GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Z-03

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU

Sprawozdanie o zatrudnieniu i
wynagrodzeniach

Numer identyfikacyjny - REGON

00051614600000

za okres od początku roku do końca
I kwartał 2020

www.stat.gov.pl
Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
Urząd Statystyczny
85-066 Bydgoszcz
ul. Konarskiego 1/3
Termin przekazania: raz w kwartale do 11
kwietnia 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 11
lipca 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 11
października 2020 r. za trzy kwartały 2020 r.

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.)

E-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie

organizacyjny@magistrat.radom.pl

Czy w okresie sprawozdawczym od początku roku do końca 1 kwartału prowadzili Państwo
działalność?

[ X ] Tak

Stan aktywności prawnej i ekonomicznej w ostatnim dniu kwartału

Aktywność prawna i ekonomiczna

Rodzaj sprawozdania

[X]

Podmiot aktywny

[

Podmiot nieaktywny

prowadzący działalność

[

]

w budowie, organizujący się

[

]

w stanie likwidacji

[

]

w stanie upadłości

[

]

brak pracujących (nie dotyczy właścicieli i członków Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych)

[X]

Pojedyncze (dane na sprawozdaniu dotyczą jednej jednostki)

[

]

Zbiorcze (dane na sprawozdaniu są danymi zbiorczymi dla kilku jednostek)

[

]

Zerowe (dane zostały przekazane w sprawozdaniu zbiorczym przez inną jednostkę)

3. Pracujący w głównym miejscu pracy. Stan w
ostatnim dniu kwartału.
840.6

w tym

4. Czas faktycznie
przepracowany

850

ogółem

Z pozycji 2

]

[X]

2. Przeciętna liczba zatrudnionych

Wynagrodzenia brutto w
tys. zł. osób wykazanych w
pozycji 2

] Nie

[

348.6
5

14773.8

wypłaty z tytułu udziału w zysku lub w
nadwyżce bilansowej w spółdzielniach

6

dodatkowe wynagrodzenia roczne dla
pracowników jednostek sfery budżetowej

7

3301.7

składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i
chorobowe opłacane przez ubezpieczonych

8

1900.5

Przeciętna liczba pracowników zatrudnionych przy pracach
interwencyjnych i robotach publicznych

9

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

1

100

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza

2

10

E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie
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