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Umowy z agencjami zatrudnienia, programy specjalne, 
programy regionalne, Program Aktywizacja i Integracja, zlecanie 

działań aktywizacyjnych

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



DZIAŁ 1. UMOWY Z AGENCJAMI ZATRUDNIENIA I BEZROBOTNI SKIEROWANI DO AGENC  
1.1. Liczba umów zawartych z agencjami zatrudnienia 

Rozpoczęte Zakończone

1 2 3 4
Umowy zawarte z agencjami 
zatrudnienia 01

Wyszczególnienie
Kontynuowane 

z poprzedniego okresu 
sprawozdawczego

Realizowane 
w końcu okresu 

sprawozdawczegow okresie sprawozdawczym

0



1.2. Bezrobotni skierowani do agencji zatrudnienia

 osoby, których 
okres 

zatrudnienia 
w wymiarze 
co najmniej 
6 miesięcy 
przypadł 

osoby,których 
okres innej 

pracy 
zarobkowej 
w wymiarze 
co najmniej 
6 miesięcy 
przypadł 

1 2 3 4 5 6
02

kobiety 03
do 30 roku życia 04
w tym do 25 roku życia 05
powyżej 50 roku życia 06
długotrwale bezrobotni 07
korzystający 
ze świadczeń 
z pomocy społecznej

08

posiadający co najmniej 
jedno dziecko do 6 roku 
życia 

09

posiadający co najmniej 
jedno dziecko 
niepełnosprawne 
do 18 roku życia

10

niepełnosprawni 11

z 
w
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 0

2

0

Wyszczególnienie

Bezrobotni, 
będący

 w szczególnej 
sytuacji 

na rynku pracy, 
skierowani 
do agencji 

zatrudnienia

w okresie sprawozdawczym

Bezrobotni, 
którzy po raz 

pierwszy podjęli 
zatrudnienie lub 

inną pracę 
zarobkową 

w tym podjęli 
zatrudnienie

Bezrobotni, 
którzy 

zakończyli 
co najmniej 

6 miesięczny 
okres 

zatrudnienia lub 
innej pracy 
zarobkowej 

w tym

Ogółem



DZIAŁ 2. PROGRAMY SPECJALNE I UCZESTNICY PROGRAMÓW SPECJALNYCH
2.1. Liczba programów specjalnych

1 2 3 4

Programy specjalne 01

Realizowane 
w końcu okresu 

sprawozdawczegow okresie sprawozdawczym

0

Wyszczególnienie

Kontynuowane 
z poprzedniego 

okresu 
sprawozdawczego

Rozpoczęte Zakończone



   2.2. Uczestnicy programów specjalnych

rozpoczęły zakończyły

1 2 3 4
02

bezrobotni (w.05+15) 03

poszukujący pracy 04

05
kobiety 06
do 30 roku życia 07
w tym do 25 roku życia 08
powyżej 50 roku życia 09
długotrwale bezrobotni 10
korzystający ze świadczeń 
z pomocy społecznej 11

posiadający co najmniej 
jedno dziecko do 6 roku życia 12

posiadający co najmniej jedno dziecko 
niepełnosprawne do 18 roku życia 13

niepełnosprawni 14
15

kobiety 16
do 30 roku życia 17
w tym do 25 roku życia 18
powyżej 50 roku życia 19
długotrwale bezrobotni 20
korzystający ze świadczeń 
z pomocy społecznej 21

posiadający co najmniej 
jedno dziecko do 6 roku życia 22

posiadający co najmniej jedno dziecko 
niepełnosprawne do 18 roku życia 23

niepełnosprawni 24

z 
te

go
w końcu okresu 

sprawozdawczego 
kontynuują

z 
w

ie
rs

za
 1

5

z ustalonym profilem pomocy III

Ogółem (w. 03+04)

Wybrane kategorie bezrobotnych (z wiersza 03)
z ustalonym profilem pomocy II

z 
w

ie
rs

za
 0

5

Wyszczególnienie

Osoby, które

w okresie sprawozdawczym
podjęły pracę w trakcie 

lub do 3 miesięcy
po zakończeniu udziału 
w programie specjalnym 

i wykonywały ją co 
najmniej 30 dni udział w programie

0



DZIAŁ 3. PROGRAMY REGIONALNE I UCZESTNICY PROGRAMÓW REGIONALNYCH
3.1. Liczba programów regionalnych

Rozpoczęte Zakończone

1 2 3 4
Programy regionalne 01

Wyszczególnienie
Kontynuowane 

z poprzedniego okresu 
sprawozdawczego

Realizowane 
w końcu okresu 

sprawozdawczego
w okresie sprawozdawczym

0



3.2. Bezrobotni uczestnicy programów regionalnych

rozpoczęły zakończyły

1 2 3 4
02

kobiety 03
do 30 roku życia 04
w tym do 25 roku życia 05
powyżej 50 roku życia 06
długotrwale bezrobotni 07
korzystający ze świadczeń 
z pomocy społecznej 08

posiadający co najmniej jedno 
dziecko do 6 roku życia 09

posiadający co najmniej jedno 
dziecko niepełnosprawne 
do 18 roku życia

10

niepełnosprawni 11
z ustalonym profilem II 12

Ogółem 

z 
w

ie
rs

za
 0

2
w końcu okresu 

sprawozdawczego 
kontynuująWyszczególnienie

Osoby bezrobotne, które

w okresie sprawozdawczym podjęły pracę w trakcie lub 
do 3 miesięcy

po zakończeniu udziału w 
programie regionalnym i 

wykonywały ją co najmniej 
30 dni udział w programie regionalnym

0



DZIAŁ 4. PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA ORAZ UCZESTNICY PROGRAMÓW AKTYWIZAC   
4.1. Liczba Programów Aktywizacja i Integracja

