracy) pracowników pe³nozatrudnionych i niepe³nozatrudnionych w paŸdzierniku 2006

roku oraz ich czas pracy i wynagrodzenia (w tym tak¿e za niepe³ny wymiar godzin pracy) za 2006 rok.

Zalecane jest, aby dane statystyczne objête zakresem przedmiotowym sprawozdania Z-12, przekazane by³y w wersji
elektronicznej z zaakceptowanym wydrukiem b³êdów, zamiast na formularzu.

Programy: Z12_WIN lub Z12_LIN (umo¿liwiaj¹ce pracê w systemach operacyjnych: Microsoft Windows lub Linux) do
sporz¹dzenia tego sprawozdania mo¿na pobraæ przez INTERNET, ze strony http://www.stat.gov.pl/ .

Udostêpnione programy s³u¿¹ do rejestracji danych zawartych na formularzu Z-12. Aplikacje mog¹ importowaæ pliki danych

przygotowane w okreœlony sposób i w okreœlonym formacie zgodnie z opisan¹ specyfikacj¹ pliku importu zawart¹ w dokumentacji

programu. Po uzyskaniu poprawnoœci danych istnieje mo¿liwoœæ wydruku sprawozdania oraz przekazania go do Urzêdu Staty-

stycznego na noœniku magnetycznym.

* * * * * * *



m) uczestniczy³y w grupach roboczych zorganizowanych przez

inne jednostki i delegowano je do pracy w jednostce spra-

wozdawczej (np. osoby skazane, uczestnicy hufców pracy,

¿o³nierze).

Po wykonaniu powy¿szych wy³¹czeñ nale¿y tak ustalon¹

liczbê osób zatrudnionych wpisaæ do pozycji A3.

Nastêpnie - trzeba przeprowadziæ losowanie pracowni-

ków, tj. nale¿y, w podanej ni¿ej kolejnoœci (!), wykonaæ nastê-

puj¹ce czynnoœci:

a) pracowników z pozycji A3, uszeregowaæ wed³ug

rosn¹cych 4-cyfrowych symboli zawodów, a - w danym

zawodzie - wed³ug rosn¹cych 1-cyfrowych symboli

p³ci (najpierw trzeba wykazaæ "1"- tzn. mê¿czyzn, a nastêp-

nie - "2" - kobiety). Np. kierownictwo jednostki (o liczbie pra-

cuj¹cych powy¿ej 9 osób) stanowi¹: dyrektor - kobieta

(zawód - 1211, p³eæ - 2), kierownicy dzia³ów informatyki

(1236) - trzech mê¿czyzn (1) i jedna kobieta (2) oraz zastêpcy

dyrektora (1212) - dwie kobiety (2) i dwóch mê¿czyzn (1);

pracowników tych (9 osób) nale¿y uszeregowaæ w nastê-

puj¹cej kolejnoœci: 1211 2 (zawód p³eæ), 1212 1,
1212 1, 1212 2, 1212 2, 1236 1, 1236 1, 1236

1, 1236 2 (!);

b) uszeregowanym w powy¿szy sposób pracownikom, nadaæ
numery porz¹dkowe od "1 do N";

c) na tak sporz¹dzonej liœcie, zaznaczyæ (tj. wylosowaæ - w

zale¿noœci od liczby N w poz. A3) numery pracowników

wylosowanych do badania. W zwi¹zku z tym w zale¿noœci od

N - liczby zatrudnionych, spe³niaj¹cych warunki badania,

ka¿da jednostka powinna obj¹æ badaniem:

Osoba z numerem 1 (niezale¿nie od wariantu losowania)

musi byæ wykazana w sprawozdaniu. Np. je¿eli liczba

spe³niaj¹cych warunki badania zatrudnionych N=113, to jed-

nostka wylosuje - co drug¹ osobê i badaniem bêdzie objêtych 57

osób o nr: 1, 3, 5, 7, ... , 107, 109, 111, 113.

W przypadku wylosowania wiêcej ni¿ 14 pracowników,

trzeba u¿yæ rezerwowych formularzy oraz wpisaæ kolejny numer

arkusza w pozycji A5, a w pozycji A4 - nale¿y wpisaæ równie¿

³¹czn¹ liczbê wype³nionych formularzy.

