
MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ,

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

 Powiatowy Urząd Pracy

w ......................................................

MRPiPS – 01

Sprawozdanie o rynku pracy

Termin przekazania:

zgodnie z PBSSP 2018 r.            Numer identyfikacyjny REGON

za miesiąc ................ 20.... roku



razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety

1 2 3 4 5 6 7 8

01

poprzednio pracujące 02

w tym zwolnione z przyczyn dotyczących 

zakładu pracy
03

dotychczas niepracujące 04

05

06

07

08

09

10

11
X X X X

12

do 30 roku życia 13

w tym do 25 roku życia 14

długotrwale bezrobotne 15

powyżej 50 roku życia 16

korzystające ze świadczeń z pomocy 

społecznej
17

posiadające co najmniej jedno dziecko do 

6 roku życia
18

posiadające co najmniej jedno dziecko 

niepełnosprawne do 18 roku życia
19

niepełnosprawni 20

Dział 1.  STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH

1.1.  Struktura bezrobotnych

Wyszczególnienie

Bezrobotni 

zarejestrowani
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0

Ogółem (w. 02+04)

z
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z
a

 1
2

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Zamieszkali na wsi

w tym posiadający gospodarstwo rolne

Bezrobotni, którzy 

podjęli pracę

Bezrobotni zarejestrowani

ogółem
w tym z prawem 

do zasiłku

w miesiącu sprawozdawczym w końcu mies. sprawozdawczego

Cudzoziemcy 

Osoby będące w szczególnej sytuacji 

na rynku pracy 

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia 

ukończenia nauki

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia 

po urodzeniu dziecka 

Bez kwalifikacji zawodowych

Bez doświadczenia zawodowego



1.2.  Bilans bezrobotnych 

razem kobiety razem kobiety

1 2 3 4 5 6

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

podjęcie działalności gospodarczej 34

pracy sezonowej 35

36

prac interwencyjnych 37

robót publicznych 38

podjęcia działalności gospodarczej 39

w tym w ramach bonu na zasiedlenie 40

podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów 

zatrudnienia bezrobotnego
41

podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu 

na zasiedlenie
42

podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 43

podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego 44

podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę 45

podjęcia pracy w ramach refundacji składek

na ubezpieczenia społeczne
46

podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za 

zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej

50 roku życia

47

inne 48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

w tym w ramach PAI

odmowy ustalenia profilu pomocy

skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania 

działań aktywizacyjnych

Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w.21+22-

31)

w tym zarejestrowani po raz pierwszy

odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji 

odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI

niepotwierdzenia  gotowości do pracy

dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego

podjęcia nauki 

osiągnięcia wieku emerytalnego 

nabycia praw emerytalnych lub rentowych

Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 

(w.32+49+51+53+54+56 do 65) 
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podjęcia pracy w miesiącu  sprawozdawczym (w. 33+36)

z
 t

e
g

o

niesubsydiowanej 

subsydiowanej (w.37+38+39+41 do 48)

z
 t

e
g

o

rozpoczęcia szkolenia 

rozpoczęcia stażu 

rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych

rozpoczęcia prac społecznie użytecznych  

nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego

innych

w
 t

y
m

 

w tym w ramach bonu szkoleniowego

w tym w ramach bonu stażowego 

Dział 1.  STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH

Wyszczególnienie Ogółem Kobiety

Z ogółem zamieszkali

 na wsi

Z ogółem z prawem 

do zasiłku

Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego 

sprawozdanie

Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym (w. 23+24)

0

po szkoleniu

po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych

po pracach społecznie użytecznych

z
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e
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o po raz pierwszy

po raz kolejny 

z
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z
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2

po pracach interwencyjnych

po robotach publicznych

po stażu



1.3.  Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy  

razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety

1 2 3 4 5 6 7 8

68

69

70 X X

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

podjęcie działalności gospodarczej 81

pracy sezonowej 82

83

prac interwencyjnych 84

robót publicznych 85

podjęcia działalności gospodarczej 86

w tym w ramach bonu na zasiedlenie 87 X X

podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia 

bezrobotnego
88

podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania 

w ramach bonu na zasiedlenie
89 X X

podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 90 X X

podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego 91

podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę 92

podjęcia pracy w ramach refundacji składek na 

ubezpieczenia społeczne
93 X X

podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za 

zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku 

życia

94 X X X X

inne 95

96

97 X X

98

99 X X

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109 X X X X

110

111 X X X X

112

113 X X X X

114

115

odmowy ustalenia profilu pomocy

skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania 

działań aktywizacyjnych

Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w.68+69-78)

w tym zarejestrowani po raz pierwszy

podjęcia nauki

osiągniecia wieku emerytalnego

nabycia praw emerytalnych lub rentowych

nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego

innych

Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby 

będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy

podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w.80+83)

rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych

Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 

(w.79+96+98+100+101+103 do 112) 
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z
 t
e

g
o

niesubsydiowanej

subsydiowanej (w.84+85+86+88 do 95)

z
 t
e

g
o

dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego

rozpoczęcia prac społecznie użytecznych  

odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej 

pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI

niepotwierdzenia gotowości do pracy

w
 t
y
m

 

w tym w ramach bonu szkoleniowego

w tym w ramach bonu stażowego 

w tym w ramach PAI

Powyżej 50 

roku życia

Długotrwale 

bezrobotni
Do 30 roku życia 

0

Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie

rozpoczęcia szkolenia 

rozpoczęcia stażu
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Wyszczególnienie

w tym do 25 

roku życia

Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym (w.70+71)
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o po raz pierwszy

po raz kolejny 

z
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9

po pracach interwencyjnych

po robotach publicznych

po stażu

po szkoleniu

po pracach społecznie użytecznych

po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych



1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Razem Kobiety

1 2

zatrudnione przy pracach interwencyjnych 116

zatrudnione przy robotach publicznych 117

odbywające szkolenie 118

w tym w ramach bonu szkoleniowego 119

odbywające staż 120

w tym w ramach bonu stażowego 121

odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 122

odbywające prace społecznie użyteczne 123

w tym w ramach PAI 124

zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego 125

zatrudnione w ramach grantu na telepracę 126

zatrudnione w ramach  refundacji składek 

na ubezpieczenie społeczne 
127

zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia 

za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 

50 roku życia 

128

w tym powyżej 60 roku życia 129

w końcu miesiąca sprawozdawczego

0

Dział 1.  STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH

Wyszczególnienie

Osoby 

bezrobotne



2.1. Poszukujący pracy

1 2

01

02

03

podjęcia pracy 04

rozpoczęcia szkolenia 05

rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 06

niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 07

niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu 08

dobrowolnej rezygnacji 09

innych 10

11

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 12

będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z 

przyczyn dotyczących zakładu pracy
13

zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w 

stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji
14

otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym

lub górniczy zasiłek socjalny
15

uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej 

lub indywidualnym programie integracji
16

żołnierze rezerwy 17

pobierający rentę szkoleniową 18

pobierający świadczenie szkoleniowe 19

podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik 

lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową 

lub działalność gospodarczą poza rolnictwem

20

cudzoziemcy 21

pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 22

Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym

Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym  

(w.04+05 do 10)
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Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 

