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

Załącznik nr 7
do sprawozdania MRPiPS - 01
Bezrobotni według gmin

Termin przekazania:
zgodnie z PBSSP 2019 r.

Numer identyfikacyjny REGON
Stan w końcu... półrocza 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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Czas na przygotowanie danych do wypełnienia formularza (min)
Czas na wypełnienie formularza (min)

Objaśnienia do załącznika nr 7
do sprawozdania MRPiPS-01
Bezrobotni według gmin
Załącznik 7 należy sporządzać w okresach półrocznych.
Załącznik ten odnosi się do 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, z wyjątkiem bezrobotnych odbywających szkolenie, staż,
przygotowanie zawodowe dorosłych, prace społecznie użyteczne oraz skierowanych do agencji
zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych.
Wykazywany przy nazwie miasta/gminy symbol terytorialny powinien być zgodny z symbolem
zawartym w wykazie identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju, określonych
w rozporządzeniu Rady Ministrów 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 z dnia 15 grudnia
1998 r. (Dz.U. z 1998 Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.)
Ostatni wiersz „Ogółem” we wszystkich rubrykach stanowi sumę wszystkich wierszy, a dane w nim
zawarte, odpowiednio dla rubryk od 1 do 7 powinny być zgodne z danymi wykazanymi w wierszach
01, 12, 13, 14, 15 i 16 odpowiednio w rubrykach 5 i 6, działu 1, części 1.1 sprawozdania MRPiPS-01
sporządzanego za miesiąc grudzień.
Rubryka 1. Zarejestrowani bezrobotni razem. W rubryce tej należy podać liczbę bezrobotnych
według stanu w ostatnim dniu okresu, za który sporządza się sprawozdanie.
Rubryka 3. Zarejestrowani bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Rubryka ta
dotyczy osób, spełniających przynajmniej jedno z kryteriów wymienionych w art. 49 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”. Osoba spełniająca jednocześnie kilka kryteriów, np. urodzona po
1985 roku i korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej, powinna być wykazana tylko raz.
Rubryka 4. Zarejestrowani bezrobotni do 30 roku życia. Należy podać liczbę osób, które do dnia
zastosowania wobec nich usług i instrumentów rynku pracy nie ukończyły 30 roku życia.
Rubryka 5. W tym do 25 roku życia. Należy podać liczbę osób, które do dnia zastosowania wobec
nich usług i instrumentów rynku pracy nie ukończyły 25 roku życia.
Rubryka 6. Zarejestrowani bezrobotni powyżej 50 roku życia. Należy podać osoby, zgodnie
z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy.
Rubryka 7. Zarejestrowani długotrwale bezrobotni. Należy podać osoby, zgodnie z definicją
zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy.