Uruchomione Zakończone

1 2 3

01

02

w
 ty

m
 

współfinansowane ze środków 
Funduszu Pracy 03

04

Centrami Integracji Społecznej 
współfinansowane ze środków 
Funduszu Pracy

05

Klubami Integracji Społecznej 
współfinansowane ze środków 
Funduszu Pracy

06

07

Centrami Integracji Społecznej 08
Klubami Integracji Społecznej 09

z 
te

go
Realizowane w końcu okresu 

sprawozdawczegoWyszczególnienie
w okresie sprawozdawczym

0

Programy Aktywizacja i Integracja 
(w.02+04+07)

we współpracy z OPS

we współpracy z podmiotami 
zatrudnienia socjalnego prowadzonymi 
przez jednostki samorządu 
terytorialnego

w
 ty

m
 

we wspópracy z podmiotami 
prowadzącymi działalność statutową na 
rzecz integracji i reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym lub 
przeciwdziałania uzależnieniom i 
patologiom społecznym

w
 ty

m
 



         JA I INTEGRACJA



4.2. Uczestnicy Programów Aktywizacja i Integracja

po 2 
miesią-
cach

po 4 
miesią-
cach

po 6 
miesią-
cach

podjęli pracę w 
ramach 

zatrudnienia 
wspieranego u 

pracodawcy

podjęli pracę 
w spółdzielni 

socjalnej osób 
prawnych

zostali 
skierowani do 

agencji 
zatrudnienia

1 2 3 4 5 6 7 8
10

kobiety 11
do 30 roku życia 12
w tym do 25 roku życia 13
powyżej 50 roku życia 14
długotrwale bezrobotni 15
posiadający co najmniej 
jedno dziecko do 6 roku 
życia 

16

posiadający co najmniej 
jedno dziecko 
niepełnosprawne 
do 18 roku życia

17

niepełnosprawni 18

z liczby bezrobotnych, którzy zakończyli udział 
w PAI

w okresie sprawozdawczym
0

Ogółem

z 
w

ie
rs

za
 1

0

Wyszczególnienie

 Liczba bezrobotnych 
korzystających 
ze świadczeń 

pomocy społecznej z 
ustalonym profilem 
pomocy III, którzy 

zostali skierowani do 
PAI

Liczba 
bezrobot-

nych, 
którzy 

zakończyli 
udział 
w PAI

z tego



DZIAŁ 5. ZLECANIE DZIAŁAŃ AKTYWIZACYJNYCH 
5.1. Liczba zleceń działań aktywizacyjnych 

Rozpoczęte Zakończone

1 2 3 4
Zlecanie działań 
aktywizacyjnych 01

0

Wyszczególnienie

Kontynuowane 
z poprzedniego 

okresu 
sprawozdawczego

Realizowane 
w końcu okresu 

sprawozdawczegow okresie sprawozdawczym



5.2. Uczestnicy zleceń działań aktywizacyjnych

ogółem

w tym część 
okresu lub cały 
okres stanowi 
odpowiednią 

pracę

ogółem

w tym część 
okresu lub 
cały okres 
stanowi 

odpowiednią 
pracę

ogółem

w tym część 
okresu lub cały 
okres stanowi 
odpowiednią 

pracę

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02
03

kobiety 04
do 30 roku życia 05
w tym do 25 roku życia 06
powyżej 50 roku życia 07
korzystający ze świadczeń 
z pomocy społecznej 08

posiadający co najmniej 
jedno dziecko do 6 roku życia 09

posiadający co najmniej jedno dziecko 
niepełnosprawne 
do 18 roku życia

10

niepełnosprawni 11
12

kobiety 13
do 30 roku życia 14
w tym do 25 roku życia 15
powyżej 50 roku życia 16
korzystający ze świadczeń 
z pomocy społecznej 17

posiadający co najmniej 
jedno dziecko do 6 roku życia 18

posiadający co najmniej jedno dziecko 
niepełnosprawne 
do 18 roku życia

19

niepełnosprawni 20

z 
w

ie
rs

za
 0

3

z ustalonym profilem pomocy III

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

90 - 179 dni

z 
w

ie
rs

za
 1

2

0
Ogółem długotrwale bezrobotni 
z ustalonym profilem pomocy II

Osoby bezrobotne, które w okresie sprawozdawczym

na skutek 
skierowania 
przez pup 

zgłosiły się do 
realizatora

zostały pozbawione statusu bezrobotnego w 
wyniku działań realizatora z tytułu

Wyszczególnienie

utrzymały odpowiednią pracę lub działalność gospodarczą przez okres

podjęcia 
odpowiedniej 

pracy

innej 
przyczyny

14 - 89 dni 180 i więcej dni

podjęcia 
działalności 

gospodarczej



Objaśnienia do załącznika nr 8 
do sprawozdania MRPiPS-01 

Umowy z agencjami zatrudnienia, programy specjalne, programy 
regionalne, Program Aktywizacja i Integracja, zlecanie działań 

aktywizacyjnych  
 
Załącznik 8 należy sporządzać w okresach rocznych. 