(w. 01+02-03)

z
 w
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z
a
 1

1
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU 

AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH 

W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU 

SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY 

Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 

Wyszczególnienie Ogółem Kobiety

0



2.2. Osoby, które:

Razem Kobiety Razem Kobiety

1 2 3 4

skierowane przez powiatowy 

urząd pracy
23

z własnej inicjatywy 24

25 x x

26 x x

27 x x

28

29

30

31

32

nabyły uprawnienie do dodatku 

aktywizacyjnego w wyniku 

podjęcia zatrudnienia 

Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku

   w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii

Polacy z prawem do zasiłku transferowego

rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach 

projektów współfinansowanych z  EFS 

z
 t

e
g

o
 projektach pozakonkursowych realizowanych 

przez powiatowe urzędy pracy

projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe 

urzędy pracy

Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku 

   w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii

Wyszczególnienie w końcu miesiąca 

sprawozdawczego

0

w miesiącu  

sprawozdawczym

Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, 

OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW 

WSPÓŁFINANSOWANYCH Z  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY 

Z PRAWEM DO ZASIŁKU



Dział 3. POŚREDNICTWO PRACY I WYBRANE FORMY AKTYWIZACJI

3.1. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej

subsydiowanej
z sektora 

publicznego
sezonowej

1 2 3 4 5 6

01

02

03 X

staże 04 X

przygotowanie zawodowe dorosłych 05 X

prace społecznie użyteczne 06 X

07

08

z
 t

e
g

o

z
 o

g
ó

łe
m

zatrudnienie lub inna praca zarobkowa

miejsca aktywizacji zawodowej

dla niepełnosprawnych 

dla osób w okresie do 12 miesięcy 

od dnia ukończenia nauki

w tym 

niewykorzystane 

dłużej niż 30 dni

W końcu miesiąca 

sprawozdawczego

0

Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca 

aktywizacji zawodowej (w.02+03)

Wyszczególnienie

Zgłoszone w miesiącu sprawozdawczym

razem

z rubr. 1 dotyczące pracy

razem



Dział 3. POŚREDNICTWO PRACY I WYBRANE FORMY AKTYWIZACJI

3.2. Osoby objęte indywidualnym planem działania

razem kobiety razem kobiety

1 2 3 4

Przygotowano IPD 09

Przerwali realizację IPD 10

w tym z powodu podjęcia pracy 11

Zakończyli realizację IPD 12

13Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego

w miesiącu 

sprawozdawczym

Wyszczególnienie

Osoby objęte indywidualnym planem działania

bezrobotni poszukujący pracy

0



Dział 3. POŚREDNICTWO PRACY I WYBRANE FORMY AKTYWIZACJI

3.3. Profile pomocy

razem kobiety razem kobiety razem kobiety

1 2 3 4 5 6

14

profil I 15 x x

profil II 16 x x

profil III 17 x x

Ogółem (w. 15+16+17)

z
 t

e
g

o

w miesiącu sprawozdawczym
w końcu miesiąca 

sprawozdawczego

Liczba bezrobotnych 

dla których ustalono 

profil pomocy 

Liczba wywiadów 

zakończonych ustaleniem 

profilu pomocy

Liczba bezrobotnych 

z ustalonym profilem pomocy 

Wyszczególnienie

0



Dział 4. ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA GRUPOWE, ZWOLNIENIA MONITOROWANE 

zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby

1 2 3 4 5 6 7 8

Zgłoszenia zwolnień grupowych 01

Zwolnienia grupowe 02 x x x x

Zwolnienia monitorowane 03 x x x x

0

Wyszczególnienie

W miesiącu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego

z sektora  publicznego z sektora prywatnego z sektora publicznego z sektora prywatnego



Czas na przygotowanie danych do wypełnienia formularza (min)

Czas na wypełnienie formularza (min)

........................................................................
(wyjaśnienia dotyczące sprawozdania

można uzyskać pod numerem telefonu)

...............................................................
(miejscowość, data)

.................................................................
(pieczątka imienna i podpis osoby

działającej w imieniu sprawozdawcy)
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Objaśnienia  
 

do formularza MRPiPS-01 na 2018 r. 
  

Dział 1 
STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 

 

Część 1.1. Struktura bezrobotnych 
 

Wiersz 01. Ogółem. Należy podać liczbę osób, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako 

bezrobotne, spełniających warunki określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.) zwanej 

dalej „ustawą”., z wyjątkiem bezrobotnych odbywających szkolenie, staż, przygotowanie zawodowe 

dorosłych, prace społecznie użyteczne, skierowanych do agencji zatrudnienia w ramach zlecania 

działań aktywizacyjnych. 

Wiersz ten stanowi sumę wierszy – 02 „Osoby poprzednio pracujące” i 04 „Osoby dotychczas 

niepracujące”. 

Rubryki 1 i 2. Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym. W rubrykach tych należy 

podać liczbę bezrobotnych zarejestrowanych w miesiącu, za który sporządzane jest sprawozdanie. 

U w a g a: W populacji zarejestrowanych bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym należy 

uwzględnić zarówno bezrobotnych zarejestrowanych po raz pierwszy, jak również po raz kolejny. 

Do kategorii bezrobotnych zarejestrowanych po raz kolejny należy zaliczyć między innymi: 

- osoby pozbawione statusu bezrobotnego np. z powodu odmowy przyjęcia propozycji odpowiedniej 

pracy, odmowy ustalenia profilu pomocy, niestawienia się w wyznaczonym terminie w urzędzie pracy, 

a następnie odzyskujące status bezrobotnego w wyniku ponownej rejestracji lub uchylenia decyzji 

o pozbawieniu statusu bezrobotnego, 

- osoby, które zakończyły pracę w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, które utraciły 

pracę i ponownie zostały zarejestrowane jako bezrobotne, 

- osoby które, po otrzymaniu jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności 

gospodarczej, nie podjęły lub zaprzestały prowadzenia tej działalności, wyrejestrowały jej prowadzenie 

i ponownie zostały zarejestrowane jako bezrobotne, 

- osoby po ukończonym szkoleniu, stażu, odbytym przygotowaniu zawodowym dorosłych, po 

ukończeniu prac społecznie użytecznych, po ukończeniu realizacji indywidualnego programu 

zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego. Jeśli zarejestrowany w miesiącu sprawozdawczym 

bezrobotny zostanie wyłączony z rejestru bezrobotnych i ponownie w tym samym miesiącu 

zarejestruje się lub odzyska status bezrobotnego (np. uchylenie decyzji), wówczas taką osobę należy 

ponownie uwzględnić w liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym. 

