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Symbol rodzaju podstawowej działalności 
wg PKD 2007 
(stan w dniu 31 X 2010 r.)

za 2010 rok Przekazać do dnia 31 marca 2011 r.

Obowiązek 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 późn. zm.) oraz  
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010 (Dz. U. z 2010 r. Nr 3, poz. 14, z późn. zm.).

(e-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy – WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI)

Część I. Dane dotyczące jednostki sprawozdawczej - według stanu w dniu 31 października 2010 r.

Sposób ustalania wynagrodzeń za pracę 
(należy wpisać właściwy symbol): Pracujący

Zatrudnieni
(spełniający warunki badania po uwzględnieniu wykluczeń; patrz  

objaśnienia)

1 - w ponadzakładowym układzie pracy,
2 - w zakładowym układzie pracy,
3 - na podstawie innych przepisów wynagradzania.

W osobach

A1 A2 A3

Część II. Dane dotyczące osób wylosowanych do badania
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Numer wylosowanego pracownika B1
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Nazwa zawodu wykonywanego B2

Symbol

zawodu wykonywanego - specjalności (6 cyfr) B3

płcia) B4

poziomu ukończonego wykształceniab) B5

rodzaju umowy o pracęc) B6

systemu czasu pracyd) B7
Rok i miesiąc urodzenia (wpisać dwie ostatnie cyfry roku i miesiące na dwóch znakach po  
przecinku) B8

Staż pracy ogółem (B9≥B10) w latach i miesiącach
(miesiące na dwóch znakach po przecinku)

B9

w tym w jednostce sprawozdawczej B10
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źd
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20
10
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Miesięczny wskaźnik wymiaru czasu pracy za październik 2010 r. (etat, z dwoma 
znakami po przecinku) C1

Liczba dni roboczych w październiku 2010 r. (w dniach, bez znaków po przecinku) C2

Czas pracy 
w X 2010 r.

(w godzinach,  
z dwoma 

znakami po 
przecinku)

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego pełnego wymiaru czasu 
pracy C3

Czas faktycznie 
przepracowany

w godzinach nominalnych C4

w godzinach nadliczbowych C5
Czas 
nieprzepracowany 
(bez dni wolnych 
od pracy)

ogółem - godziny opłacone (tylko przez zakład  
pracy) oraz nieopłacone (C6≥C7) C6

w tym opłacony tylko przez zakład pracy C7

Wynagrodzenia 
za X 2010 r.
(w złotych,  
z dwoma 

znakami po 
przecinku)

Wynagrodzenia osobowe ogółem brutto za październik 2010 r., 
(C8=C9+C13) C8

z tego

za czas nominalny 
(bez nagród 
i premii 
uznaniowych)

razem (C9≥C10+C11+C12) C9

w 
tym

wynagrodzenie zasadnicze C10

dodatki za pracę zmianową C11

premie regulaminowe C12

wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych C13

R
ok

 2
01

0

Suma miesięcznych wskaźników wymiaru czasu pracy za 2010 r. (w etatach, z dwoma 
znakami po przecinku) D1

Liczba dni roboczych w 2010 r. (w dniach, bez znaków po przecinku) D2

Czas pracy 
w 2010 r.

(w godzinach,  
z dwoma 

znakami po 
przecinku)

Czas faktycznie 
przepracowany

w godzinach nominalnych D3

w godzinach nadliczbowych D4
Czas 
nieprzepracowan
y (bez dni  
wolnych od 
pracy)

ogółem - godziny opłacone (przez zakład pracy  
lub ze środków ZUS) oraz nieopłacone (D5≥D6) D5

w tym opłacony tylko przez zakład pracy D6

Liczba dni urlopów wypoczynkowych wykorzystanych w 2010 r. (w dniach, bez znaków 
po przecinku) D7

Wynagrodzenia 
za 2010 r.
(w złotych,  
z dwoma 

znakami po 
przecinku)

Wynagrodzenia osobowe ogółem brutto za 2010 r. (D8=D9+D12) D8

z tego 
za czas 
nominalny

razem (D9>D10+D11) D9

w tym 
premie regulaminowe D10

nagrody i premie uznaniowe D11

wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych D12

Honoraria - mające charakter wynagrodzenia pracowniczego za 2010 r. D13
Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery 
budżetowej za 2010 r. D14

Wypłaty z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej 
w spółdzielniach za 2010 r. D15

a) 1 - mężczyzna, 2 - kobieta.
b) 1 - wyższe ze stopniem naukowym co najmniej doktora, 2 - wyższe z tytułem magistra, lekarza lub równorzędnym, 3 - wyższe z tytułem inżyniera, licencjata, dyplomowanego ekonomisty lub równorzędnym, 4 - policealne, 5 - średnie 

zawodowe, 6 - średnie ogólnokształcące, 7 - zasadnicze zawodowe, 8 - gimnazjalne, 9 - podstawowe i niepełne podstawowe.
c) 1 - na czas nieokreślony, 2 - na czas określony, 3 - na czas wykonywania określonej pracy, 4 - na okres próbny.
d) 10 - podstawowy, 21 - równoważny - wersja podstawowa (w wymiarze do 12 godz.), 22 - równoważny - wersja szczególna (w wymiarze do 16 godz.), 23 - równoważny - wersja szczególna (w wymiarze do 24 godz.), 30 - przerywany, 

40 - zadaniowy, 50 - praca weekendowa, 60 - praca w skróconym tygodniu pracy, 70 - praca w ruchu ciągłym.