Wymienione w załączniku działy odnoszą się do następujących form aktywizacji: 

- Dział 1 - zawieranych przez starostę z agencjami zatrudnienia umów, o których mowa w art. 61b 
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”,   

- Dział 2 - programów specjalnych, o których mowa w art. 66a ww. ustawy, 

- Dział 3 - programów regionalnych, o których mowa w art. 66c ww. ustawy, 

- Dział 4 - programów Aktywizacja i Integracja, o których mowa w art. 62a ww. ustawy, 

- Dział 5 - zlecania działań aktywizacyjnych, o których w art. 66d ww. ustawy. 
 

Powiatowe urzędy pracy (PUP) sporządzają i przekazują do wojewódzkich urzędów pracy 

(WUP) działy 1, 2, 3, 4 oraz część 5.2 działu 5. 

Wojewódzkie urzędy pracy (WUP) sporządzają część 3.1 działu 3 oraz część 5.1 działu 5. 

 
Dział 1 

UMOWY Z AGENCJAMI ZATRUDNIENIA 
I BEZROBOTNI SKIEROWANI DO AGENCJI 

 

Część 1.1. Liczba zawartych umów z agencjami zatrudnienia 

Wiersz 01. Umowy zawierane z agencjami zatrudnienia. Należy wpisać liczbę umów, o których 
mowa w art. 61b ustawy, realizowanych w okresie sprawozdawczym. 

Rubryka 1. Kontynuowane z poprzedniego okresu sprawozdawczego. Należy podać liczbę 
umów, które są kontynuowane z poprzednich okresów sprawozdawczych, tj. umów zawartych  
w poprzednich okresach sprawozdawczych i kontynuowanych w okresie sprawozdawczym.  

Rubryka 2. Rozpoczęte. Należy podać liczbę umów rozpoczętych w okresie sprawozdawczym,  
tj. takich, których dzień zawarcia umów przypadł w okresie sprawozdawczym,  

Rubryka 3. Zakończone. Należy podać liczbę umów zakończonych w okresie sprawozdawczym,  
tj. takich, których termin zakończenia przypadł w okresie sprawozdawczym – niezależnie od terminu 
zawarcia umowy.Termin zakończenia umowy wynika z zapisów umowy. 

Rubryka 4. Realizowane w końcu okresu sprawozdawczego. Należy podać liczbę umów 
realizowanych w dniu 31 grudnia okresu sprawozdawczego, których termin zakończenia przypada na 
następny okres sprawozdawczy. 
 

Część 1.2. Bezrobotni skierowani do agencji zatrudnienia 

Wiersz 02. Ogółem. Należy podać liczbę bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy, o których mowa w art. 49 ustawy, skierowanych do agencji zatrudnienia.  

Uwaga: Osoba spełniająca jednocześnie kilka kryteriów powinna być wykazana w wierszu 02 tylko 
jeden raz. 



Wiersze 04 i od 06 do 11 dotyczą osób, które zostały zakwalifikowane do poszczególnej kategorii 
bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art. 49 ustawy, 
skierowanych do agencji zatrudnienia.  

Uwaga: Jeżeli osoba kwalifikuje się do kilku kategorii bezrobotnych, wówczas należy ją wykazać we 
wszystkich kategoriach wyszczególnionych w wierszach od 04 do 11. 

Rubryka 1. Bezrobotni, będący w szczególnej sytuacji, skierowani do agencji zatrudnienia.  

Należy wpisać liczbę bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa 
w art. 49 ustawy, skierowanych w okresie sprawozdawczym do agencji zatrudnienia w ramach umów, 
o których mowa w art. 61b ustawy, zawartych przez starostę z agencjami zatrudnienia – niezależnie 
od terminu zawarcia umowy.  

Rubryki 2 i 3. Bezrobotni, którzy po raz pierwszy podjęli zatrudnienie lub inną pracę 

zarobkową/w tym podjęli zatrudnienie. W rubryce 2 należy podać liczbę bezrobotnych, 
skierowanych do agencji zatrudnienia, którzy po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym podjęli 
zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na podstawie umów cywilnoprawnych, stanowiących 
odpowiednią pracę, niezależnie od tego czy skierowanie nastąpiło w poprzednim okresie 
sprawozdawczym czy w okresie sprawozdawczym. W rubryce 3 należy podać liczbę bezrobotnych, 
którzy spośród bezrobotnych wyszczególnionych w rubryce 2 po raz pierwszy w okresie 
sprawozdawczym podjęli zatrudnienie. 