Czêœæ II. Dane dotycz¹ce osoby wylosowanej do badania

W wierszu B1 nale¿y wykazaæ symbol pracownika wylo-
sowanego do badania, czyli - wpisaæ kolejno wylosowane

numery. Symbole musz¹ byæ uporz¹dkowane rosn¹co oraz

uszeregowane wed³ug rosn¹cych 4-cyfrowych symboli

zawodów, a - w danym zawodzie, wed³ug rosn¹cych

1-cyfrowych symboli p³ci!

Wiersze od B2 do B9 dotycz¹ stanu w dniu 31 paŸdzier-

nika 2006 roku.

W wierszu B2 nale¿y wpisaæ nazwê elementarnej grupy
zawodów z "Klasyfikacji zawodów i specjalnoœci" wprowadzo-

nej rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grud-

nia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalnoœci dla

potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265,

poz. 2644). Wpisana nazwa zawodu wykonywanego musi
odpowiadaæ 4-cyfrowemu symbolowi zawodu wykazanego

w wierszu B3.

W wierszu B3 nale¿y wpisaæ symbol zawodu wykonywa-
nego. Z "Klasyfikacji zawodów i specjalnoœci"; z symbolu

6-cyfrowego (tj. specjalnoœci) nale¿y wpisaæ 4 pierwsze cyfry
(czyli symbol elementarnej grupy zawodów).

Wiersze B4÷B6 nale¿y wype³niæ poprzez wpisanie w³aœci-
wego symbolu: p³ci, poziomu ukoñczonego wykszta³cenia,

rodzaju umowy o pracê. Symbole te znajduj¹ siê w dolnej czêœci

formularza Z-12.

W wierszu B7 nale¿y podaæ dwie ostatnie cyfry roku uro-
dzenia.

W wierszu B8 nale¿y podaæ ³¹czn¹ liczbê lat (z 1 znakiem

po przecinku) sta¿u pracy ogó³em przepracowanych we

wszystkich okresach, w których osoba ta zatrudniona by³a jako

pracownik najemny u wszystkich pracodawców lub pracowa³a

na w³asny rachunek. Do sta¿u pracy wlicza siê wszystkie

okresy, za które by³a op³acana sk³adka na ubezpieczenie

spo³eczne lub zaopatrzenie emerytalne, z wy³¹czeniem okre-

sów zatrudnienia na podstawie umowy o pracê w celu przygoto-

wania zawodowego lub umowy-zlecenia. Lata sta¿u pracy w

wierszach B8 i B9 podaje siê z 1 znakiem po przecinku, zamie-

niaj¹c liczbê miesiêcy z u³amka zwyk³ego na dziesiêtny, np. a) 4

miesi¹ce=4/12=0,3 lat lub b) 2 lata i 7 miesiêcy=(2+7/12)=

=2+0,6=2,6 lat.

W wierszu B9 nale¿y podaæ liczbê lat (z 1 znakiem po prze-

cinku) tzw. zak³adowego sta¿u pracy, czyli - przepracowanych

przez pracownika w jednostce sprawozdawczej

Wiersze od C1 do C11 dotycz¹ miesi¹ca paŸdziernika

2006 roku.

W wierszach C1, C2, C3 oraz D1, D2 nale¿y odpowiedni

czas pracy podaæ w godzinach, z 2 znakami po przecinku, a w

wierszach D10÷D12 - w pe³nych godzinach, bez znaków po

przecinku. Godziny pracy podawane z 2 znakiem po przecinku -

zamienia siê liczbê minut z u³amka zwyk³ego na dziesiêtny, np.

a) 44 minut=44/60=0,73 godziny lub b) 155 godzin i 19

minut=(155+19/60)=155+0,32=155,32 godzin.

