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Stan aktywności prawnej i ekonomicznej w dniu 31 marca 2021 r. 
(wstawić znak „X” w kratce z lewej strony właściwej odpowiedzi) 
Podmiot aktywny (11, 13, 14)  Podmiot nieaktywny (21, 23−26)  

 11 prowadzący działalność   21 nie podjął działalności  25 z zawieszoną działalnością 

 13 w stanie likwidacji   23 w stanie likwidacji  26 z zakończoną działalnością 
(niewykreślony z rejestru) 

 14 w stanie upadłości   24 w stanie upadłości  

 
 
 
Dział 1. ZATRUDNIENIE 
 
1.  Liczba osób zatrudnionycha) według zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności 2014  
     (stan w dniu 31 marca 2021 r.) 

Symbol zawodu Nazwa zawodu Liczba osób zatrudnionych 
1 2 3 

OGÓŁEM  01  

Należy wybrać 6-cyfrowy symbol  
zawodu   02  

  03  

  04  

  05  

  06  

 
 
 
Dział 2. POSZUKIWANI PRACOWNICY 
 

2. Czy w pierwszym kwartale 2021 r. jednostka poszukiwała 
pracowników? 
(wpisać znak „X” w odpowiedniej kratce) 

tak 
   

� pytanie 3 1   

   
nie 

   
� pytanie 4 2   

   



 
3.  Liczba poszukiwanych pracowników według zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności 2014        
     (w pierwszym kwartale 2021 r.) 

Symbol zawodu Nazwa zawodu Liczba poszukiwanych pracowników 
1 2 3 

OGÓŁEM  01  

Należy wybrać 6-cyfrowy symbol  
zawodu   02  

  03  

  04  

  05  

  06  

 
 
 
Dział 3. PLANY DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA 
 

4. Czy jednostka planuje przyjęciab) pracowników do końca 2021 r.? 
(wpisać znak „X” w odpowiedniej kratce) 

tak 
   

� pytanie 5 1   

   
nie 

   
� pytanie 6 2   

    
 
5. Liczba planowanych przyjęćb) pracowników według zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności 2014   
     (do końca 2021 r.) 

Symbol zawodu Nazwa zawodu Liczba planowanych przyjęć pracowników 
1 2 3 

OGÓŁEM  01  

Należy wybrać 6-cyfrowy symbol  
zawodu   02  

  03  

  04  

  05  

  06  

 
 
 
 
Dział 4. PLANY DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PRACOWNIKÓW 
 
 

6. Czy jednostka planuje zwolnieniab) pracowników do końca 2021 r.? 
      (wpisać znak „X” w odpowiedniej kratce) 

tak 
   

� pytanie 7 1   

   
nie 

   
� dział 5 2   

    



 
 
7.  Liczba planowanych zwolnieńb) pracowników według zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności 
2014 (do końca 2021 r.) 

Symbol zawodu Nazwa zawodu Liczba planowanych zwolnień pracowników 
1 2 3 

OGÓŁEM  01  

Należy wybrać 6-cyfrowy symbol  
zawodu   02  

  03  

  04  

  05  

  06  

 
 
 
 
Dział 5. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 
 
 

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb 
wypełnianego formularza. 1  
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza. 
 2  

 

 

 
 

                              
(e-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 

 
 
     

     ( telefon kontaktowy                          
w zakresie sporządzonego 

sprawozdania) 

    
 
 

(miejscowość, data) 
 

 

 

 

 



Objaśnienia do formularza Z-15 
 
Sprawozdanie należy sporządzić dla wylosowanej jednostki lokalnej. 
 
UWAGA! 
W przypadku wylosowania do badania zespołu szkół lub szkoły wchodzącej w skład zespołu – należy zawsze sporządzić jedno sprawozdanie 
zbiorcze i wykazać pracowników całego zespołu, tj. administracji i obsługi oraz nauczycieli wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu. 
Podobnie w przypadku wylosowania do badania np. zespołu opieki zdrowotnej lub jednostki lokalnej wchodzącej w skład zespołu – należy 
zawsze sporządzić jedno sprawozdanie zbiorcze i wykazać wszystkich pracowników całego zespołu, tj. administracji i obsługi oraz personel 
medyczny. 
 
