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Załącznik nr 3 do sprawozdania MRPiPS - 01
Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
według zawodów i specjalności

Termin przekazania:
zgodnie z PBSSP 2019 r.

za...........półrocze 2019 r.
Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej (DZ.U.2018.997, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019
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Objaśnienia do załącznika nr 3

do sprawozdania MRPiPS-01
Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji
zawodowej według zawodów i specjalności
Nazwy i symbole należy wykazać zgodnie z „Klasyfikacją zawodów i specjalności” (KZiS), wprowadzoną
rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie
klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2018
poz. 227).
W załączniku należy podawać 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 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.), zwanej
dalej „ustawą”, z wyjątkiem bezrobotnych odbywających szkolenie, staż, przygotowanie zawodowe
dorosłych, prace społecznie użyteczne oraz skierowanych do agencji zatrudnienia w ramach zlecania
działań aktywizacyjnych.
Wolne miejsca pracy oraz miejsca aktywizacji zawodowej należy podawać zgodnie z definicją zawartą
w dziale 3 sprawozdania MRPiPS-01.
Załącznik 3 jest sporządzany w okresach półrocznych.
Rubryki 1 i 5 „ogółem” we wszystkich wierszach stanowią sumę osób bezrobotnych poprzednio
pracujących i dotychczas niepracujących.
Bezrobotnych poprzednio pracujących należy klasyfikować według zawodu wykonywanego przez
nich w ostatnim miejscu pracy.
Bezrobotnych dotychczas niepracujących należy klasyfikować według zawodu wyuczonego. Osoby
takie powinny posiadać świadectwo (dyplom) ukończenia kształcenia szkolnego o charakterze
zawodowym lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub świadectwo czeladnicze.
W boczku formularza należy wpisywać poszczególne zawody (specjalności), nadając im 6-cyfrowy
symbol zawodu według „Klasyfikacji zawodów i specjalności”.
Grupa bez zawodu obejmuje osoby niespełniające jednocześnie dwóch warunków:
− nieposiadające kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych świadectwem
(dyplomem) ukończenia kształcenia szkolnego o charakterze zawodowym lub dyplomem
potwierdzającym kwalifikacje zawodowe lub świadectwem czeladniczym
− nieposiadające udokumentowanej ciągłości pracy w okresie minimum 6 miesięcy w tym samym
zawodzie.
U w a g a: Zgodnie z wymienionymi wyżej kryteriami w grupie „bez zawodu” należy ująć osoby, które
ukończyły licea ogólnokształcące.
W rubrykach 3, 4 i 7, 8 należy wykazywać osoby zgodnie z definicją zawartą w wierszu 07 działu 1
sprawozdania MRPiPS-01.
W rubrykach 15-22 należy wykazywać osoby zgodnie z definicjami zawartymi odpowiednio dla wierszy
13-16 działu 1 sprawozdania MRPiPS-01.
Rubryka 23. Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych
w okresie sprawozdawczym. Każde wolne miejsce pracy i miejsce aktywizacji zawodowej zgłoszone
przez pracodawcę powinno zostać przypisane do odpowiedniego symbolu zawodu zgodnie
z wykazem zawodów.

We wszystkich wierszach należy podać liczbę wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej,
zgłoszonych do powiatowego urzędu pracy w półroczu, za które sporządzane jest sprawozdanie. Jest to
suma wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych w poszczególnych miesiącach
danego półrocza, skorygowana o liczbę wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, które
pracodawcy anulowali.
W rubryce 24, we wszystkich wierszach, zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w rubryce 23, należy
podać liczbę subsydiowanych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych
w okresie sprawozdawczym.
W rubryce 25, we wszystkich wierszach, należy podać liczbę wolnych miejsc pracy i miejsc
aktywizacji zawodowej według stanu w końcu okresu sprawozdawczego.
U w a g a: Ostatni wiersz Ogółem (symbol zawodu = 999999) stanowi sumę wszystkich wierszy
z zawodami oraz wiersza „bez zawodu”. Wiersz ten w rubrykach 5-22 i 25 powinien być zgodny
z odpowiednimi wierszami i rubrykami sprawozdania MRPiPS-01 w miesiącach kończących półrocze,
natomiast w rubrykach 1-4 powinien stanowić sumę danych z poszczególnych miesięcy półrocza,
wykazywanych w odpowiednich rubrykach i wierszach działu 1 sprawozdania MRPiPS-01. Wiersz ten
w rubrykach 23, 24 i 25 powinien być zgodny z wierszem 25 odpowiednio w rubrykach 12, 13 i 14
załącznika 2 sprawozdania MRPiPS-01 w półroczu, za które sporządzane jest sprawozdanie.