W wierszu C1 nale¿y podaæ liczbê ogó³em godzin op³aco-
nych przez zak³ad pracy - w paŸdzierniku 2006 r., tj. czas prze-

pracowany (zarówno w godzinach nominalnych, jak i nadliczbo-

wych); jak i czas nieprzepracowany, ale op³acony przez zak³ad

pracy (np. urlopy wypoczynkowe, okolicznoœciowe, delegacje

s³u¿bowe, p³atne przestoje). Jako urlop wypoczynkowy nale¿y

traktowaæ zgodnie z Kart¹ Nauczyciela - okres ferii zimowych i

letnich.

wszystkie osoby → czyli 1, 2, 3, 4, 5 itd. N ≤ 40

co drug¹ osobê → czyli 1, 3, 5, 7, 9 itd. 41 ≤ N ≤ 176

co trzeci¹ → czyli 1, 4, 7, 10, 13, 16 itd. 177 ≤ N ≤ 396

co czwart¹ → czyli 1, 5, 9, 13, 17, 21 itd. 397 ≤ N ≤ 704

co pi¹t¹ → czyli 1, 6, 11, 16, 21, 26 itd. 705 ≤ N ≤ 1100

co szóst¹ → czyli 1, 7, 13, 19, 25, 31 itd. 1101 ≤ N ≤ 1584

co siódm¹ → czyli 1, 8, 15, 22, 29 itd. 1585 ≤ N ≤ 2156

co ósm¹ → czyli 1, 9, 17, 25, 33, 41 itd. 2157 ≤ N ≤ 2816

co 9-t¹ → czyli 1, 10, 19, 28, 37, 46 itd. 2817 ≤ N ≤ 3564

co 10-t¹ → czyli 1, 11, 21, 31, 41, 51 itd. 3565 ≤ N ≤ 4400

co 11-t¹ → czyli 1, 12, 23, 34, 45, 56 itd. 4401 ≤ N ≤ 5324

co 12-t¹ → czyli 1, 13, 25, 37,.49, 61 itd. 5325 ≤ N ≤ 6336

co 13-t¹ → czyli 1, 14, 27, 40, 53, 66 itd. 6337 ≤ N ≤ 7436

co 14-t¹ osobê → czyli 1, 15, 29, 43 itd. 7437 ≤ N



W wierszach C1÷C3 nie nale¿y uwzglêdniaæ godzin odpra-

cowywanych w paŸdzierniku z poprzednich miesiêcy.

W wierszu C2 nale¿y podaæ liczbê godzin op³aconych
przez zak³ad pracy za czas nominalny. Nominalny czas pracy

obowi¹zuj¹cy w jednostce sprawozdawczej, jest to czas pracy,

który powinni pracownicy przepracowaæ zgodnie z normami

czasu pracy obowi¹zuj¹cymi w jednostce sprawozdawczej lub

normami ustalonymi dla poszczególnych grup pracowników (np.

skrócony czas pracy pracowników m³odocianych, pracowników

zatrudnionych w warunkach szkodliwych dla zdrowia); powinno

byæ tak¿e uwzglêdnione: a) skrócenie - wynikaj¹ce z uk³adów

zbiorowych przewiduj¹cych dodatkowy czas zwolnieñ od pracy

itp. oraz b) powiêkszenie - o przed³u¿enie czasu pracy osób

zatrudnionych przy pilnowaniu.

Pracowników nieobecnych w pracy z powodu: urlopów

wypoczynkowych, okolicznoœciowych, szkoleniowych, dla pora-

towania zdrowia (nauczyciele), delegacji s³u¿bowych, p³atnych

przestojów - nale¿y traktowaæ równorzêdnie, jak tych, którzy

przepracowali ca³y miesi¹c paŸdziernik 2006 r.

Dla celów sprawozdawczych nale¿y przyj¹æ, i¿ miesiêczny

pe³ny wymiar nominalnego czasu pracy wynosi dla: a) nauczy-

ciela akademickiego - 156 godzin, b) dyrektora i jego zastêpców

(w tym wszystkich typów szkó³) - co najmniej 174 godziny, co

daje tygodniowo odpowiednio - ok. 36 godzin i ok. 40 godzin. W

przypadku pracowników, dla których czas nominalny rozliczany

jest kwartalnie, przyjmuje siê przeciêtny w kwartale czas nomi-

nalny. Taki wymiar te¿ nale¿y uwzglêdniæ w wierszach D1, D2
oraz D10÷D12.