U w a g a: Odpowiednia praca – oznacza pracę określoną w art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy, inna praca 

zarobkowa – oznacza pracę określoną w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy,  zatrudnienie – oznacza 
zatrudnienie określone w art. 2 ust. 1 pkt 43 ustawy. 

Rubryka 4. Bezrobotni, którzy zakończyli co najmniej 6 miesięczny okres zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej. Należy podać liczbę bezrobotnych, którzy w okresie sprawozdawczym zakończyli 
trwający co najmniej 6 miesięcy okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umów 
cywilnoprawnych, stanowiących odpowiednią pracę. Osoby te mogły podjąć po raz pierwszy 
zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w poprzednich okresach sprawozdawczych lub w okresie 
sprawozdawczym, ale zakończenie minimum 6 miesięcy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 
przypadało w okresie sprawozdawczym. 

Rubryka 5. Osoby, których okres zatrudnienia w wymiarze co najmniej 6 miesięcy przypadł  

w okresie sprawozdawczym. Spośród bezrobotnych wykazanych w rubryce 4, należy podać liczbę 
bezrobotnych, którzy w okresie sprawozdawczym podjęli zatrudnienie po raz pierwszy i utrzymali je 
przez okres minimum 6 miesięcy w tym samym okresie sprawozdawczym. 

Rubryka 6. Osoby, których okres innej pracy zarobkowej w wymiarze co najmniej 6 miesięcy 

przypadł w okresie sprawozdawczym. Spośród bezrobotnych wykazanych w rubryce 4, należy 
podać liczbę bezrobotnych, którzy w okresie sprawozdawczym podjęli inną pracę zarobkową na 
podstawie umów cywilnoprawnych, stanowiących odpowiednią pracę, po raz pierwszy i utrzymali ją 
przez okres minimum 6 miesięcy w okresie sprawozdawczym. 

U w a g a: Rubryki 4-6 należy wypełnić na podstawie informacji przekazanych przez agencje 
zatrudnienia. 

 

 

 

 

 



Dział 2 

PROGRAMY SPECJALNE I UCZESTNICY PROGRAMÓW SPECJALNYCH 
 

Część 2.1. Liczba programów specjalnych 
 
Wiersz 01. Programy specjalne. Należy podać liczbę programów specjalnych realizowanych zgodnie 
z art. 66a ustawy, realizowanych w okresie sprawozdawczym. 

Rubryka 1 . Kontynuacja programu specjalnego z poprzedniego okresu sprawozdawczego. 

W rubrykach tych należy podać liczbę programów specjalnych, których realizacja rozpoczęła się 
w poprzednim okresie sprawozdawczym i była kontynuowana w okresie, za który sporządza się 
sprawozdanie. 

Rubryka 2. Programy specjalne rozpoczęte w okresie sprawozdawczym.  W rubrykach tych należy 
podać liczbę programów rozpoczętych w okresie sprawozdawczym. Jako datę rozpoczęcia programu 
należy traktować datę rozpoczęcia realizacji pierwszego działania aktywizacyjnego przewidzianego 
w programie specjalnym. 

Rubryka 3. Programy specjalne zakończone w okresie sprawozdawczym. W rubrykach tych 
należy podać liczbę programów zakończonych w okresie sprawozdawczym. Jako datę zakończenia 

programu należy traktować datę zakończenia realizacji ostatniego działania aktywizacyjnego 
przewidzianego w programie specjalnym lub datę podjęcia przez starostę decyzji o wstrzymaniu realizacji 
programu specjalnego.  

Rubryka 4.  Programy specjalne realizowane w końcu okresu sprawozdawczego. W rubrykach 
tych należy podać liczbę programów realizowanych w dniu 31 grudnia roku sprawozdawczego, 
i których realizacja będzie kontynuowana w następnym okresie sprawozdawczym. 

U w a g a: Jeżeli program specjalny realizowany był przy udziale środków rezerwy Funduszu Pracy,  
o których mowa w art. 66a ust. 7 ustawy, to programy te należy również wykazać. 
 