U w a g a: Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w miesiącu sprawozdawczym wykazana w części 

1.1. Struktura bezrobotnych, w wierszu 01, w rubrykach 1 i 2 powinna być zgodna z liczbą określającą 

tę samą populację, wykazaną w części 1.2. Bilans bezrobotnych, w wierszu 22, w rubrykach 1 i 2. 

Liczba bezrobotnych wykazana w części 1.1., w wierszu 05, w rubrykach 1 i 2 powinna być zgodna 

z liczbą wykazaną w części 1.2. w wierszu 22 w rubrykach 3, 4. 

Rubryki 3 i 4. Bezrobotni, którzy podjęli pracę w miesiącu sprawozdawczym. W rubrykach tych 

należy podać liczbę osób, które w miesiącu sprawozdawczym: 
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podjęły zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą, 

podjęły inną pracę zarobkową, a także podjęły działalność gospodarczą, bez względu na okres 

wykonywania pracy, powiadomiły PUP o fakcie podjęcia pracy, chociaż pracę podjęły wcześniej 

(w poprzednich miesiącach). 

Do osób, które podjęły pracę w miesiącu sprawozdawczym, nie należy zaliczać bezrobotnych, którym 

wydano skierowanie do pracy, jeżeli urząd pracy nie uzyskał potwierdzenia pracodawcy o ich 

zatrudnieniu lub informacji od bezrobotnego o jej podjęciu. 

U w a g a: Liczba osób, które podjęły pracę w miesiącu sprawozdawczym, wykazana w części 1.1 

w wierszu 01 w rubrykach 3 i 4, powinna być zgodna z liczbą określającą tę samą populację, 

wykazaną w części 1.2, w wierszu 32 w rubrykach 1 i 2. Liczba osób, które podjęły pracę w miesiącu 

sprawozdawczym, wykazana w części 1.1 w wierszu 05 w rubrykach 3 i 4, powinna być zgodna 

z liczbą wykazaną w części 1.2, w wierszu 32 w rubrykach 3 i 4. 

Rubryki 5 i 6. Bezrobotni zarejestrowani – stan w końcu miesiąca sprawozdawczego. W ru- 

brykach tych należy podać liczbę bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy 

według stanu w ostatnim dniu miesiąca, za który sporządza się sprawozdanie. 

W liczbie tej nie powinny być ujęte osoby, m.in.: 

- odbywające szkolenie, 

- odbywające staż u pracodawcy, 

- odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych, 

- odbywające prace społecznie użyteczne, 

- realizujące indywidualny program zatrudnienia socjalnego lub kontrakt socjalny, 

- skierowane do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych. 

U w a g a: Przez prace społecznie użyteczne, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 23a 

ustawy, należy rozumieć pracę wykonywaną przez bezrobotnego bez prawa do zasiłku na skutek 

skierowania przez starostę, organizowaną przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy 

społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na 

rzecz społeczności lokalnej. 

U w a g a: Przez realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub realizację kontraktu 

socjalnego, o których mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy, należy rozumieć zapewnienie osobom 

bezrobotnym, skierowanym przez ośrodki pomocy społecznej, możliwości uczestnictwa w zajęciach 

prowadzonych w szczególności przez centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej.  

U w a g a: Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wykazana w części 1.1 w wierszu 01, w rubrykach 

5 i 6, powinna być zgodna z liczbą określającą tę samą populację, wykazaną w części 1.2, w wier- 

szu 66 w rubrykach 1 i 2, a liczba wykazana w części 1.1, w wierszu 05, w rubrykach 5 i 6 powinna 

być zgodna z liczbą wykazaną w części 1.2, w wierszu 66 w rubrykach 3 i 4. 

Rubryki 7 i 8. Bezrobotni zarejestrowani z prawem do zasiłku – stan w końcu miesiąca 

sprawozdawczego. W rubrykach tych należy podać liczbę bezrobotnych, którym w ostatnim dniu 

miesiąca przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych. 

Wiersz 02. Osoby poprzednio pracujące. Należy tu zaliczyć osoby, które kiedykolwiek wykonywały 

pracę na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz inną pracę 

zarobkową, a także prowadziły pozarolniczą działalność. 
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Wiersz 03. Osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Należy podać liczbę 

bezrobotnych, którzy z ostatniego miejsca pracy zostali zwolnieni z przyczyn wymienionych w art. 2  

ust. 1 pkt 29 ustawy. 

Wiersz 04. Osoby dotychczas niepracujące. Do osób dotychczas niepracujących należy zaliczyć 

osoby, które nigdy nie wykonywały pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy 

o pracę nakładczą, innej pracy zarobkowej, a także nie prowadziły pozarolniczej działalności.  

Wiersz 05. Zamieszkali na wsi. Informacja powinna być ustalona na podstawie stałego miejsca 

zameldowania lub pobytu osoby bezrobotnej, zgodnie z wykazem identyfikatorów i nazw jednostek 

podziału terytorialnego kraju, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 listopada 

2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania 

i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym 

obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz.1916, 

z późn. zm.). 

Miejscowość uznana za wieś ma kod 2 i 5 w 7. pozycji identyfikatora. 

Wiersz 06. Posiadający gospodarstwo rolne. Należy wpisać osoby zamieszkałe na wsi, będące 

właścicielami lub posiadaczami (samoistnymi lub zależnymi) nieruchomości rolnych oraz gospodarstw 

stanowiących dział specjalny produkcji rolnej, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt  2 lit. d  i e ustawy. 

Wiersz 07. W wierszu tym należy wykazywać osoby zarejestrowane jako bezrobotne w okresie do 

12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie potwierdzającym 

ukończenie nauki w szkole, kursów zawodowych trwających co najmniej 24 miesiące lub nabycie 

uprawnień do wykonywania zawodu przez niepełnosprawnych.  

Wiersz 08. Cudzoziemcy. Należy podać osoby bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 

ustawy, spełniające warunki określone w art. 1 ust. 3 pkt 2-5 ustawy. 

Wiersz 09. Bez kwalifikacji zawodowych. Należy podać osoby bezrobotne, zgodnie z definicją 

zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy. 

Wiersz 10. Bez doświadczenia zawodowego. Należy podać osoby, nie spełniające kryteriów 

zawartych w definicji art. 2 ust. 1 pkt 9a ustawy. 