W wierszu C3 nale¿y podaæ liczbê godzin op³aconych za
pracê w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nad-

liczbowych, jest to praca wykonywana ponad obowi¹zuj¹ce

normy czasu pracy oraz w niedziele i œwiêta, jak równie¿ inne

(œwi¹teczne czy dodatkowe) dni ustawowo wolne od pracy, za

które pracownik nie otrzymuje dnia wolnego od pracy; otrzymuje

natomiast dodatkowe wynagrodzenie. Godziny nadliczbowe

dziel¹ siê na przepracowane w ruchu ci¹g³ym i poza ruchem

ci¹g³ym. Godziny wynikaj¹ce z ruchu ci¹g³ego s¹ to godziny,

stanowi¹ce przed³u¿ony czas pracy (np. w soboty) oraz te

godziny ruchu ci¹g³ego, które w przypadku niepe³nej obsady

stanowisk na poszczególnych zmianach przypadaj¹ w niedziele

i œwiêta.

Godziny dy¿urów zak³adowych i godziny pracy w
pomocy doraŸnej pracowników s³u¿by zdrowia oraz godziny

ponadwymiarowe nauczycieli, nale¿y potraktowaæ jako

godziny nadliczbowe.

W wierszach C3 i D2 do godzin nadliczbowych nie nale¿y
zaliczaæ czasu pracy objêtego odrêbn¹ umow¹ o pracê, tj.

dodatkowego zatrudnienia w niepe³nym wymiarze czasu
pracy.

W wierszach C5÷C11, D4÷D9 nale¿y wykorzystaæ

szczegó³owy "Zakres sk³adników wynagrodzeñ w gospo-
darce narodowej obowi¹zuj¹cy od 1 stycznia 2000 r." (zak-

tualizowany w 2003 r. i 2005 r.), stanowi¹cy za³¹cznik do obja-

œnieñ do sprawozdawczoœci z zatrudnienia i wynagrodzeñ (np.

badania GUS o symbolu Z-03 lub Z-06).

Dane dotycz¹ce wynagrodzenia nale¿y podaæ w ujêciu
brutto (w z³otych i groszach), bez potr¹ceñ obligatoryjnych

sk³adek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe

op³aconych przez ubezpieczonego oraz zaliczek z tytu³u

podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynagrodzenia

osobowe brutto powinny byæ podane niezale¿nie od Ÿróde³

finansowania wyp³at, tj. zarówno ze œrodków w³asnych, jak i

refundowanych, np. z Funduszu Pracy, Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepe³nosprawnych.

W wierszu C4 nale¿y podaæ wskaŸnik miesiêczny
wymiaru czasu pracy (z 2 znakami po przecinku)

obowi¹zuj¹cy w paŸdzierniku wylosowanego pracownika - w

danym zak³adzie pracy lub na danym stanowisku oraz

dotycz¹cy tylko czasu op³aconego z osobowego funduszu

wynagrodzeñ (wiersze C1 i C5), czyli bez okresów op³aco-
nych ze œrodków ZUS czy urlopów bezp³atnych. Np. osoba

zatrudniona w paŸdzierniku w 2006 r. w pe³nym wymiarze czasu

pracy (tj. 22 dni*8 godzin=176 godzin) by³a w tym miesi¹cu 4 dni

na urlopie bezp³atnym. W tym przypadku w wierszu C4 nie
powinna byæ wykazana liczba 1,00, gdy¿ prawid³owo wykazany

wskaŸnik wymiaru czasu pracy wyniós³ 0,82

etatu=1,00-(4*8/176)= 1,00-4/22=1-0,18.

W wierszu C5 nale¿y wykazaæ wynagrodzenia osobowe
brutto za paŸdziernik 2006 r., które stanowi¹ sumê wynagro-

dzeñ i œwiadczeñ z tytu³u pracy, wyp³aconych lub wydawanych

w naturze (odpowiednio przeliczonych na 1 miesi¹c), tj. dokona-

nych na rzecz pracowników wyp³at wynagrodzeñ zasadniczych,

dodatków sta³ych i przejœciowych, wynagrodzeñ za pracê w

godzinach nadliczbowych, premii i nagród periodycznych oraz

nieperiodycznych (np. coroczne nagrody dla nauczycieli

wyp³acone z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej, nagrody i

premie wyp³acone pracownikom w ró¿nych miesi¹cach), przy

czym:

a) do tych wynagrodzeñ (wiersze C5÷C10) nale¿y tak¿e zali-

czyæ kwoty, które by³y wyp³acone po 31 paŸdziernika 2006 r.