Część 2.2. Uczestnicy programów specjalnych 

Wiersz 02. Ogółem. W wierszu tym powinna być wykazana liczba osób bezrobotnych, o których 
mowa w art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy oraz liczba osób poszukujących pracy, o których mowa w art. 2 ust. 
1 pkt 22 ustawy, spełniających kryteria określone w art. 43 ustawy. Wiersz ten stanowi sumę wierszy 
03 i 04. 
Wiersz 03. Bezrobotni. W wierszu tym powinna być wykazana liczba wszystkich bezrobotnych - 
uczestników programu specjalnego. Wiersz ten stanowi sumę wierszy 05 i 15. 
Wiersz 04. Poszukujący pracy. W wierszu tym powinna być wykazana liczba wszystkich 
poszukujących pracy, uczestników programu specjalnego. 
Wiersze 05 i 15. Bezrobotni z ustalonym profilem pomocy II i z ustalonym profilem pomocy III. 
W wierszach tych bezrobotny powinien być wykazany tylko raz zgodnie z profilem pomocy ustalonym 
na dzień zakwalifikowania do udziału w programie specjalnym, bez względu na to, czy spełniał kilka 
kryteriów. 
Wiersze od 06 do 14 oraz od 16 do 24 dotyczą osób bezrobotnych posiadających ustalony profil 
pomocy II lub III, które zostały zakwalifikowane do odpowiedniej kategorii. Jeśli osoba kwalifikuje się 
do kilku wyszczególnionych kategorii bezrobotnych (wiersze 06-14 lub 16-24), wówczas tę osobę 
należy wykazać w tych kategoriach, ustalonego profilu pomocy. 
U w a g a: Jeśli uczestnik programu specjalnego spełnia jednocześnie kilka kryteriów, np. jest kobietą 
długotrwale bezrobotną i niepełnosprawną z ustalonym profilem II, wówczas w wierszach 03 i 05 
wykazywana jest tylko raz, natomiast należy ją wykazać w każdym z wierszy 06, 10 i 14. 
Rubryka 1. Należy podać liczbę osób, które w okresie sprawozdawczym rozpoczęły udział 
w programie specjalnym, tj. rozpoczęły udział w pierwszym działaniu aktywizacyjnym realizowanym 
w ramach programu specjalnego. 



Rubryka 2. Należy podać liczbę osób, które w okresie sprawozdawczym zakończyły udział 
w programie specjalnym, tj. zakończyły udział w ostatnim z działań aktywizacyjnych realizowanych 
w ramach programu specjalnego oraz osoby, które w trakcie udziału w programie specjalnym uzyskały 
zatrudnienie. 

Rubryka 3. Należy podać liczbę osób, które uczestniczyły w programie specjalnym w dniu 31 

grudnia roku sprawozdawczego, i które będą kontynuowały działania aktywizacyjne w następnym 
okresie sprawozdawczym. 
Rubryka 4. Osoby, które w trakcie lub w okresie 3 miesięcy od zakończenia udziału w programie uzyskały 
zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub podjęły działalność gospodarczą  i wykonywały  ją co najmniej 30 dni – 
zgodnie z danymi pozyskiwanymi z ZUS. 

U w a g a: Za dzień zakończenia udziału w programie przyjmuje się dzień zakończenia udziału lub 
zakończenia okresu zobowiązaniowego, wynikającego z ustawy, po ostatniej formie aktywizacji 
finansowanej ze środków FP (zarówno z rezerwy FP, jak i tych naliczonych algorytmem), realizowanej 
w ramach programu. 
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. 
 

Dział 3 

PROGRAMY REGIONALNE I UCZESTNICY PROGRAMÓW REGIONALNYCH  
 

Część 3.1. Liczba programów regionalnych 

Wiersz 01. Programy regionalne. Należy podać liczbę programów regionalnych realizowanych 
zgodnie z art. 66c ustawy. 

Rubryka 1. Programy regionalne kontynuowane z poprzedniego okresu sprawozdawczego. Należy 
podać liczbę programów regionalnych, których realizację rozpoczęto w poprzednim okresie 
sprawozdawczym, i które były kontynuowane w okresie, za który sporządza się sprawozdanie.  

Rubryka 2. Programy regionalne rozpoczęte w okresie sprawozdawczym. Należy podać liczbę 
programów regionalnych rozpoczętych w okresie sprawozdawczym. Jako datę uruchomienia programu 
należy traktować datę podpisania porozumienia, stanowiącego podstawę do wdrożenia programu 
regionalnego.  

Rubryka 3. Programy regionalne zakończone w okresie sprawozdawczym. Należy podać liczbę 
programów regionalnych rozpoczętych w okresie sprawozdawczym. Jako datę zakończenia programu, 
należy traktować datę zakończenia realizacji programu regionalnego, wynikającą z zawartego 
porozumienia. 

Rubryka 4. Programy regionalne realizowane w końcu okresu sprawozdawczego. Należy podać 
liczbę programów regionalnych realizowanych w dniu 31 grudnia roku sprawozdawczego, i  których 
realizacja będzie kontynuowana w następnym okresie sprawozdawczym. 
 

Część 3.2. Bezrobotni uczestnicy programów regionalnych 

Wiersz 02. Ogółem. W wierszu tym powinna być wykazana liczba osób bezrobotnych, o których 
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2  ustawy.  
U w a g a: Jeśli uczestnik programu regionalnego spełnia jednocześnie kilka kryteriów, np. jest kobietą 
długotrwale bezrobotną i niepełnosprawną, wówczas w wierszu 02 wykazywana jest tylko raz, 
natomiast należy ją wykazać w każdym z wierszy 03, 07 i 11. 
U w a g a: Wojewódzki Urząd Pracy jest zobligowany w ramach monitoringu, o którym mowa 
w art. 66c ust. 12 ustawy sprawdzić poprawność danych wpisanych przez powiatowe urzędy pracy 
realizujące program regionalny. 



