MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ,
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Powiatowy Urząd Pracy / Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej
w ................................................................
Wojewódzki Urząd Pracy
w ................................................................

Załącznik nr 6 do sprawozdania MRPiPS-01
Formy wsparcia klientów urzędów pracy

Termin przekazania:
zgodnie z PBSSP 2018 r.

Numer identyfikacyjny REGON
za 20.... rok
Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej (DZ.U.2016.1068, z późn. zm.).

Dział 1. UCZESTNICTWO W FORMACH WSPARCIA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
z tego

wybrane kategorie bezrobotnych ( z rubryki 5)

poszukujący pracy
Ogółem
(r.2+5)

Wyszczególnienie

razem

0

1

ukończyły szkolenie

01

w tym ukończyły szkolenie w ramach
bonu szkoleniowego

02

podjęły pracę w trakcie
lub po ukończeniu szkolenia

03

2

z rubryki 2
niepełnosprawni
cudzoniepozostający w
ziemcy
zatrudnieniu

3

4

w tym podjęły pracę niesubsydiowaną
04
w trakcie lub po ukończeniu szkolenia
podjęły pracę w trakcie lub po wykorzystaniu bonu
05
szkoleniowego

kobiety

5

6

7

8

posiadający
posiadający
korzystający
w tym
co najmniej co najmniej jedno
długotrwale
powyżej
ze świadczeń
powyżej
jedno
dziecko
bezrobotni 50 roku życia
z pomocy
60 roku życia
dziecko do 6 niepełnosprawne
społecznej
roku życia
do 18 roku życia

9

10

11

x

x

x

x

x

x

x

x

w tym podjęły pracę niesubsydiowaną
w trakcie lub po wykorzystaniu bonu
szkoleniowego

06

ukończyły staż

07

x

08

x

09

x

10

x

11

x

x

x

w tym podjęły pracę niesubsydiowaną
w trakcie lub po wykorzystaniu bonu stażowego

12

x

x

x

otrzymały bon na zasiedlenie

13

x

x

x

14

x

x

x

15

x

x

x

w tym ukończyły staż w ramach
bonu stażowego
podjęły pracę w trakcie
lub po ukończeniu stażu
w tym podjęły pracę niesubsydiowaną
w trakcie lub po ukończeniu stażu
podjęły pracę w trakcie
lub po wykorzystaniu bonu stażowego

podjęły pracę w wyniku skorzystania
z bonu na zasiedlenie
w tym podjęły pracę niesubsydiowaną
w wyniku skorzystania z bonu na zasiedlenie
otrzymały bon zatrudnieniowy

Osoby, które

bezrobotni

w tym do
do 30
25 roku
roku życia
życia

podjęły pracę w wyniku skorzystania
z bonu zatrudnieniowego
w tym podjęły pracę niesubsydiowaną
w wyniku skorzystania
z bonu zatrudnieniowego
ukończyły przygotowanie zawodowe dorosłych
podjęły pracę w trakcie lub po ukończeniu
przygotowania zawodowego dorosłych
w tym podjęły pracę niesubsydiowaną
w trakcie lub po ukończeniu przygotowania
zawodowego dorosłych
ukończyły prace interwencyjne
podjęły pracę w trakcie lub po pracach
interwencyjnych
w tym podjęły pracę niesubsydiowaną
w trakcie lub po pracach interwencyjnych
ukończyły roboty publiczne

16

x

x

x

x

x

17

x

x

x

x

x

18

x

x

x

x

x

19

x

20

x

21

x

22

x

23

x

24

x

25

x

x

x

26

x

x

x

27

x

x

x

28

x

x

x

29

x

x

x

30

x

x

x

31

x

x

x

podjęły pracę w trakcie
lub po ukończeniu prac społecznie użytecznych w
ramach PAI

32

x

x

x

w tym podjęły pracę niesubsydiowaną
w trakcie lub po ukończeniu prac społecznie
użytecznych w ramach PAI

33

x

x

x

podjęły pracę w trakcie lub po robotach
publicznych
w tym podjęły pracę niesubsydiowaną
w trakcie lub po robotach publicznych
ukończyły prace społecznie użyteczne
w tym ukończyły prace społecznie użyteczne w
ramach PAI
podjęły pracę w trakcie lub po ukończeniu
prac społecznie użytecznych
w tym podjęły pracę niesubsydiowaną
w trakcie lub po ukończeniu prac społecznie
użytecznych

12

13

14

niepełnosprawni

zamieszkali
na wsi

15

16

w tym
cudzoziemcy z krajów EOG
i Szwajcarii

17

18

Dział 1. UCZESTNICTWO W FORMACH WSPARCIA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM dok.
z tego

wybrane kategorie bezrobotnych ( z rubryki 5)

poszukujący pracy
Ogółem
(r.2+5)