z tytu³u wyrównañ uposa¿enia za paŸdziernik 2006 r., ale nie

nale¿y zaliczyæ kwot wyp³aconych w paŸdzierniku z tytu³u

wyrównañ uposa¿enia za poprzednie miesi¹ce;

b) w wynagrodzeniach osobowych (wiersze C5÷C10) nie
nale¿y uwzglêdniaæ wyp³at maj¹cych charakter jednorazowy

lub sporadyczny, tj. nagród jubileuszowych, gratyfikacji,

odpraw wyp³acanych przy przejœciu na emeryturê, ekwiwa-

lentów za niewykorzystane urlopy oraz dodatkowych wyna-

grodzeñ rocznych dla pracowników jednostek sfery bud¿eto-

wej czy wyp³at z tytu³u udzia³u w zysku lub w nadwy¿ce bilan-

sowej w spó³dzielniach, a tak¿e - honorariów.

W wierszu C6 nale¿y wykazaæ wynagrodzenie zasadnicze
brutto za paŸdziernik 2006 r. dok³adnie ustalone na podstawie

obowi¹zuj¹cej stawki za jednostkê pracy (odpowiednio do sys-

temu, formy wynagradzania) i czasu pracy nominalnego (wyka-

zanego w wierszu C2) obowi¹zuj¹cego w jednostce w X 2006 r.!

W wierszu C7 nale¿y wykazaæ wynagrodzenia za pracê w
godzinach nadliczbowych brutto w paŸdzierniku 2006 r., które

powinny byæ ustalane na podstawie godzin przepracowanych w

czasie nadliczbowym (wykazanych w wierszu C3) i stawki

zasadniczego wynagrodzenia, ³¹cznie z odpowiednimi dodat-

kami.

W wierszu C8 nale¿y podaæ dodatek za pracê zmianow¹
brutto w paŸdzierniku 2006 roku. Praca zmianowa to wykony-

wanie pracy wed³ug ustalonego rozk³adu czasu pracy, przewi-

duj¹cego zmianê pory wykonywania pracy przez poszczegól-

nych pracowników po up³ywie okreœlonej liczby godzin, dni lub

tygodni; dopuszczalna w ka¿dym systemie czasu pracy. Nie

nale¿y wykazywaæ dodatków za pracê œwiadczon¹ incydental-

nie (np. zastêpstwo).



W wierszu C9 nale¿y podaæ dodatek za sta¿ pracy brutto w

paŸdzierniku 2006 roku. Dodatek za sta¿ pracy powinien doty-

czyæ sta¿u pracy wykazanego w wierszach B8 lub B9.

W wierszu C10 nale¿y wykazaæ sumê przeliczonych na 1

miesi¹c premii i nagród periodycznych oraz nieperiodycz-
nych brutto wyp³aconych za paŸdziernik 2006 r. (m.in. 1/12

rocznej nagrody dla nauczycieli wyp³aconej z okazji Dnia Komi-

sji Edukacji Narodowej oraz nagrody i premie wyp³acone pra-

cownikom w ró¿nych miesi¹cach, np. 1/3 premii lub nagrody za

IV kwarta³ 2006 r.).

W wierszu C11 nale¿y wykazaæ wynagrodzenia wyp³acone

z funduszu honorariów za paŸdziernik 2006 r. niektórym gru-

pom pracowników za prace wynikaj¹ce z umowy o pracê. Do

tych wynagrodzeñ nale¿y tak¿e zaliczyæ kwoty wyp³acone po 31

paŸdziernika 2006 r. z tytu³u wyrównañ uposa¿enia za paŸdzier-

nik 2006 r., ale nie nale¿y zaliczyæ kwot wyp³aconych w paŸ-

dzierniku z tytu³u wyrównañ uposa¿enia za poprzednie

miesi¹ce.

Wiersze od D1 do D11 dotycz¹ roku 2006.

