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GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

Regon jednostki (firmy): 00052357700000
Nazwa jednostki (firmy):
URZĄD MIASTA HELU                                                                          
                             

Z-05
Badanie popytu na pracę

Edycja badania: IV kwartał 2009

PKD: 8411Z Kierowanie podstawowymi 
rodzajami działalności 
publicznej

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 9 października 2007 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 (Dz. U. Nr 210, poz. 1521).

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie
Imię i Nazwisko: Telefon: E-mail:
Marek Dykta (058) 6777241 m.dykta@goHel.pl

m.dykta@goHel.pl
E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy

Czy w okresie sprawozdawczym IV kwartał 2009 prowadzili Państwo działalność?
tak X

nie  

DZIAŁ 2. POPYT NA PRACĘ
3. Liczba pracujących według zawodów (stan w ostatnim dniu kwartału)

Symbol zawodu i nazwa Ogółem w tym kobiety
0 1 2 3

OGÓŁEM 01 29 18

11 - Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy, zawodowi działacze 02 5 2

24 - Pozostali specjaliści 03 14 11

31 - Średni personel techniczny 04 1 0

41 - Pracownicy obsługi biurowej 05 2 2

42 - Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów 06 1 1

51 - Pracownicy usług osobistych i ochrony 07 3 0

72 - Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń 08 1 0

91 - Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach 09 2 2

4 Liczba nowo utworzonych miejsc pracy w okresie od początku roku do końca kwartału sprawozdawczego 1

5 Liczba zlikwidowanych miejsc pracy w okresie od początku roku do końca kwartału sprawozdawczego 0

6 Czy w ostatnim dniu kwartału sprawozdawczego istniały w 
jednostce wolne miejsca pracy?

tak  

nie X

Pytanie 7 pominięte (zaznaczona odpowiedź "nie" lub brak odpowiedzi na pytanie 6: Czy w ostatnim dniu kwartału sprawozdawczego 
istniały w jednostce wolne miejsca pracy)

DZIAŁ 3. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

8 Liczba pracujących osób niepełnosprawnych (stan w ostatnim dniu kwartału sprawozdawczego) 0

9 Liczba osób niepełnosprawnych pracujących na stanowiskach pracy specjalnie dostosowanych do potrzeb 
wynikających z ich niepełnosprawności (stan w ostatnim dniu kwartału sprawozdawczego)

0

10 Czy przedsiębiorstwo jest obecnie zainteresowane zwiększeniem zatrudnienia osób niepełnosprawnych?
tak  

nie X