Wyszczególnienie

razem

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

37

x

x

x

38

x

x

x

w tym podjęły pracę niesubsydiowaną
w trakcie lub po zakończeniu refundacji składek na 39
ubezpieczenia społeczne

x

x

x

40

x

x

x

41

x

x

x

42

x

x

x

43

x

x

x

44

x

x

x

45

x

x

x

podjęły pracę po skorzystaniu z porad
indywidualnych
w tym podjęły pracę niesubsydiowaną
po skorzystaniu z porad indywidualnych
ukończyły szkolenie z zakresu umiejętności
poszukiwania pracy
podjęły pracę w trakcie lub po zakończeniu
szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania
pracy
w tym podjęły pracę niesubsydiowaną
w trakcie lub po zakończeniu szkolenia
z zakresu umiejętności poszukiwania pracy

Osoby, które

34

x

x

35

x

36

6

x

skorzystały z porad indywidualnych

4

5

x

zakończyły zatrudnienie w ramach
grantu na telepracę
podjęły pracę po zakonczeniu umowy
w ramach grantu na telepracę
w tym podjęły pracę niesubsydiowaną
po zakonczeniu umowy w ramach grantu
na telepracę
zakończyły zatrudnienie w ramach świadczenia
aktywizacyjnego
podjęły pracę w trakcie lub po zakończeniu
świadczenia aktywizacyjnego
w tym podjęły pracę niesubsydiowaną
w trakcie lub po zakończeniu świadczenia
aktywizacyjnego
zakończyły określony w umowie okres
prowadzenia działalności gospodarczej
prowadziły działalność gospodarczą
3 miesiące po zakończeniu umowy
zakończyły zatrudnienie w ramach refundacji
pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy
pracowały 3 miesiące
po zakończeniu umowy

3

kobiety

8

podjęły pracę w trakcie lub po zakończeniu
refundacji składek na ubezpieczenia społeczne

2

bezrobotni

w tym do
do 30
25 roku
roku życia
życia

7

zakończyły zatrudnienie w ramach dofinansowania
wynagrodzenia
podjęły pracę w trakcie lub po ukończeniu
dofinansowania wynagrodzenia
w tym podjęły pracę niesubsydiowaną
w trakcie lub po ukończeniu dofinansowania
wynagrodzenia
zakończyły zatrudnienie w ramach refundacji
składek na ubezpieczenia społeczne

1

z rubryki 2
niepełnosprawni
cudzoniepozostający w
ziemcy
zatrudnieniu

46

x

47

x

48

x

x

x

49

x

x

x

50
51
52
53
54

55

Czas na przygotowanie danych do wypełnienia formularza (min)
Czas na wypełnienie formularza (min)

posiadający
posiadający
korzystający
w tym
co najmniej co najmniej jedno
długotrwale
powyżej
ze świadczeń
powyżej
jedno
dziecko
bezrobotni 50 roku życia
z pomocy
60 roku życia
dziecko do 6 niepełnosprawne
społecznej
roku życia
do 18 roku życia

9

10

11

12

13

14

niepełnosprawni

zamieszkali
na wsi

15

16

w tym
cudzoziemcy z krajów EOG
i Szwajcarii

17

18

Objaśnienia do załącznika nr 6
do sprawozdania MRPiPS-01
Formy wsparcia klientów urzędów pracy
Załącznik 6 należy sporządzać w okresach rocznych.
Sprawozdaniem objęte są osoby poszukujące pracy i bezrobotne zgodnie z ustawą 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”.
Powiatowe urzędy pracy (PUP) sporządzają załącznik i przekazują go do wojewódzkich urzędów
pracy (WUP).
Wojewódzkie urzędy pracy sporządzają sprawozdanie w części dotyczącej usług z zakresu
poradnictwa zawodowego realizowanych przez jednostki organizacyjne usytuowane w strukturze
WUP – centra informacji i planowania kariery zawodowej (CIiPKZ).CIiPKZ nie wypełniają wierszy od
53 do 55 dotyczących szkoleń z zakresu umiejętności
poszukiwania pracy.
U w a g a: W sytuacji wstecznego pozbawienia statutu bezrobotnego dane nt. takich osób powinny
być wykazane tylko w pozycjach ogółem, nie jako bezrobotnych. Wówczas w odpowiednich pozycjach
formularza pozycja ogółem będzie większa lub równa od sumy bezrobotnych i poszukujących pracy
aktywizowanych w ramach danej formy.