W wierszu D1 nale¿y podaæ zsumowan¹ liczbê (z 2 znakami

po przecinku) godzin op³aconych przez zak³ad pracy z oso-

bowego funduszu za 2006 rok (fundusz wykazany w wierszu

D4), osobie wykazanej w wierszu B1. Wiersz ten obejmuje

godziny przepracowane oraz godziny nieprzepracowane (np.

krótkotrwa³e zwolnienia lekarskie (do 33 dni) op³acone przez

zak³ad pracy - bez dni wolnych od pracy, urlop wypoczynkowy,

szkoleniowy, okolicznoœciowy, dla poratowania zdrowia dla

nauczycieli, delegacje s³u¿bowe). W tym wierszu nie nale¿y
uwzglêdniaæ czasu przebywania na: urlopie macierzyñskim,

zwolnieniu lekarskim - op³aconym ze œrodków ZUS lub urlopie

bezp³atnym.

W wierszu D2 nale¿y podaæ zsumowan¹ liczbê (z 2 zna-

kami po przecinku) godzin op³aconych za pracê w godzinach
nadliczbowych w 2006 r.

W wierszu D3 nale¿y podaæ sumê miesiêcznych wskaŸni-
ków wymiaru czasu pracy (w etatach, z 2 znakami po prze-

cinku) w 2006 roku dla osoby wykazanej w wierszu B1 za okresy

op³acone tylko z osobowego funduszu wynagrodzeñ (wiersze

D1 i D4), czyli bez okresów op³aconych ze œrodków ZUS czy
urlopów bezp³atnych.

Np. zatrudniona przez ca³y rok 2006 w pe³nym wymiarze

czasu pracy osoba by³a w okresie od 16 maja do 30 czerwca na

zwolnieniu lekarskim op³aconym przez ZUS oraz w listopadzie

20 dni na urlopie bezp³atnym. W tym przypadku w wierszu D3

nie powinna byæ wykazana liczba 12,00, gdy¿ prawid³owo wyka-

zany wskaŸnik wymiaru czasu pracy wyniós³ 9,83 etatu i jest

sum¹ nastêpuj¹cych sk³adników:

9(m-cy)*1,00(etatu)+1(maj)*0,50(etatu)+1(czerwiec)*0,00
(etatu) + 1(listopad)*0,33(etatu).

W wierszu D4 nale¿y wykazaæ sumê wynagrodzeñ osobo-
wych brutto wyp³aconych za 2006 r. Wiersz ten obejmuje wyna-

grodzenia za godziny przepracowane, zwolnienia lekarskie (do

33 dni) op³acone przez zak³ad pracy, urlop wypoczynkowy,

szkoleniowy, okolicznoœciowy. Do tych wynagrodzeñ (wiersze
D4÷D6) nale¿y tak¿e zaliczyæ kwoty, które by³y wyp³acone po 31

grudnia 2006 r., a dotyczy³y roku 2006. Nie nale¿y zaliczaæ
kwot wyp³aconych w 2006 r. - dotycz¹cych poprzedniego roku,

tj. 2005. Ponadto (tak jak przy naliczaniu wynagrodzeñ osobo-

wych za X 2006 r. - wiersz C5) w wynagrodzeniach osobowych

nie nale¿y uwzglêdniaæ wyp³at maj¹cych charakter jednora-

zowy lub sporadyczny, tj. nagród jubileuszowych, gratyfikacji,

odpraw wyp³acanych przy przejœciu na emeryturê, ekwiwalenty

za niewykorzystane urlopy. Ponadto w wierszach C5 i D4 nie

nale¿y ujmowaæ: wyp³at ze œrodków ZUS oraz dodatkowych

wynagrodzeñ rocznych dla pracowników jednostek sfery bud¿-

etowej czy wyp³at z tytu³u udzia³u w zysku lub w nadwy¿ce bilan-

sowej w spó³dzielniach, a tak¿e - honorariów.

W wierszu D5 nale¿y wykazaæ sumê wynagrodzeñ za
pracê w godzinach nadliczbowych brutto ustalanych na pod-

stawie godzin przepracowanych w czasie nadliczbowym (wyka-

zanych w wierszu D2) i stawek zasadniczego wynagrodzenia,

³¹cznie z odpowiednimi dodatkami, wyp³aconych za 2006 r.,

bez przeliczania na 1 miesi¹c.