Część II. Dane dotyczące osób wylosowanych do badania (dokończenie)
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Numer wylosowanego pracownika B1
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Nazwa zawodu wykonywanego B2

Symbol

zawodu wykonywanego - specjalności (6 cyfr) B3

płcia) B4

poziomu ukończonego wykształceniab) B5

rodzaju umowy o pracęc) B6

systemu czasu pracyd) B7
Rok i miesiąc urodzenia (wpisać dwie ostatnie cyfry roku i miesiące na dwóch znakach po  
przecinku) B8

Staż pracy ogółem (B9≥B10) w latach i miesiącach
(miesiące na dwóch znakach po przecinku)

B9

w tym w jednostce sprawozdawczej B10
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k 
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Miesięczny wskaźnik wymiaru czasu pracy za październik 2010 r. (etat, z dwoma 
znakami po przecinku) C1

Liczba dni roboczych w październiku 2010 r. (w dniach, bez znaków po przecinku) C2

Czas pracy 
w X 2010 r.

(w godzinach,  
z dwoma 

znakami po 
przecinku)

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego pełnego wymiaru czasu 
pracy C3

Czas faktycznie 
przepracowany

w godzinach nominalnych C4

w godzinach nadliczbowych C5
Czas 
nieprzepracowany 
(bez dni wolnych 
od pracy)

ogółem - godziny opłacone (tylko przez zakład  
pracy) oraz nieopłacone (C6≥C7) C6

w tym opłacony tylko przez zakład pracy C7

Wynagrodzenia 
za X 2010 r.
(w złotych,  
z dwoma 

znakami po 
przecinku)

Wynagrodzenia osobowe ogółem brutto za październik 2010 r., 
(C8=C9+C13) C8

z tego

za czas nominalny 
(bez nagród 
i premii 
uznaniowych)

razem (C9≥C10+C11+C12) C9

w 
tym

wynagrodzenie zasadnicze C10

dodatki za pracę zmianową C11

premie regulaminowe C12

wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych C13

R
ok

 2
01
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Suma miesięcznych wskaźników wymiaru czasu pracy za 2010 r. (w etatach, z dwoma 
znakami po przecinku) D1

Liczba dni roboczych w 2010 r. (w dniach, bez znaków po przecinku) D2

Czas pracy 
w 2010 r.

(w godzinach,  
z dwoma 

znakami po 
przecinku)

Czas faktycznie 
przepracowany

w godzinach nominalnych D3

w godzinach nadliczbowych D4
Czas 
nieprzepracowan
y (bez dni  
wolnych od 
pracy)

ogółem - godziny opłacone (przez zakład pracy  
lub ze środków ZUS) oraz nieopłacone (D5≥D6) D5

w tym opłacony tylko przez zakład pracy D6

Liczba dni urlopów wypoczynkowych wykorzystanych w 2010 r. (w dniach, bez znaków 
po przecinku) D7

Wynagrodzenia 
za 2010 r.
(w złotych,  
z dwoma 

znakami po 
przecinku)

Wynagrodzenia osobowe ogółem brutto za 2010 r. (D8=D9+D12) D8

z tego 
za czas 
nominalny

razem (D9>D10+D11) D9

w tym 
premie regulaminowe D10

nagrody i premie uznaniowe D11

wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych D12

Honoraria - mające charakter wynagrodzenia pracowniczego za 2010 r. D13
Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery 
budżetowej za 2010 r. D14

Wypłaty z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej 
w spółdzielniach za 2010 r. D15

a) 1 - mężczyzna, 2 - kobieta.
b) 1 - wyższe ze stopniem naukowym co najmniej doktora, 2 - wyższe z tytułem magistra, lekarza lub równorzędnym, 3 - wyższe z tytułem inżyniera, licencjata, dyplomowanego ekonomisty lub równorzędnym, 4 - policealne, 5 - średnie 

zawodowe, 6 - średnie ogólnokształcące, 7 - zasadnicze zawodowe, 8 - gimnazjalne, 9 - podstawowe i niepełne podstawowe.
c) 1 - na czas nieokreślony, 2 - na czas określony, 3 - na czas wykonywania określonej pracy, 4 - na okres próbny.
d) 10 - podstawowy, 21 - równoważny - wersja podstawowa (w wymiarze do 12 godz.), 22 - równoważny - wersja szczególna (w wymiarze do 16 godz.), 23 - równoważny - wersja szczególna (w wymiarze do 24 godz.), 30 - przerywany, 

40 - zadaniowy, 50 - praca weekendowa, 60 - praca w skróconym tygodniu pracy, 70 - praca w ruchu ciągłym.

(e-mail osoby odpowiedzialnej merytorycznie za sprawozdanie – WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI)

(imię, nazwisko i telefon osoby odpowiedzialnej 
merytorycznie za sprawozdanie)

(imię, nazwisko i telefon osoby odpowiedzialnej 
za naliczenie informatyczne sprawozdania)

(miejscowość, data) (pieczątka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy)