W wierszu 11 należy wykazać kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, 

spełniające kryteria osoby bezrobotnej, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

Wiersz 12. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Należy podać ogólną liczbę 

bezrobotnych, spełniających przynajmniej jedno z kryteriów wymienionych w art. 49 ustawy. Osoba 

spełniająca jednocześnie kilka kryteriów powinna być wykazana tylko raz. 

Wiersze 13 – 20 dotyczą osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa 

odpowiednio w punktach od 1 do 6 art. 49 ustawy: 

- do 30 roku życia (wiersz 13) – należy podać liczbę osób, wymienionych w art. 49 pkt 1 ustawy, 

- do 25 roku życia (wiersz 14) – należy podać liczbę osób, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 

ust.1 pkt 3 ww. ustawy  

- długotrwale bezrobotnych (wiersz 15) – należy podać osoby, wymienione w art. 49 pkt 2 

ustawy, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy, 

- powyżej 50 roku życia (wiersz 16) – należy podać osoby wymienione w art. 49 pkt 3 ustawy, 

zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy, 

- korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (wiersz 17) - należy podać osoby 

wymienione w art. 49 pkt 4 ustawy,  

- posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia (wiersz 18) - należy podać osoby 

wymienione w art. 49 pkt 5 ustawy (z wykluczeniem bezrobotnych posiadających dziecko 

niepełnosprawne), 



 

4 
 

- posiadających co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia (wiersz 19) - 

należy podać osoby wymienione w art. 49 pkt 5 ustawy, 

- niepełnosprawnych (wiersz 20) – należy podać osoby, wymienione w art. 49 pkt 6, zgodnie 

z definicją zawartą w art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy.  

U w a g a: Przez osobę do 30 roku życia, będącą w szczególnej sytuacji na rynku pracy, należy 

rozumieć bezrobotnego, który do dnia zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy 

nie ukończył 30 roku życia. W związku z tym np. w przypadku urodzin w dniu 5 czerwca danego roku, 

od tego dnia bezrobotny nie może być zaliczony do osób w tej grupie i nie może podjąć form 

aktywizacji przeznaczonych dla tej grupy. 

U w a g a: Przez osobę powyżej 50 roku życia należy rozumieć bezrobotnego, który w dniu 

zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończył co najmniej 50 rok życia. 

W związku z powyższym osoba, która w dniu 5 czerwca danego roku kończy 50 lat, dopiero od 

6 czerwca tego roku może podjąć kierowane do tej grupy formy aktywizacji.  

U w a g a: Do kategorii bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych należy zaliczać osoby, które 

ukończyły licea ogólnokształcące lub średnie szkoły zawodowe i nie uzyskały dyplomu tytułu 

zawodowego lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w wyuczonym zawodzie.  

U w a g a: Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wykazana w części 1.1 w wierszu 13, w rubrykach 

1 i 2, powinna być zgodna z liczbą określającą tę samą populację, wykazaną w części 1.3, w wierszu 

69 w rubrykach 1 i 2. Liczba wykazana w części 1.1, w wierszu 13, w rubrykach 3 i 4 powinna być 

zgodna z liczbą wykazaną w części 1.3, w wierszu 79, w rubrykach 1 i 2, a liczba wykazana w części 

1.1, w wierszu 13 w rubrykach 5 i 6, powinna być zgodna z liczbą określającą tę samą populację, 

wykazaną w części 1.3, w wierszu 114, w rubrykach 1 i 2. 

U w a g a: Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wykazana w części 1.1 w wierszu 14, w rubrykach 

1 i 2, powinna być zgodna z liczbą określającą tę samą populację, wykazaną w części 1.3, w wierszu 

69, w rubrykach 3 i 4. Liczba wykazana w części 1.1, w wierszu 14, w rubrykach 3 i 4 powinna być 

zgodna z liczbą wykazaną w części 1.3, w wierszu 79, w rubrykach 3 i 4, a liczba wykazana w części 

1.1, w wierszu 14 w rubrykach 5 i 6, powinna być zgodna z liczbą określającą tę samą populację, 

wykazaną w części 1.3, w wierszu 114, w rubrykach 3 i 4. 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wykazana w części 1.1 w wierszu 15, w rubrykach 1 i 2, 

powinna być zgodna z liczbą określającą tę samą populację, wykazaną w części 1.3, w wierszu 69, 

w rubrykach 7 i 8. Liczba wykazana w części 1.1, w wierszu 15, w rubrykach 3 i 4 powinna być zgodna 

z liczbą wykazaną w części 1.3, w wierszu 79, w rubrykach 7 i 8, a liczba wykazana w części 1.1, 

w wierszu 15, w rubrykach 5 i 6, powinna być zgodna z liczbą wykazaną w części 1.3, w wierszu 114, 

w rubrykach 7 i 8. 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wykazana w części 1.1 w wierszu 16, w rubrykach 1 i 2, 

powinna być zgodna z liczbą określającą tę samą populację, wykazaną w części 1.3, w wierszu 69, 

w rubrykach 5 i 6. Liczba wykazana w części 1.1, w wierszu 16, w rubrykach 3 i 4 powinna być zgodna 

z liczbą wykazaną w części 1.3, w wierszu 79, w rubrykach 5 i 6, a liczba wykazana w części 1.1, 

w wierszu 16, w rubrykach 5 i 6, powinna być zgodna z liczbą wykazaną w części 1.3, w wierszu 114, 

w rubrykach 5 i 6.   

Część 1.2. Bilans bezrobotnych 

 

Wiersz 22. Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym stanowi sumę dwóch 
wierszy, tj.: 

zarejestrowani po raz pierwszy – wiersz 23, 
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powracający do rejestracji po raz kolejny – wiersz 24. 

W wierszach 25-30 należy podać liczbę bezrobotnych, którzy w miesiącu sprawozdawczym zostali 

zarejestrowani po zakończeniu wyszczególnionych form pomocy.  

Wiersz 31. Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym. Powinny 

tu być ujęte osoby, które utraciły status osoby bezrobotnej (oraz te, które rozpoczęły szkolenie, staż, 

przygotowanie zawodowe dorosłych, pracę społecznie użyteczną, lub zostały skierowane do agencji 

zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych). 

Wiersz 33. Podjęcie pracy niesubsydiowanej dotyczy osób, za które nie dokonywany jest zwrot 

kosztów ich zatrudnienia (wynagrodzeń, składek, wydatków rzeczowych). 

Wiersz 34. Podjęcie działalności gospodarczej. W wierszu tym należy ujmować osoby, które 

w miesiącu sprawozdawczym podjęły niesubsydiowaną działalność gospodarczą na podstawie ustawy 

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.). 