Rubryka 1. Należy podać osoby, które w okresie sprawozdawczym rozpoczęły udział w programie 
regionalnym tj. rozpoczęły udział w pierwszym działaniu aktywizacyjnym realizowanym w ramach 
programu regionalnego. 
Rubryka 2. Należy podać osoby, które w okresie sprawozdawczym zakończyły udział w programie 
regionalnym, tj. zakończyły udział w ostatnim z działań aktywizacyjnych realizowanych w ramach 
programu regionalnego w powiecie oraz osoby, które w trakcie udziału w programie regionalnym uzyskały 
zatrudnienie. 

Rubryka 3. Należy podać osoby, które uczestniczyły w programie regionalnym w dniu 31 grudnia 

roku sprawozdawczego, i które będą kontynuowały działania aktywizacyjne w następnym okresie 
sprawozdawczym.  
Rubryka 4. Osoby, które w trakcie lub w okresie 3 miesięcy od zakończenia udziału w 
programie uzyskały zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub podjęły działalność gospodarczą i 
wykonywały ją co najmniej 30 dni – zgodnie z danymi pozyskiwanymi z ZUS. 
U w a g a: Za dzień zakończenia udziału w programie przyjmuje się dzień zakończenia udziału lub 
zakończenia okresu zobowiązaniowego, wynikającego z ustawy, po ostatniej formie aktywizacji 
finansowanej ze środków FP (zarówno z rezerwy FP, jak i tych naliczonych algorytmem), realizowanej 
w ramach programu. 
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. 
 

Dział 4 

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA ORAZ UCZESTNICY PROGRAMÓW  
AKTYWIZACJA I INTEGRACJA 

 
Część 4.1. Liczba Programów Aktywizacja i Integracja 

 

Wiersz 01.  Należy podać liczbę ogółem wszystkich Programów Aktywizacja i Integracja (PAI), 
realizowanych zgodnie z art. 62a ustawy, bez względu na źródło finansowania działań z zakresu 
integracji społecznej. Wiersz stanowi sumę wierszy 02, 04 i 07. 

Wiersz 02. Należy podać liczbę Programów Aktywizacja i Integracja, realizowanych we współpracy 
z ośrodkiem pomocy społecznej na podstawie porozumienia o realizacji programu, o którym mowa 
w art. 62a ust. 7, bez względu na źródło finansowania działań z zakresu integracji społecznej. 

Wiersz 03. Należy podać liczbę Programów Aktywizacja i Integracja, realizowanych we współpracy  
z ośrodkiem pomocy społecznej na podstawie porozumienia o realizacji programu, o którym mowa  
w art. 62a ust. 7, w których działania z zakresu integracji społecznej współfinansowane są ze środków 
Funduszu Pracy. 

Wiersz 04. Należy podać liczbę Programów Aktywizacja i Integracja, realizowanych na podstawie 
porozumienia o realizacji programu, we współpracy z podmiotami zatrudnienia socjalnego, o których 
mowa w art. 3 ust. 1 oraz w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym  
(Dz. U. z  2016 r.1828), prowadzonymi przez jednostki samorządu terytorialnego, bez względu na 
źródło finansowania działań z zakresu integracji społecznej.  

Wiersz 05. Należy podać liczbę Programów Aktywizacja i Integracja, realizowanych na podstawie 
porozumienia o realizacji programu we współpracy z Centrami Integracji Społecznej prowadzonymi 
przez jednostki samorządu terytorialnego, w których działania z zakresu integracji społecznej 
współfinansowane są ze środków Funduszu Pracy. 

Wiersz 06. Należy podać liczbę Programów Aktywizacja i Integracja, realizowanych na podstawie 
porozumienia o realizacji programu we współpracy z Klubami Integracji Społecznej prowadzonymi 
przez jednostki samorządu terytorialnego, w których działania z zakresu integracji społecznej 
współfinansowane są ze środków Funduszu Pracy. 



Wiersz 07. Należy podać liczbę Programów Aktywizacja i Integracja, realizowanych na podstawie 
umowy, o której mowa w art. 62a ust. 11, z podmiotami prowadzącymi działalność statutową na rzecz 
integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.  

Wiersz 08. Należy podać liczbę Programów Aktywizacja i Integracja, realizowanych na podstawie 
umowy z Centrami Integracji Społecznej.  

Wiersz 09. Należy podać liczbę Programów Aktywizacja i Integracja, realizowanych na podstawie 
umowy z Klubami Integracji Społecznej. 

Rubryka 1. Należy podać liczbę Programów Aktywizacja i Integracja uruchomionych w danym okresie 
sprawozdawczym. 

Rubryka 2. Należy podać liczbę Programów Aktywizacja i Integracja, których realizacja zakończyła 
się w danym okresie sprawozdawczym. 

Rubryka 3. Należy podać liczbę Programów Aktywizacja i Integracja będących w trakcie realizacji 
przez powiatowe urzędy pracy w końcu okresu sprawozdawczego i których realizacja kontynuowana 
będzie w kolejnym okresie sprawozdawczym. 
 

Część 4.2. Uczestnicy Programów Aktywizacja i Integracja 
 

Wiersz 10.  Należy podać liczbę bezrobotnych, o których mowa w art. 49 pkt 4 ustawy, dla których 
ustalono profil pomocy III. 
U w a g a:  W wierszu 10 osoba spełniająca jednocześnie kilka kryteriów powinna być wykazana tylko 
raz. 