Dział 1
UCZESTNICTWO W FORMACH WSPARCIA
W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
Rubryka 1. Ogółem. Należy wpisać liczbę osób bezrobotnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2
ustawy oraz liczbę osób poszukujących pracy, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy, w tym
spełniających kryteria wymienione w art. 43 ustawy. Rubryka ta w poszczególnych wierszach jest
sumą rubryk 2 i 5.
U w a g a: Rubryka 1. Ogółem stanowi sumę rubryk 2 i 5, w wierszach dotyczących poradnictwa
zawodowego pominięta jest tzw. grupa „inni”, której nie należy wykazywać w niniejszym załączniku.
Rubryka 2. Poszukujący pracy. Należy podać liczbę osób zarejestrowanych w powiatowych
urzędach pracy jako poszukujące pracy, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy, w tym
spełniających kryteria wymienione w art. 43 ustawy, które były objęte formami wymienionymi
w odpowiednich wierszach. Rubryka ta powinna być mniejsza lub równa od rubryki 1.
Rubryka 3. Cudzoziemcy. Dotyczy cudzoziemców, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy,
zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy jako poszukujący pracy. Rubryka ta powinna być
mniejsza lub równa od rubryki 2.
Rubryka 4. Niepełnosprawni poszukujący pracy, niepozostający w zatrudnieniu. Należy
wykazywać osoby definiowane zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Rubryka ta powinna być mniejsza
lub równa od rubryki 2.
Rubryka 5. Bezrobotni. Należy podać liczbę osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy
jako bezrobotne, spełniających warunki wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy, które były objęte
formami wymienionymi w odpowiednich wierszach. Rubryka ta powinna być mniejsza lub równa
rubryce 1.
Rubryki 6–18. Dotyczą wybranych kategorii bezrobotnych i każda z tych rubryk zawiera się
w rubryce 5 i w rubryce 1.

Rubryka 7. Bezrobotni do 30 roku życia. Należy podać liczbę osób, o których mowa w art. 49 pkt 1
ustawy.
Rubryka 8. Bezrobotni do 25 roku życia. Należy podać liczbę osób, o których mowa w rubryce 7,
zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy.
Rubryka 9. Długotrwale bezrobotni. Należy podać liczbę osób, o których mowa w art. 49 pkt 2
ustawy, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy.
Rubryka 10. Bezrobotni powyżej 50 roku życia. Należy podać liczbę osób, o których mowa w art.
49 pkt 3 ustawy, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy.
Rubryka 12. Bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej. Należy podać liczbę
osób, o których mowa w art. 49 pkt 4 ustawy.
Rubryka 13. Bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia. Należy podać
liczbę osób, o których mowa w art. 49 pkt 5 ustawy (z wykluczeniem bezrobotnych posiadających
dziecko niepełnosprawne).
Rubryka 14. Bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku
życia. Należy podać liczbę osób, o których mowa w art. 49 pkt 5 ustawy.
Rubryka 15. Bezrobotni niepełnosprawni. Należy podać liczbę osób, o których mowa w art. 49 pkt 6
ustawy, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Rubryka 16. Bezrobotni zamieszkali na wsi. Należy podać liczbę osób ustaloną 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. 2016 poz.1916).
Miejscowość uznana za wieś ma kod 2 i 5 w 7. pozycji identyfikatora.
Rubryka 17. Bezrobotni cudzoziemcy. Należy podać osoby, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 2
ustawy.
Rubryka 18. Należy ujmować cudzoziemców wyłącznie z krajów Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, czyli z krajów Unii Europejskiej, z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz obywateli
Szwajcarii.
Wiersze 01, 02, 07, 08, 19, 22, 25, 28, 29, 34, 37, 40, 43. Należy wpisać wszystkie osoby, które
w okresie sprawozdawczym zakończyły udział w danej formie aktywizacji i uczestniczyły we
wszystkich przewidzianych zajęciach.
Wiersz 01. Należy podać osoby, które w miesiącu sprawozdawczym ukończyły szkolenie, o którym
mowa w art. 2 ust.1 pkt 37 ustawy, z wyłączeniem szkoleń organizowanych zgodnie z art. 38 ust. 1a
ustawy. Wiersz ten dotyczy szkoleń organizowanych przez urzędy pracy niezależnie od źródeł ich
finansowania (Fundusz Pracy, PFRON, inne środki). Należy wykazywać w tym miejscu również
szkolenia realizowane w ramach umów trójstronnych, o których mowa w art. 40 ust. 2f ustawy.
Wiersz 02. Należy podać liczbę osób bezrobotnych do 30 roku życia, które ukończyły uczestnictwo
w szkoleniach w ramach bonu szkoleniowego, przyznanego na podstawie art. 66k ustawy.
Wiersz 07. Należy podać osoby, które ukończyły staż, o którym mowa w art. 2 ust.1 pkt 34 ustawy ,
zgodnie z art. 53 ustawy.
Wiersz 08. Należy podać liczbę osób bezrobotnych do 30 roku życia, które ukończyły udział w stażu
finansowanym w ramach bonu stażowego, o którym mowa w art. 66l ustawy.
Wiersz 19. Należy podać osoby, które ukończyły przygotowanie zawodowe dorosłych, o którym mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 29a ustawy, zgodnie z art. 53a ust. 2 ustawy. W wierszu tym należy ujmować
zarówno osoby, które rozpoczęły praktyczną naukę zawodu, jak i przyuczenie do pracy dorosłych.
Wiersz 22. Należy tu podać osoby, które zakończyły zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych,
u pracodawców, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy.