Wiersz 35. Przez pracę sezonową należy rozumieć pracę, na którą istnieje obiektywne 

zapotrzebowanie tylko przez część roku. Pracą sezonową jest w szczególności praca wykonywana 

w ramach kampanii żniwnej lub cukrowniczej, a także praca przy wykopkach, przy zbiorze owoców, 

praca palaczy c.o., praca w ośrodkach turystycznych w okresie zimowym lub wakacji letnich. 

Wiersz 36. Podjęcie pracy subsydiowanej dotyczy osób, za które w całości lub częściowo 

dokonywany jest zwrot kosztów ich zatrudnienia (wynagrodzeń, składek, wydatków rzeczowych), 

m.in. z Funduszu Pracy, PFRON, EFS. 

Wiersz 37. Należy tu podać osoby, które zostały zatrudnione przez pracodawców w ramach prac 

interwencyjnych, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 26 ustawy. 

Wiersz 38. Należy tu podać osoby, które zostały zatrudnione w ramach robót publicznych, o których 

mowa w art. 2 ust.1 pkt 32 ustawy. 

Wiersz 39. Podjęcie działalności gospodarczej.  W wierszu tym należy ujmować osoby, które 

podjęły działalność gospodarczą i przyznane im zostały środki z Funduszu Pracy, o których mowa 

w art. 46 ust.1 pkt 2 ustawy, osoby bezrobotne do 30 roku życia, które zgodnie z art. 66n ww. ustawy 

otrzymały bon na zasiedlenie i podjęły działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego 

zamieszkania oraz   osoby, które podjęły działalność gospodarczą, na prowadzenie której otrzymały 

pożyczkę  zgodnie z art. 61e pkt 2 lit. a ustawy. Osoby te należy wykazywać w sprawozdaniu zgodnie 

z ustawowo określonym terminem, potwierdzającym podjęcie działalności.  

Wiersz 40. Należy tu podać osoby bezrobotne do 30 roku życia, które podjęły działalność 

gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania i zgodnie z art. 66n ustawy otrzymały 

bon na zasiedlenie.  

Wiersz 41. Należy wykazać osoby zatrudnione w ramach refundacji ze środków Funduszu Pracy, 

o której mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i pkt 1a oraz ust. 1a ustawy oraz w ramach pożyczki, o której 

mowa w art. 61e pkt 1 ustawy. 

Wiersz 42. Podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie. Należy 

podać osoby bezrobotne do 30 roku życia, które zgodnie z art. 66n ustawy otrzymały bon na 

zasiedlenie w związku z podjęciem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej poza miejscem 

dotychczasowego zamieszkania. W wierszu tym nie należy uwzględniać osób wymienionych 

w wierszu 40. 
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Wiersz 43. Podjęcie pracy w ramach bonu zatrudnieniowego. W wierszu tym należy wykazać 

osoby bezrobotne do 30 roku życia, które podjęły zatrudnienie u pracodawcy na podstawie art. 66m 

ustawy. 

Wiersz 44. Podjęcie pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego. Należy podać liczbę osób, 

które podjęły pracę u pracodawcy, któremu starosta zgodnie z warunkami określonymi w art. 60b 

ustawy, przyznał świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy 

skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej 

z wychowywaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osoba zależną.  

Wiersz 45. Podjęcie pracy w ramach grantu na telepracę. Należy tu podać osoby, które zostały 

zatrudnione przez pracodawcę lub przedsiębiorcę w ramach grantu na utworzenie stanowiska pracy 

w formie telepracy, zgodnie z art. 60a ustawy. 

Wiersz 46. Podjęcie pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne.  W wierszu 

tym należy ujmować osoby bezrobotne do 30 roku życia, które podjęły zatrudnienie po raz pierwszy 

w życiu u pracodawcy, któremu na zasadach art. 60c ustawy, refundowano koszty poniesione na 

składki na ubezpieczenia społeczne. 

Wiersz 47. Podjęcie pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie 

skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.  Należy tu podać liczbę osób, związku 

z zatrudnieniem których, zgodnie z art. 60d ustawy pracodawca lub przedsiębiorca otrzymał 

dofinansowanie wynagrodzenia.  

Wiersz 48. Należy wykazać osoby, które podjęły pracę subsydiowaną, a nie zostały wymienione 

w wierszach 37 do 47. W wierszu tym należy m.in. ująć bezrobotnych wymienionych w art. 33 ust. 4 

pkt 2a i pkt 2b oraz w art. 47 ustawy. 

Wiersz 49. Należy podać osoby, które w miesiącu sprawozdawczym podjęły szkolenie organizowane 

przez urząd pracy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 37 ustawy, niezależnie od źródeł jego 

finansowania (Fundusz Pracy, PFRON, inne środki), z wyłączeniem szkolenia o którym mowa w art. 

38 ust. 1a ustawy.  

Wiersz 50. Osoby, które rozpoczęły szkolenie w ramach bonu szkoleniowego. Należy podać 

liczbę osób bezrobotnych do 30 roku życia, które rozpoczęły uczestnictwo w szkoleniach w ramach 

bonu szkoleniowego, przyznanego na podstawie art. 66k ustawy.  

Wiersz 51. Należy podać osoby, które w miesiącu sprawozdawczym podjęły staż, o którym mowa 

w art. 2 ust.1 pkt 34 ustawy.  

Wiersz 52. Należy podać liczbę osób bezrobotnych do 30 roku życia, które rozpoczęły udział w stażu 

finansowanym w ramach bonu stażowego, o którym mowa w art. 66l ustawy. 

Wiersz 53. Należy podać osoby, które w miesiącu sprawozdawczym rozpoczęły przygotowanie 

zawodowe dorosłych, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 29a ustawy, zgodnie z art. 53a. ustawy. 

Wiersz 54. Należy wykazać osoby, które w miesiącu sprawozdawczym podjęły pracę społecznie 

użyteczną, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy.  

Wiersz 55. W wierszu tym należy wykazać osoby, które rozpoczęły pracę społecznie użyteczną 

w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), realizowanego przez powiatowy urząd pracy 

samodzielnie lub we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, zgodnie z art. 62a ustawy. 

U w a g a: W wierszu 54 (i odpowiednio 55) powinna być wykazywana osoba bezrobotna wyłączona 

z ewidencji bezrobotnych na czas, w którym będzie wykonywała prace społecznie użyteczne, 

niezależnie od liczby skierowań, które wpłynęły do urzędu pracy. W przypadku kilkukrotnego 
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podejmowania pracy w okresie sprawozdawczym, osobę taką należy za każdym razem ujmować po 

stronie wyrejestrowań i ponownych zarejestrowań.   

Wiersz 56. Bezrobotni skierowani do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań 

aktywizacyjnych, o których mowa w art. 66d ustawy. W wierszu tym należy podać liczbę długotrwale 

bezrobotnych, zgodnie z art. 66d ust.3 ustawy.  