W wierszu D6 nale¿y wykazaæ sumê premii i nagród perio-
dycznych i nieperiodycznych brutto wyp³aconych za 2006 r.,

bez przeliczania na 1 miesi¹c.

W wierszu D7 nale¿y wykazaæ sumê tych honorariów za

rok 2006, które zosta³y wyp³acone niektórym grupom pracowni-

ków w³asnym za prace wynikaj¹ce z umowy o pracê, bez przeli-

czania na 1 miesi¹c. Do tych wynagrodzeñ tak¿e nale¿y zaliczyæ

kwoty, które by³y wyp³acone po 31 grudnia 2006 r., a dotyczy³y

roku 2006. Nie nale¿y zaliczaæ kwot wyp³aconych w 2006 r. -

dotycz¹cych poprzedniego roku, tj. 2005.

W wierszu D8 nale¿y wykazaæ dodatkowe wynagrodzenia
roczne za rok 2006 wy³¹cznie dla pracowników jednostek
sfery bud¿etowej, bez przeliczania na 1 miesi¹c. Do wynagro-

dzeñ tak¿e nale¿y zaliczyæ kwoty, które by³y wyp³acone po 31

grudnia 2006 r., a dotyczy³y roku 2006. Nie nale¿y zaliczaæ kwot

wyp³aconych w 2006 r. - dotycz¹cych poprzedniego roku, tj.

2005.

W wierszu D9 nale¿y wykazaæ sumê wyp³at z tytu³u
udzia³u w zysku lub w nadwy¿ce bilansowej w spó³dziel-
niach (dokonywane równie¿ w postaci obligacji b¹dŸ akcji)

dotycz¹cych 2006 roku, bez przeliczania na 1 miesi¹c. W tym

wierszu nie nale¿y wykazywaæ wyp³at dla pracowników z fundu-

szu nagród, tworzonego z osobowego funduszu p³ac - wyp³aty

te nale¿y uj¹æ w wierszach C5 i C10 oraz D4 i D6. Do wynagro-

dzeñ tak¿e nale¿y zaliczyæ kwoty, które by³y wyp³acone po 31

grudnia 2006 r., a dotyczy³y roku 2006. Nie nale¿y zaliczaæ kwot

wyp³aconych w 2006 r. - dotycz¹cych poprzedniego roku, tj.

2005.

W wierszach D10÷D12 nale¿y odpowiedni czas pracy

podaæ tylko w pe³nych godzinach, bez znaków po przecinku.

W wierszu D10 nale¿y wykazaæ zsumowan¹ liczbê godzin
nieprzepracowanych (op³aconych, w tym tak¿e ze œrodków

ZUS oraz bezp³atnych) w 2006 roku bez wzglêdu na powód (np.

zwolnienia lekarskie, urlopy wypoczynkowe, urlopy macierzy-

ñskie i profilaktyczne, szkoleniowe, okolicznoœciowe, dla porato-

wania zdrowia dla nauczycieli oraz bezp³atne). Dni wolnych od

pracy nie nale¿y wykazywaæ. Dla celów sprawozdawczych

nale¿y przyj¹æ, i¿ tygodniowo pe³ny wymiar czasu pracy wynosi

np. dla nauczyciela akademickiego - 36 godzin, zaœ dla dyrek-

tora i jego zastêpców (w tym wszystkich typów szkó³) - 40

godzin.

W wierszu D11 nale¿y wykazaæ zsumowan¹ liczbê godzin
nieobecnoœci w pracy w 2006 r. z powodu urlopów wypoczyn-

kowych. Jako urlop wypoczynkowy nale¿y traktowaæ zgodnie z

Kart¹ Nauczyciela - okres ferii zimowych i letnich. W tej pozycji

nale¿y tak¿e uwzglêdniæ zaleg³e urlopy z roku 2005, a realizo-

wane w roku 2006.

W wierszu D12 nale¿y wykazaæ zsumowan¹ liczbê godzin
nieobecnoœci w pracy w 2006 r. z powodu d³ugotrwa³ego zwol-

nienia lekarskiego czy urlopu macierzyñskiego - op³aconego,

ale tylko ze œrodków ZUS oraz urlopu bezp³atnego.