W sprawozdaniu należy stosować 6-cyfrowe kody zawodów zgodnie z klasyfikacją zwodów i specjalności wprowadzoną rozporządzeniem 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu 
jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227). 
 
 „a)”Zatrudnieni w gospodarce narodowej to osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy na czas określony (w tym zatrudnione sezonowo  
i dorywczo) i nieokreślony, w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, pracownicy najemni w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie 
oraz nauczyciele w stanie nieczynnym lub przebywający na urlopach zdrowotnych. 
Przy ustalaniu stanu zatrudnienia na dany dzień w osobach fizycznych brane są pod uwagę osoby pełnozatrudnione oraz niepełnozatrudnione, 
które wskazały daną jednostkę jako główne miejsce pracy. 
 
W badaniach prowadzonych poprzez przedsiębiorstwa do zatrudnionych zalicza się osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowy  
o pracę, powołania, mianowania, wyboru) lub stosunku służbowego, w tym również: 
– osoby zatrudnione przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych finansowanych z Funduszu Pracy, 
– osoby młodociane pracujące na podstawie umowy o pracę, a nie w celu odbycia przygotowania zawodowego, 
– osoby pracujące poza granicami kraju zatrudnione przez krajowe jednostki organizacyjne, 
– osoby przebywające za granicą na podstawie delegacji służbowej, 
– cudzoziemców zatrudnionych przez zakłady pracy lub osoby fizyczne, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
– nauczycieli w tzw. stanie nieczynnym, 
– osoby zatrudnione w działalności finansowanej z zakładowego funduszu socjalnego (np. na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży), 
– osoby pracujące w zakładach pracy w formie zorganizowanych grup roboczych (jednostki wojskowe, uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy, 
 z wyjątkiem zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, poborowi odbywający w zakładach pracy zastępczą służbę wojskową, junacy 
obrony cywilnej, junacy straży przemysłowej i pożarnej), 
– skazanych (więźniów) pracujących na podstawie zbiorowych umów o pracę, którzy powinni być wykazywani w zakładach, z którymi zawarta 
jest umowa i na rzecz których pracują, a nie w zakładach karnych, gdzie dokonywana jest wypłata wynagrodzeń. 
 
Stan ewidencyjny zatrudnionych określa liczbę pracowników ujętych w ewidencji zakładu pracy w danym dniu. Obejmuje wszystkie osoby 
zatrudnione, bez względu na obecność czy okresową nieobecność w pracy (np. urlopy, delegacje służbowe, zwolnienia lekarskie itp.). 
Podstawą zaliczenia pracownika przez zakład pracy do ewidencyjnego stanu zatrudnienia jest fakt zawarcia z nim umowy o pracę, natomiast 
podstawą skreślenia z ewidencji – rozwiązanie umowy o pracę. 
Istnieją przypadki, w których następuje skreślenie osób z ewidencji na pewien okres pomimo nie rozwiązania z nimi stosunku pracy. Dotyczy  
to w szczególności: 
– kobiet korzystających z urlopów wychowawczych udzielonych na okres dłuższy niż 3 miesiące (nieprzerwanie), 
– osób otrzymujących świadczenia rehabilitacyjne z wyjątkiem kobiet w ciąży, które należy traktować jak osoby przebywające na zasiłku 
chorobowym jeśli pobierają świadczenie rehabilitacyjne, 
– osób korzystających z urlopów bezpłatnych udzielonych na okres dłuższy niż 3 miesiące (nieprzerwanie), 
– osób powołanych do zasadniczej służby wojskowej. 
Przy obliczaniu liczby zatrudnionych, osoby te wyłącza się ze stanu ewidencyjnego. 
 
Więcej informacji: Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/zasady-
metodyczne-rocznik-pracy/zeszyt-metodologiczny-statystyka-rynku-pracy-i-wynagrodzen,1,2.html 
 
„b)” Przyjęcia (zwolnienia) do pracy dotyczą wszystkich pracowników, z którymi planuje się w okresie od 1.04.2021 r. do 31.12.2021 r. zawarcie 
(rozwiązanie) umowy o pracę. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