 Wiersz 57. Należy wykazać osoby, które w miesiącu sprawozdawczym wyłączone zostały 

z ewidencji bezrobotnych z powodu:odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji 

odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom 

lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej 

formie pomocy określonej w ustawie (art. 33 ust. 4 pkt 3),  

 odmowy bez uzasadnionej przyczyny udziału w działaniach w ramach PAI (art. 33 ust. 4 pkt 3a), 

 nie podjęcia, po skierowaniu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, 

wykonywania prac, o których mowa w art. 73a lub innej formy pomocy określonej w ustawie (art. 

33 ust. 4 pkt 8). 

Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje odpowiednio od dnia odmowy, lub od następnego dnia 

po dniu skierowania na wymienione formy. 

U w a g a: W niektórych przypadkach egzaminy sprawdzające czy potwierdzające zdobycie 

umiejętności, kwalifikacji zawodowych bądź tytułu zawodowego odbywają się w odstępie czasowym 

po zakończeniu wymienionych form. Bezrobotni w okresie tym powinni być wykazywani 

w sprawozdaniu jako ponownie zarejestrowani. Jeżeli nie przystąpią do egzaminu, pozbawiani są 

statusu bezrobotnego i powinni zostać wykazani w wierszu 57, zgodnie z art. 33 ust. 4 pkt 11 ustawy. 

Osoby, które przerwą uczestnictwo w programie, zgodnie z art. 33 ust. 4 pkt 7 i pkt 11 i 12 ustawy, nie 

są wykazywane w bilansie bezrobotnych, z uwagi na fakt, że zostały wykazane w momencie 

rozpoczęcia uczestnictwa. 

Wiersz 58. Odmowa ustalenia profilu pomocy. Wiersz ten dotyczy osób pozbawionych statusu 

bezrobotnego na mocy art. 33 ust. 4 pkt 1a ustawy. Należy tu podać wszystkie osoby, które 

pozbawiono statusu bezrobotnego niezależnie od tego czy brak zgody na ustalenie profilu pomocy 

nastąpił przed rozpoczęciem czy w trakcie profilowania. 

Wiersz 59. Należy wykazać osoby, które w miesiącu sprawozdawczym zostały pozbawione statusu 

bezrobotnego z powodu: braku gotowości do podjęcia pracy zgodnie z art. 33 ust. 4 pkt 4 i 4a ustawy, 

które wyjechały za granicę na okres dłuższy niż 10 dni; osoby, które przez okres dłuższy niż 10 dni 

pozostają w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia; nadterminowej zasadniczej 

służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, służby przygotowawczej, służby kandydackiej, 

kontraktowej zawodowej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej 

(zawodowej). 

Wiersz 60. Należy ująć osoby, które zgodnie z art. 33 ust. 4 pkt 6 ustawy, złożyły wniosek 

o pozbawienie statusu bezrobotnego.  

Wiersz 61. Należy podać osoby, które podjęły naukę w systemie dziennym. 

Wiersz 62. Należy podać osoby, które osiągnęły wiek emerytalny zgodnie z art. 24 ust. 1a i 1b oraz 

art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.). 

Wiersz 63. Należy podać osoby, które w miesiącu sprawozdawczym nabyły prawo do emerytury lub 

renty inwalidzkiej. 
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Wiersz 64. Należy podać osoby, które w miesiącu sprawozdawczym nabyły uprawnienia do 

świadczenia przedemerytalnego po spełnieniu warunku określonego w art. 58 ustawy. 

Wiersz 65. Należy wykazać osoby, wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu 

sprawozdawczym, które nie zostały wymienione w wierszach 32 oraz 49 do 64. W wierszu tym należy 

ująć m.in. osoby, o których mowa w art. 33 ust. 4 pkt 1, 9 i 10 ustawy, tj. niespełniające warunków art. 

2 ust. 1 pkt 2 ustawy; niezdolne do pracy wskutek choroby lub przebywania w  zamkniętym ośrodku 

lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni; które nie przedstawiły zaświadczenia 

o niezdolności do pracy wskutek choroby; osoby skierowane na szkolenia lub staże organizowane 

przez inny podmiot, np. rozpoczynające udział w działaniach wchodzących w skład projektów 

konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.    

Wiersz 66. Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego. Zbiorowość tę należy 

podać według stanu w ostatnim dniu miesiąca, za który sporządzane jest sprawozdanie (z wyjątkiem 

osób odbywających szkolenie, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, prace społecznie użyteczne 

oraz skierowanych do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych). W zbiorowości 

tej należy ująć osoby, które zarejestrowały się po raz pierwszy (w. 67), jak również po raz kolejny. 

 
Część 1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych,  

będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy  

Sporządzanie tej części sprawozdania dotyczy osób wymienionych w art. 49 pkt 1 - 3 ustawy i odbywa 

się według zasad analogicznych jak omówione dla części 1.2 sprawozdania.  

Wiersz 113. Należy podać osoby, które w miesiącu sprawozdawczym utraciły status osoby 

znajdującej się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, ale nie zostały wyłączone z ewidencji 

bezrobotnych. 

Część 1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

Wiersze 116-129. Należy wykazać osoby, które według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 

były w trakcie odbywania wymienionych w poszczególnych wierszach form aktywizacji, zgodnie 

z definicjami podanymi w części 1.2 sprawozdania MRPiPS-01. 
 

Dział 2 

POSZUKUJĄCY PRACY,  

OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO,  

OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH   

PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU 

SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY  

 

Część 2.1. Poszukujący pracy 

 
Wiersz 01. Należy wykazać osoby, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy, w tym spełniające 
warunki określone w art. 43 ustawy, według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 
z wyjątkiem odbywających szkolenie lub przygotowanie zawodowe dorosłych. 
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Wiersz 02. Należy wykazać osoby zarejestrowane w miesiącu sprawozdawczym, o których mowa 

w art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy, w tym spełniające kryteria art. 43 ustawy. W liczbie tej należy ująć osoby, 

które ukończyły szkolenie lub przygotowanie zawodowe dorosłych. 

Wiersz 03. Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym. 
Powinny tu być ujęte osoby, które utraciły status osoby poszukującej pracy, ale również osoby, które 

rozpoczęły szkolenie lub przygotowanie zawodowe dorosłych. 

Wiersz 05. Należy podać osoby, które w miesiącu sprawozdawczym podjęły szkolenie, o którym 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 37 ustawy, z wyłączeniem szkolenia wymienionego art. 38 ust. 1a ustawy.  

Wiersz 06. Należy podać osoby, które w miesiącu sprawozdawczym rozpoczęły przygotowanie 

zawodowe dorosłych (praktyczną naukę zawodu lub przyuczenie do pracy), o którym mowa w art. 2 

ust. 1 pkt 29a ustawy, zgodnie z art. 53a ustawy. 