Wiersze od 11 do 18 dotyczą bezrobotnych - uczestników Programów Aktywizacja i Integracja (PAI), 
którzy zostali zakwalifikowani do poszczególnej kategorii bezrobotnych. 

Uwaga: Jeżeli osoba kwalifikuje się do kilku kategorii bezrobotnych, wówczas należy ją wykazać we 
wszystkich kategoriach wyszczególnionych w wierszach od 11 do 18. 
Rubryka 1. Liczba bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z ustalonym 
profilem pomocy III, którzy zostali skierowani do PAI. Należy podać liczbę ogółem uczestników 
Programów Aktywizacja i Integracja, skierowanych do PAI w okresie sprawozdawczym. 
Rubryka 2. Liczba bezrobotnych, którzy zakończyli udział w PAI. Należy podać liczbę 
uczestników Programów Aktywizacja i Integracja, którzy zakończyli udział w programie w okresie 
sprawozdawczym. 
Rubryka 2 stanowi sumę rubryk 3, 4 i 5. 
Rubryki od 3 do 5. Należy podać liczbę uczestników Programów Aktywizacja i Integracja, którzy 
zakończyli udział w programie w danym okresie sprawozdawczym odpowiednio: 
- po 2 miesiącach jego trwania, 
- po 4 miesiącach jego trwania (2 cykle PAI po 2 miesiące każdy), 
- po 6 miesiącach jego trwania (3 cykle PAI po 2 miesiące każdy).  
Rubryka 6. Bezrobotni, którzy zakończyli udział w PAI i podjęli pracę w ramach zatrudnienia 
wspieranego u pracodawcy. Z liczby bezrobotnych, którzy w danym okresie sprawozdawczym 
zakończyli udział w Programach Aktywizacja i Integracja (rubryka 2), należy podać liczbę uczestników, 
którzy podjęli pracę w ramach zatrudnienia wspieranego u pracodawcy, o którym mowa w art. 62b ust. 
2 pkt 2 ustawy. 
Rubryka 7. Bezrobotni, którzy zakończyli udział w PAI i podjęli pracę w spółdzielni socjalnej 
osób prawnych. Z liczby bezrobotnych, którzy w danym okresie sprawozdawczym zakończyli udział 
w Programach Aktywizacja i Integracja (rubryka 2), należy podać liczbę uczestników, którzy podjęli 
pracę w spółdzielni socjalnej osób prawnych, o której mowa w art. 62b ust. 2 pkt 2 ustawy. 
Rubryka 8. Bezrobotni, którzy zakończyli udział w PAI i zostali skierowani do agencji 
zatrudnienia. Z liczby bezrobotnych, którzy w danym okresie sprawozdawczym zakończyli udział  
w Programach Aktywizacja i Integracja (rubryka 2), należy podać liczbę uczestników, którzy zostali 
skierowani do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych, o których mowa  
w art. 66d ust.1 ustawy. 



 

Dział 5 

ZLECANIE DZIAŁAŃ AKTYWIZACYJNYCH  
 

Część 5.1. Liczba zleceń działań aktywizacyjnych 

Wiersz 01. Zlecanie działań aktywizacyjnych. Należy podać liczbę umów o świadczenie działań 
aktywizacyjnych, o których mowa w art. 66d ust. 2 ustawy, realizowanych w okresie sprawozdawczym.  

Rubryka 1 . Kontynuowane z poprzedniego okresu sprawozdawczego. Należy podać liczbę 
umów, o których mowa w art. 66d ust. 2 ustawy, kontynuowanych z poprzednich okresów 
sprawozdawczych, tj. umów zawartych w poprzednich okresach sprawozdawczych i kontynuowanych 
w okresie sprawozdawczym.  

Rubryka 2. Rozpoczęte. Należy podać liczbę umów, o których mowa w art. 66d ust. 2 ustawy, 
rozpoczętych w okresie sprawozdawczym, tj. takich, których dzień zawarcia umowy przypadł  
w okresie sprawozdawczym. 

Rubryka 3. Zakończone. Należy podać liczbę umów, o których mowa w art. 66d ust. 2. ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zakończonych w okresie 
sprawozdawczym, tj. takich, których termin zakończenia przypadł w okresie sprawozdawczym – 
niezależnie od terminu zawarcia umowy. Termin zakończenia umowy wynika  
z zapisów umowy. 

Rubryka 4. Realizowane w końcu okresu sprawozdawczego. Należy podać liczbę umów, o których 
mowa w art. 66d ust. 2 ustawy, realizowanych w dniu 31 grudnia okresu sprawozdawczego, których 
termin zakończenia przypada w następnych okresach sprawozdawczych. 

U w a g a: Jeżeli zlecanie działań aktywizacyjnych finansowane było z rezerwy FP, należy je również 
wykazać. 

 
5.2. Uczestnicy zleceń działań aktywizacyjnych 

 
Wiersz 02. Ogółem długotrwale bezrobotni. W wierszu powinna być wykazana liczba osób 
długotrwale bezrobotnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy, objętych działaniami 
aktywizacyjnymi realizatora w ramach zlecania działań aktywizacyjnych, o których mowa w art. 66d 
ust. 1 ustawy. Wiersz ten może być większy lub równy od sumy wierszy 03 i 12. 