Wiersz 25. Należy tu podać osoby, które zakończyły zatrudnienie w ramach robót publicznych,
o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 ustawy.
Wiersz 28. Należy wykazać osoby, które w miesiącu sprawozdawczym zakończyły prace społecznie
użyteczne, o którychj mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy.
Wiersz 29. W wierszu tym należy wykazać osoby, które ukończyły 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.
Wiersz 34. Należy tu podać osoby, które zakończyły zatrudnienie u pracodawcy lub przedsiębiorcy
zorganizowane na zasadach, o których mowa w art. 60d ustawy.
Wiersz 37. W wierszu tym należy ujmować osoby bezrobotne do 30 roku życia, które zakończyły
pierwsze w życiu zatrudnienie u pracodawcy, któremu na zasadach art. 60c ustawy, refundowano
koszty poniesione na składki na ubezpieczenia społeczne.
Wiersz 40. Osoby, które zakończyły zatrudnienie w ramach grantu na telepracę. Należy tu podać
osoby, które zgodnie zakończyły zatrudnienie u pracodawcy lub przedsiębiorcy na stanowisku pracy
w formie telepracy, utworzonym w ramach grantu na telepracę, o którym mowa w art. 60a ustawy.
Wiersz 43. Należy podać liczbę osób, które zakończyły 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.
Wiersze 03, 05, 09, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 30, 32, 35, 38, 41, 44, 51, 54. Należy podać liczbę osób,
które w trakcie lub w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w danej formie wsparcia podjęły
pracę. Przyjmuje się, że osoba podjęła pracę, jeżeli w okresie do 3 miesięcy od czasu zakończenia
udziału w danej formie wsparcia nie wróciła do ewidencji lub jeżeli w okresie do 3 miesięcy od czasu
zakończenia udziału w danej formie wsparcia została wyłączona z ewidencji z powodu podjęcia pracy
(subsydiowanej, niesubsydiowanej), rozpoczęcia stażu lub rozpoczęcia przygotowania zawodowego
dorosłych. Dla form wsparcia zakończonych 31 grudnia danego roku, za które sporządzane jest
sprawozdanie, okres do 3 miesięcy upływa 31 marca roku następnego. W przypadku tych form,
w których pracodawca ma ustawowy obowiązek zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu okresu
refundacji, jako datę zakończenia udziału w formie wsparcia należy traktować datę zakończenia
obowiązkowego okresu zatrudnienia, określoną w umowie.
U w a g a: W szkoleniach istotna jest data zakończenia szkolenia, przy czym w przypadku szkoleń w
ramach umów trójstronnych istotna jest data zakończenia obowiązkowego okresu zatrudnienia po
szkoleniu. Zasady określania dat zakończenia udziału w szkoleniu:
-

w sytuacji skierowania osoby bezrobotnej wyłącznie na szkolenie, za datę zakończenia należy
przyjąć datę zakończenia szkolenia wpisaną na dokumencie potwierdzającym ukończenie
szkolenia, a w przypadku, gdy umowa z instytucją szkoleniową obejmuje egzamin jako integralną
część kursu należy przyjąć datę przystąpienia do pierwszego egzaminu.

-

w przypadku zawarcia trójstronnej umowy szkoleniowej, jako datę zakończenia szkolenia, należy
przyjąć datę zakończenia obowiązkowego okresu zatrudnienia po zakończeniu szkolenia.

-

jeżeli szkolenie realizowane było w ramach bonu szkoleniowego jako datę zakończenia należy
przyjąć datę zakończenia ostatniego kursu realizowanego w ramach bonu.