Wiersz 07. Należy ująć osoby, które utraciły status poszukującego pracy z powodów określonych 

w art. 33 ust. 4a pkt 1 i 2 ustawy. Pozbawienie statusu następuje odpowiednio po upływie 90 dni od 

dnia ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem pracy i od dnia niestawiennictwa w urzędzie.  

Wiersz 08. Należy ująć osoby, które utraciły status poszukującego pracy z powodów określonych 

w art. 33 ust. 4a pkt 3 ustawy. Pozbawienie statusu następuje od następnego dnia po dniu zaistnienia 

zdarzenia, o którym mowa w wymienionym punkcie. 

W wierszu 09 należy ująć osoby, o których mowa w art. 33 ust. 4a pkt 4 ustawy. Pozbawienie statusu 

poszukującego pracy następuje od dnia złożenia wniosku.  

Wiersz 10. Należy wykazać osoby wyłączone w miesiącu sprawozdawczym z ewidencji osób 

poszukujących pracy, z przyczyn innych niż wymienione w wierszach od 04 do 09 (np. osoby 

wskazane w art. 33 ust. 4a pkt 5 ustawy). 

Wiersz 11. Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego. Zbiorowość 

tę należy ustalić według stanu w ostatnim dniu miesiąca, za który sporządza się sprawozdanie. 

W zbiorowości tej należy ująć osoby poszukujące pracy, z wyjątkiem odbywających szkolenie lub 

przygotowanie zawodowe dorosłych. 

Wiersz 12. Należy wykazać osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.) poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu.  

Wiersze od 13 do 22 dotyczą osób poszukujących pracy, o których mowa w art. 43 ust. 1, 

odpowiednio w punktach od 1 do 9, ustawy oraz w art. 43 ust. 3 ustawy. 
 

Część 2.2. Osoby, które:  

Wiersz 23. Należy wykazać osoby, które nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku 

podjęcia zatrudnienia, do którego zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy, zgodnie z art. 48 

ust. 1 pkt 1 ustawy. 

Wiersz 24. Należy ująć osoby, które nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku 

podjęcia zatrudnienia z własnej inicjatywy, zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

W rubrykach 1 i 2 odnoszących się do powyższych wierszy należy wykazywać osoby, które nabyły 

uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w miesiącu sprawozdawczym, natomiast w rubrykach 3 i 4 

osoby uprawnione do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego według stanu w końcu miesiąca 

sprawozdawczego.   
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Wiersz 25. Należy wykazać osoby, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz w art. 2 ust. 1 pkt 22, 

w tym spełniające kryteria określone w art. 43 ustawy, które w miesiącu sprawozdawczym rozpoczęły 

udział w działaniach realizowanych poprzez projekty współfinansowane z  Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Podjęcie pierwszej formy pomocy przewidzianej w projekcie należy traktować jako 

rozpoczęcie działań. 

Wiersz 26. Należy wykazać osoby, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz w art. 2 ust. 1 pkt 22, 

w tym spełniające kryteria wymienione w art. 43 ustawy, które w miesiącu sprawozdawczym 

rozpoczęły udział w działaniach realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach projektów 

pozakonkursowych. Projekty pozakonkursowe powiatowych urzędów pracy są określane, jako 

schemat finansowania wsparcia realizowanego przez PUP przy zastosowaniu uproszczonej procedury 

polegającej na zintegrowaniu reguł wydatkowania środków Funduszu Pracy. PUP w ramach projektów 

pozakonkursowych realizuje tylko te formy wsparcia oraz wspiera tylko te grupy beneficjentów, które 

są wskazane w ustawie.  

Wiersz 27. Należy wykazać osoby, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz w art. 2 ust. 1 pkt 22, 

w tym spełniające warunki wymienione w art. 43 ustawy, które w miesiącu sprawozdawczym 

rozpoczęły udział w działaniach realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach projektów 

konkursowych.  

Wiersz 28. Należy ujmować cudzoziemców, o których mowa w art. 1 ust. 4 ustawy, którzy nabyli 

prawo do zasiłku dla bezrobotnych na podstawie przepisów wymienionej ustawy lub zgłosili się do 

powiatowego urzędu pracy w celu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, do którego prawo nabyli 

w innym niż Polska kraju członkowskim (na podstawie przepisów o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego w UE).  

Wiersz 29. Należy ujmować cudzoziemców wyłącznie z krajów Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, czyli z krajów Unii Europejskiej, z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz obywateli 

Szwajcarii, którzy nabyli prawo do zasiłku dla bezrobotnych na podstawie przepisów ustawy lub 

zgłosili się do powiatowego urzędu pracy w celu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, do którego 

prawo nabyli w innym niż Polska kraju członkowskim (na podstawie przepisów o koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego w UE). 

Wiersz 30. Należy ujmować cudzoziemców, którzy zostali zarejestrowani w powiatowym urzędzie 

pracy i którym nie przysługuje prawo do zasiłku (także na podstawie przepisów o koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego w UE). 

Wiersz 31. Należy ujmować cudzoziemców wyłącznie z krajów Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, czyli z krajów Unii Europejskiej, z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz obywateli 

Szwajcarii, którzy zostali zarejestrowani w powiatowym urzędzie pracy i którym nie przysługuje prawo 

do zasiłku (także na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 

w UE). 

Wiersz 32.  W wierszu tym powinny być ujmowane osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie 

pracy, posiadające obywatelstwo polskie, które nabyły prawo do zasiłku za granicą (kraje EOG, 

Szwajcaria) i pobierają zasiłek transferowy w Polsce.  

W rubrykach 1 i 2 odnoszących się do wierszy 28-32 należy wykazywać osoby zarejestrowane 

w miesiącu sprawozdawczym, natomiast w rubrykach 3 i 4 według stanu w końcu miesiąca 

sprawozdawczego.  
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Dział 3 
POŚREDNICTWO PRACY I WYBRANE FORMY AKTYWIZACJI 

 
Część 3.1. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej 

Wiersz 01. Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. Jest to suma  

zgłoszonych przez pracodawców wolnych miejsc zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz miejsc 

aktywizacji zawodowej (m. in. stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, prac społecznie 

użytecznych). 

Wiersz 02. Należy podać liczbę wszystkich wolnych miejsc zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

zgłoszonych przez pracodawców do powiatowego urzędu pracy w celu uzyskania pomocy 

w znalezieniu odpowiedniego pracownika. W przypadku zgłaszania w ramach jednej oferty pracy 

więcej niż jednego miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w określonym zawodzie lub 

specjalności, każde z tych miejsc należy wykazać odrębnie. W liczbie tej należy uwzględnić także 

miejsca zgłaszane przez przedsiębiorców niebędących pracodawcami w rozumieniu ustawy. 