Uwaga: Osoba spełniająca jednocześnie kilka kryteriów powinna być wykazana tylko jeden raz. 

Wiersz 03 i 12. Z ustalonym profilem pomocy II/ z ustalonym profilem pomocy III. Należy podać  
z liczby ogółem (wiersz 02) długotrwale bezrobotnych posiadających ustalony odpowiednio profil 
pomocy II i III. Osoba powinna być wykazana tylko jeden raz bez względu na to do ilu kategorii osób 
bezrobotnych się kwalifikuje. Profil pomocy ustalany jest na dzień zakwalifikowania do udziału  
w zlecaniu działań aktywizacyjnych. 

Uwaga: Osoba spełniająca jednocześnie kilka kryteriów powinna być wykazana tylko jeden raz. 

Wiersze od 04 do 11 oraz od 13 do 20 dotyczą osób długotrwale bezrobotnych posiadających 
ustalony profil pomocy II lub III, które zostały zakwalifikowane do odpowiedniej kategorii. Jeśli osoba 
kwalifikuje się do kilku wyszczególnionych kategorii bezrobotnych, wówczas tę osobę należy wykazać 
we wszystkich wymienionych  kategoriach ustalonego profilu pomocy. 

Rubryka 1. Osoby bezrobotne, które w okresie sprawozdawczym na skutek skierowania przez 

pup zgłosiły się do realizatora. Należy podać liczbę długotrwale bezrobotnych, którzy w okresie 
sprawozdawczym, na skutek pierwszego skierowania przez powiatowy urząd pracy w ramach 



rekrutacji podstawowej lub uzupełniającej, zgłosili się do realizatora, o którym mowa w art. 66d ust. 1 
ustawy  

Rubryki 2, 3 i 4. Osoby bezrobotne, które w okresie sprawozdawczym zostały pozbawione 

statusu bezrobotnego w wyniku działań realizatora z tytułu podjęcia pracy/ podjęcia 

działalności gospodarczej/ innej przyczyny. Należy podać liczbę długotrwale bezrobotnych 
wykazanych w rubryce 1, którzy w okresie sprawozdawczym zostali pozbawieni statusu bezrobotnego 
z tytułu: podjęcia po raz pierwszy odpowiedniej pracy (rubryka 2), podjęcia po raz pierwszy 
działalności gospodarczej (rubryka 3) oraz z innych przyczyn (rubryka 4). W rubrykach 2-4 osoba 
bezrobotna powinna być wykazana tylko raz.   

Rubryki 5 i 6. Osoby bezrobotne, które w okresie sprawozdawczym utrzymały odpowiednią 

pracę lub działalność gospodarczą przez okres 14-89 dni ogółem/w tym część okresu lub cały 

okres stanowi odpowiednią pracę. Należy podać łączną liczbę długotrwale bezrobotnych, którzy 
przez okres 14-89 dni utrzymali odpowiednią pracę lub prowadzili działalność gospodarczą (rubryka 
5), w tym liczbę długotrwale bezrobotnych, u których część tego okresu lub cały okres stanowiła 
odpowiednia praca (rubryka 6). Należy przyjąć, iż 14-ty dzień zatrudnienia przypada w okresie 
sprawozdawczym. W rubrykach 5, 6 osoba bezrobotna powinna być wykazana tylko raz.   

Rubryki 7 i 8. Osoby bezrobotne, które w okresie sprawozdawczym utrzymały odpowiednią 

pracę lub działalność gospodarczą przez okres 90-179 dni ogółem/w tym część okresu lub cały 

okres stanowi odpowiednią pracę. Należy podać łączną liczbę długotrwale bezrobotnych, którzy 
przez okres 90-179 dni utrzymali odpowiednią pracę lub prowadzili działalność gospodarczą (rubryka 
7), w tym liczbę długotrwale bezrobotnych, u których część tego okresu lub cały okres stanowiła 
odpowiednia praca (rubryka 8). Należy przyjąć, iż 90-ty dzień zatrudnienia przypada w okresie 
sprawozdawczym. W rubrykach 7, 8 osoba bezrobotna powinna być wykazana tylko raz.   

Rubryki 9 i 10. Osoby bezrobotne, które w okresie sprawozdawczym utrzymały odpowiednią 

pracę lub działalność gospodarczą przez okres co najmniej 180 dni ogółem/w tym odpowiednią 

pracę. Należy podać łączną liczbę długotrwale bezrobotnych, którzy przez okres co najmniej 180 dni 
utrzymali odpowiednią pracę lub prowadzili działalność gospodarczą (rubryka 9), w tym liczbę 
długotrwale bezrobotnych, u których część tego okresu lub cały okres stanowiła odpowiednia praca 
(rubryka 10). Należy przyjąć, iż 180-ty dzień zatrudnienia przypada w okresie sprawozdawczym. 
W rubrykach 9, 10 osoba bezrobotna powinna być wykazana tylko raz.   
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