-

w przypadku jednoczesnego skierowania bezrobotnego na szkolenie i odrębnie podpisania umowy
między PUP a bezrobotnym na pokrycie kosztów egzaminu, za datę zakończenia udziału w tej
formie aktywizacji należy przyjąć datę przystąpienia do pierwszego egzaminu.

Fakt podjęcia pracy po szkoleniu powinien być sprawdzany w okresie do 3 miesięcy od dat
wskazanych w ww. przypadkach.

U w a g a: Jako podjęcie pracy należy rozumieć podjęcie zatrudnienia (art. 2 ust. 1 pkt 43 ustawy),
innej pracy zarobkowej (art. 2 ust.1 pkt 11 ustawy) oraz prowadzenie działalności gospodarczej na
podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS lub CEIDG.
U w a g a: Dane wykazane w wierszach dotyczących podjęcia pracy w trakcie lub w okresie do trzech
miesięcy po zakończeniu udziału w danej formie wsparcia powinny być mniejsze od wartości
wykazanych w wierszach dotyczących liczby osób, które ukończyły udział w danej formie wsparcia.
Tym samym należy tu wykazywać osoby, które podjęły pracę w trakcie uczestnictwa w danej formie
oraz osoby, które podjęły pracę po ukończeniu udziału w danej formie wsparcia w roku, za który
sporządzane jest sprawozdanie. Osoby, które przerwały udział w danej formie wsparcia z powodu
podjęcia zatrudnienia powinny być również wykazywane w odpowiednich wierszach dotyczących
ukończenia udziału w danej formie. Pozwoli to na spełnienie zależności, by wiersze traktujące
o podjęciach pracy były mniejsze od wierszy dotyczących zakończenia udziału w danej formie.
Wiersze 04, 06, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 31, 33, 36, 39, 42, 45, 52, 55. W wierszach tych należy
podać liczbę osób, wykazanych odpowiednio w wierszach dotyczących podjęć pracy, które podjęły
pracę niesubsydiowaną.
Wiersz 13. Osoby, które otrzymały bon na zasiedlenie. W wierszu tym należy podać osoby
bezrobotne do 30 roku życia, które zgodnie z art. 66n ustawy zakończyły wynikający z umowy co
najmniej 6 miesięczny okres zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia
działalności gospodarczej.
Wiersz 16. Osoby, które otrzymały bon zatrudnieniowy. W wierszu tym należy podać osoby
bezrobotne do 30 roku życia, które zgodnie z art. 66m ustawy zakończyły obowiązkowy po okresie
refundacji okres 6 miesięcznego zatrudnienia.
Wiersz 46. Osoby, które zakończyły określony w umowie okres prowadzenia działalności
gospodarczej. W wierszu tym należy ujmować osoby, które zakończyły wynikający z umowy okres
prowadzenia działalności gospodarczej, na którą przyznane im zostały środki z Funduszu Pracy,
o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Wiersz 47. Osoby, które prowadziły działalność gospodarczą 3 miesiące po zakończeniu
umowy. Należy wykazywać osoby, które 3 miesiące po określonym w umowie terminie prowadzenia
działalności gospodarczej, nadal ją kontynuowały (np. jeżeli w umowie określona została data 2
czerwca, to wymieniony okres trzech miesięcy przypada 1 września).
Wiersz 48. Osoby, które zakończyły zatrudnienie w ramach refundacji pracodawcy kosztów
wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy. W wierszu tym należy ujmować osoby, które
zakończyły wynikający z umowy okres zatrudnienia u pracodawcy, któremu zgodnie z art. 46 ust.1
pkt 1 i pkt 1a oraz ust. 1a ustawy zrefundowano koszty wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy.
Wiersz 49. Osoby, które pracowały 3 miesiące po zakończeniu umowy. Należy wykazać osoby,
które 3 miesiące od określonej w umowie daty zakończenia pracy na refundowanym stanowisku
pracy, nadal ją kontynuowały u tego samego pracodawcy.
Wiersz 50. Dotyczy osób, wobec których w PUP/CIiPKZ świadczone były usługi z zakresu porad
indywidualnych. Wiersz ten w odpowiednich rubrykach odnoszących się do bezrobotnych
i poszukujących pracy powinien być zbieżny z danymi wykazanymi w części 1.1 załącznika 4 do
sprawozdania MRPiPS-01.
U w a g a: Dane dotyczące poradnictwa zawodowego nie mogą ujmować usług na rzecz młodzieży
uczącej się do ukończenia 18 lat.
Wiersz 53. Należy wpisać osoby, które ukończyły szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania
pracy, o którym mowa w art. 38 ust. 1a ustawy.