U w a g a: Do wolnych miejsc zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej należy zaliczyć miejsca, które 

dotyczą zatrudnienia (zdefiniowanego w art. 2 ust. 1 pkt 43 ustawy) lub innej pracy zarobkowej 

(zdefiniowanej w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy). W wierszu tym należy ująć przyjęte do realizacji miejsca 

pracy w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego bądź poszukującego pracy, w ramach bonu 

zatrudnieniowego, w ramach świadczenia aktywizacyjnego, w ramach grantu na telepracę, w ramach 

refundacji składek na ubezpieczenia społeczne oraz w ramach dofinansowania wynagrodzenia za 

zatrudnienie skierowanego bezrobotnego.  

Wiersz 07.  Należy wykazywać wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej skierowane do 

osób wymienionych w wierszu 20, dział 1 sprawozdania MRPiPS-01. 

Wiersz 08. Należy wykazywać wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej skierowane do 

osób wymienionych w wierszu 07, dział 1 sprawozdania MRPiPS-01. 

Część 3.2. Osoby objęte indywidualnym planem działania 

W rubrykach 1 i 2 należy wykazywać osoby bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy, 
natomiast w rubrykach 3 i 4 osoby poszukujące pracy, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy, 
spełniające warunki określone w art. 43 ustawy.  

Wiersz 09. Przygotowano IPD w miesiącu sprawozdawczym. W wierszu tym należy wykazać 
wszystkie osoby, dla których w miesiącu sprawozdawczym zakończone zostało przygotowywanie 
indywidualnego planu działania (IPD), przeprowadzone zgodnie z art. 34a ustawy. 

Wiersz 10. Przerwali realizację IPD w miesiącu sprawozdawczym. Należy wykazać wszystkie 
osoby, które w miesiącu sprawozdawczym nie przystąpiły do realizacji uzgodnionego IPD, przerwały 
realizację takiego planu, lub z innych powodów utraciły status bezrobotnego bądź poszukującego 
pracy i nie mogły w związku z tym kontynuować uzgodnionego planu.  W liczbie tej należy uwzględnić 
osoby, dla których przygotowano IPD w miesiącu sprawozdawczym oraz osoby, dla których 
przygotowano IPD w poprzednich okresach sprawozdawczych. 

Wiersz 11.  Należy wykazać wszystkie osoby z wiersza 10, które w miesiącu sprawozdawczym 
przerwały IPD z powodu podjęcia pracy lub działalności gospodarczej. 

Wiersz 12.  Zakończyli realizację IPD w miesiącu sprawozdawczym. Należy wykazać wszystkie 
osoby, które w miesiącu sprawozdawczym zgodnie z ustalonymi warunkami i terminem zakończyły 
realizację IPD, rozpoczętego zarówno w miesiącu sprawozdawczym jak i w miesiącach poprzednich. 

Wiersz 13. Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego. Należy wykazać wszystkie 
osoby, które pozostawały w trakcie realizacji IPD, według stanu w ostatnim dniu miesiąca 
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sprawozdawczego. W wykazywanej liczbie należy uwzględniać osoby realizujące IPD rozpoczęty 
zarówno w miesiącu sprawozdawczym, jak i w miesiącach poprzednich. 

Część 3.3. Profile pomocy 

Rubryka 1. Liczba bezrobotnych dla których ustalono profil pomocy. Należy podać liczbę osób, 

spełniających warunki określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy, dla których, zgodnie z art. 33 ust. 2b, 

w miesiącu sprawozdawczym ustalono profil pomocy.  

U w a g a: Jeśli dla danej osoby ustalono profil pomocy więcej niż jeden raz należy tę osobę wykazać 

tylko jeden raz.  

Rubryka 3. Liczba wywiadów zakończonych ustaleniem profilu pomocy. W rubryce należy podać 

liczbę wszystkich wywiadów przeprowadzonych z bezrobotnymi w miesiącu sprawozdawczym, 

w celu ustalenia profilu pomocy, zakończonych jego ustaleniem.  

U w a g a: Jeśli z daną osobą w tym samym okresie sprawozdawczym przeprowadzono wywiad 

więcej niż jeden raz w sprawozdaniu należy wykazać każdy wywiad.  

Rubryka 5. Liczba bezrobotnych z ustalonym profilem pomocy.  Należy podać liczbę 

bezrobotnych z ustalonym profilem pomocy, według stanu w ostatnim dniu miesiąca 

sprawozdawczego. 

Wiersz 14 stanowi sumę wierszy od 15 do 17, w których wymienione zostały poszczególne profile 

określone w art. 33 ust. 2c ustawy. 

 

Dział 4 

ZGŁOSZENIA  ZWOLNIEŃ  I  ZWOLNIENIA GRUPOWE, 

ZWOLNIENIA MONITOROWANE 
 

W dziale tym, w wierszach 01 i 02, należy wykazać liczbę zakładów i osób, do których mają 
zastosowanie przepisy art. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania  
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1474).  

Wiersz 01. Zgłoszenia zwolnień grupowych. Tryb dokonywania zgłoszeń grupowych zwolnień 

reguluje art. 2 ust. 6 ww. ustawy. 

Rubryki 1-4, w wierszu 01, dotyczą zakładów i osób, zgłoszonych w miesiącu sprawozdawczym. 

Rubryki 5–8, w wierszu 01, dotyczą zakładów i osób, których zgłoszenia, według stanu w końcu 

miesiąca, są aktualne, tj. pomniejszone o te, z których realizacji pracodawca zrezygnował bądź 

zrealizował. 

U w a g a: W miesiącu styczniu w rubrykach 5-8 powinny być wykazane zgłoszenia zwolnień zarówno 

ze stycznia, jak i wcześniejsze, tj. niezrealizowane, zgłoszone w poprzednim roku.  

Wiersz 02. Zwolnienia grupowe. Tryb dokonywania grupowych zwolnień reguluje art. 4 

ust.1 ww. ustawy. W wierszu tym należy podawać liczbę osób i zakładów, które dokonały 

(na podstawie wcześniejszych zgłoszeń) zwolnień, niezależnie od tego, czy osoby zwolnione zgłosiły 

się do powiatowego urzędu pracy.  

Wiersz 03.  Zwolnienia monitorowane.  Wiersz ten dotyczy zwolnień, o których mowa w art. 2 ust. 1 

pkt 44 ustawy , do których mają zastosowanie przepisy art. 70 ustawy. 

U w a g a: Nie ma bezpośredniej zależności między wierszami 02 i 03. Wiersz 02 nie powinien być 

pomniejszany o wielkości wykazywane w wierszu 03. 


