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GUS prosi sporz¹dzaj¹cych sprawozdanie o przestrzeganie nastêpuj¹cych zasad jego wype³niania:
wype³niaæ starannie i czytelnie tylko d³ugopisem koloru czarnego, w kratkê wpisywaæ tylko jedn¹ cyfrê, która w ca³oœci musi znaleŸæ siê w obrêbie
bia³ego pola tej kratki, nie stosowaæ ¿adnych skreœleñ, a w przypadku pomy³ki, dok³adnie usun¹æ b³êdny zapis korektorem i dokonaæ w tym miejscu
poprawnego zapisu, wpisywaæ liczby pocz¹wszy od pierwszej kratki z lewej strony, pozostawiaæ puste, niewype³nione kratki w sytuacji, gdy na wpisanie
liczby potrzeba mniej kratek ni¿ przewidziano do wype³nienia, pozostawiaæ wszystkie puste kratki, w przypadku braku informacji liczbowej, nie dokonywaæ dodatkowych zapisów na marginesach, a szczególnie w rogach formularza, dbaæ o to, aby formularz w czasie wype³niania nie ulega³ zabrudzeniom
i uszkodzeniom, przesy³aæ do urzêdów statystycznych orygina³y sprawozdañ, a nie ich kopie, i jeœli to mo¿liwe, w formie niez³o¿onej.
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZA£¥CZNIK DO Z-06

Adresat: Urz¹d Statystyczny

Sprawozdanie o zatrudnieniu
i wynagrodzeniach nauczycieli
akademickich
za 2007 r.

w ..................................................................
Przekazaæ/wys³aæ w terminie do dnia
18 stycznia 2008 r.

Obowi¹zek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z póŸn. zm.) oraz
rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 5 wrzeœnia 2006 r. w sprawie programu badañ statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 (Dz. U. Nr 170, poz. 1219, z póŸn. zm.).

Numer identyfikacyjny - REGON (wpisywaæ od pierwszej kratki z lewej strony)

Symbol rodzaju dzia³alnoœci podstawowej wg PKD

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

.......................................................
(miejscowoœæ, data)

.......................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osoby
dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)
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Dzia³ 1. Zatrudnienie i wynagrodzenia nauczycieli akademickich
Dla jednostek podklasy 80.30.C. Szkolnictwo wy¿sze.
Wyszczególnienie
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a)

Profesorowie zwyczajni, profesorowie nadzwyczajni, profesorowie wizytuj¹cy. b) Adiunkci, docenci, starsi wyk³adowcy, starsi kustosze dyplomowani, dokumentaliœci dyplomowani, adiunkci biblioteczni, adiunkci
dokumentacji i informacji naukowej. c) Asystenci, wyk³adowcy, lektorzy, instruktorzy, asystenci biblioteczni, asystenci dokumentacji i informacji naukowej. d) Po przeliczeniu pracowników niepe³nozatrudnionych na
pe³ne etaty. e) Wynagrodzenia osobowe, wyp³aty z tytu³u udzia³u w zysku lub w nadwy¿ce bilansowej w spó³dzielniach, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery bud¿etowej. Bez
wynagrodzeñ osobowych wyp³aconych pracownikom obcym i zatrudnionym poza granicami kraju.

PODPISY NA PIERWSZEJ STRONIE

