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Dane osoby sporządzającej sprawozdanie
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E-mail:

Dział 1. PODSTAWOWE DANE O JEDNOSTCE BADANEJ
1. Symbol rodzaju podstawowej działalności według PKD 2007

Stan aktywności prawnej i ekonomicznej w dniu 31 XII
Podmiot aktywny

Podmiot nieaktywny

[

] 11 prowadzący działalność

[

] 21 nie podjął działalności

[

] 25 z zawieszoną działalnością

[

] 13 w stanie likwidacji

[

] 23 w stanie likwidacji

[

] 26 z zakończoną działalnością

[

] 14 w stanie upadłości

[

] 24 w stanie upadłości

(nie wykreślony z rejestru)

2. Proszę podać liczbę pracujących w osobach – stan w dniu 31 XII 2020 r.
(w głównym miejscu pracy)

Dział 2. ZATRUDNIENIE (z jednym znakiem po przecinku)
1. Proszę podać przeciętną liczbę osób pełnozatrudnionych

2. Proszę podać przeciętną liczbę osób
niepełnozatrudnionych

3. Proszę podać przeciętną liczbę osób
(uczniów) zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę w celu przygotowania zawodowego

2.1 bez przeliczenia na pełne etaty
2.2 w przeliczeniu na pełne etaty
3.1 bez przeliczenia na pełne etaty
3.2 w przeliczeniu na pełne etaty

Dział 3. CZAS PRACY (w tys. godzin, z jednym znakiem po przecinku)
Wyszczególnienie

Pełnozatrudnieni

Niepełnozatrudnieni

Uczniowie

0

1

2

3

Ogółem - liczba godzin opłaconych (w. 2 do
4)

1

Godziny przepracowane w czasie normalnym

2

Godziny przepracowane w czasie
nadliczbowym

3

Godziny nieprzepracowane

4

Dział 4. SKŁADNIKI KOSZTU PRACY (brutto w tys. zł, z jednym znakiem po przecinku)
Wyszczególnienie

Ogółem
(pełnozatrudnieni
i niepełnozatrudnieni)

Uczniowie

0

1

2

Wynagrodzenia i świadczenia ogółem zaliczane
w ciężar kosztów jednostki (suma wierszy 02+14
do 19+22, od 24 do 27)

01

Wynagrodzenia osobowe ogółem (suma wierszy od
03 do 13)

02

wynagrodzenia zasadnicze

03

dodatki za staż pracy

04

premie wypłacane periodycznie za osiągnięcia w
wykonywaniu podstawowych zadań

05

nagrody (bez wypłat z zysku)

06

wynagrodzenia za pracę w godzinach
nadliczbowych (w odniesieniu do godzin
wykazanych w dziale 3 wiersz 3)

07

wynagrodzenia za czas choroby (wypłacone
wyłącznie ze środków zakładu pracy)

08

wynagrodzenia za czas przestojów

09

pozostałe wynagrodzenia za czas
niewykonywania pracy

10

nagrody jubileuszowe, gratyfikacje

11

odprawy wypłacone przy przejściu na emeryturę
lub rentę

12

pozostałe składniki wynagrodzeń osobowych

13

Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników
jednostek sfery budżetowej

14

Dział 4. SKŁADNIKI KOSZTU PRACY (brutto w tys. zł, z jednym znakiem po przecinku) (dok.)
Wyszczególnienie

Ogółem
(pełnozatrudnieni
i niepełnozatrudnieni)

Uczniowie

0

1

2

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy
o dzieło (wynagrodzenia bezosobowe - bez wypłat
dla pracowników obcych)

15

Honoraria ogółem (bez wypłat dla pracowników
obcych)

16

Wydatki na doskonalenie, kształcenie i
przekwalifikowanie kadr

17

Wydatki na delegacje służbowe

18

Obligatoryjne składki na ubezpieczenie emerytalne,
rentowe i wypadkowe opłacone przez pracodawcę

19

w tym należne składki na Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

20

w tym wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

21

Dobrowolne składki na ubezpieczenia społeczne

22

w tym składki na pracownicze systemy
emerytalno - rentowe

23

Wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną
pracy

24

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (odpis w
koszty)

25

Świadczenia o charakterze rzeczowym (m. in.
wydatki na samochody służbowe, telefony
komórkowe, mieszkania służbowe)

26

Pozostałe wydatki

27

Wypłaty z tytułu udziału w zysku do podziału lub
z nadwyżki bilansowej w spółdzielniach (suma
wierszy od 29 do 31)

28

Nagrody i premie z tytułu udziału w zysku do
podziału lub z nadwyżki bilansowej w spółdzielniach

29

Wypłaty na rzecz zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych (odpis z zysku)

30

Inne wypłaty, jakie?

31

Dodatkowe informacje
1. Czy jednostka na wypłatę wynagrodzeń bądź świadczeń dla pracowników
pozyskała środki (subsydia) z innych źródeł niż własne?
2. Proszę podać w tys. zł wartość tych środków

[

] 1 tak

[

] 2 nie

