Symbol formularza: Z-03
Nazwa formularza:
Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach za okres
od początku roku do końca 1, 2 i 3 kwartału

Zakres przedmiotowy:
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą:
- zaliczone do sektora przedsiębiorstw - o liczbie pracujących 50 osób i więcej - badanie pełne
miesięczne i roczne, o liczbie pracujących od 10 do 49 osób - badanie reprezentacyjne miesięczne
(10% jednostek) i roczne badanie pełne,
- objęte rocznym badaniem reprezentacyjnym (sprawozdanie SP-3, próba 5%), o liczbie pracujących
do 9 osób,
- pozostałe jednostki prowadzące działalność gospodarczą - kwartalne i roczne badanie pełne.
Jednostki sfery budżetowej państwowej i samorządowej- kwartalnei roczne badanie pełne.

Zakres podmiotowy:
W okresach miesięcznych: liczba pracujących według stanu na koniec miesiąca oraz przeciętna liczba
zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw; w okresach kwartalnych: jw. w pozostałych jednostkach
gospodarki narodowej.
Dane roczne ogółem, w tym kobiety: pracujący ogółem, pracujący, dla których jednostka
sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy, z tego pełnozatrudnieni (łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi
dorywczo), niepełnozatrudnieni, właściciele i współwłaściciele łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin, w
tym właściciele i współwłaściciele, osoby wykonujące pracę nakładczą, agenci, członkowie spółdzielni
produkcji rolniczej, pracujący w porze nocnej, niepełnosprawni, cudzoziemcy, emeryci i renciści, pracujący wg
miast i gmin. Przeciętna liczba zatrudnionych ogółem, w tym na stanowiskach robotniczych i pokrewnych,
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, osoby zatrudnione poza
granicami kraju, zatrudnione przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych oraz nauczyciele
akademiccy. Liczba pracowników według stanu w dniu 31 XII otrzymujących w grudniu wynagrodzenie
nieprzekraczające minimalnego wynagrodzenia (ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów), liczba
osób, wobec których wystąpiły zaległości w wypłacie wynagrodzeń.
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy, zlikwidowanych miejsc pracy, wolnych miejsc pracy według stanu w
dniu 31 grudnia każdego roku.
Przyjęcia do pracy pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu, w tym kobiety, osoby podejmujące
pracę po raz pierwszy, w tym absolwenci szkół wyższych, policealnych i średnich zawodowych, liceów
ogólnokształcących, szkół zasadniczych; osoby które poprzednio pracowały, które wróciły z urlopów
wychowawczych i bezpłatnych, pozostali przyjęci do pracy.
Zwolnienia z pracy, w tym kobiety: w drodze wypowiedzenia przez zakład pracy, wypowiedzenia przez
pracownika, z powodu niezdolności do pracy i rehabilitacji, przeniesienia na emeryturę, zmarli, osoby, które
otrzymały urlopy wychowawcze i bezpłatne, z innych przyczyn.
Pracujący, w tym kobiety, według faktycznego miejsca pracy (gminy).

Jednostka wiodąca:

Departament Pracy i Warunków Życia

Symbol badania wg PBSSP: 1.23.02(040); 1.23.13(047); 1.24.01(051); 1.24.04(054)
Charakter badania: obowiązkowy
Częstotliwość: kw/1-3
Rodzaj badania: pełne
Rodzaj stosowanej klasyfikacji: PKD

