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Umowy z agencjami zatrudnienia, programy specjalne, 

programy regionalne, Program Aktywizacja i Integracja, zlecanie 

działań aktywizacyjnych



DZIAŁ 1. UMOWY Z AGENCJAMI ZATRUDNIENIA I BEZROBOTNI SKIEROWANI DO AGENCJI 

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

ie
rs

z
a
 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

kobiety 05

do 30 roku życia 06

w tym do 25 roku życia 07

powyżej 50 roku życia 08

długotrwale bezrobotni 09

korzystający ze świadczeń 

z pomocy społecznej
10

posiadający co najmniej 

jedno dziecko do 6 roku życia 
11

posiadający co najmniej jedno dziecko 

niepełnosprawne do 18 roku życia
12

niepełnosprawni 13

z
 t
e
g
o

w końcu okresu 

sprawozdawczego 

kontynuują

Ogółem (w. 03+04)

Wybrane kategorie bezrobotnych (z wiersza 03)

z
 w

ie
rs

z
a
 0

3

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

Ogółem 

z
 o

g
ó

łe
m

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 AKTYWIZACJA I INTEGRACJA

4.1. Liczba Programów Aktywizacja i Integracja

Uruchomione Zakończone

1 2 3

01

02

w
 t
y
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
 t
e
g

o

Realizowane w końcu okresu 

sprawozdawczego
Wyszczególnienie

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
 t
y
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
 t
y
m

 



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
 o

g
ó

łe
m

Wyszczególnienie

 Liczba bezrobotnych 

korzystających 

ze świadczeń 

pomocy społecznej, 

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

kobiety 03

do 30 roku życia 04

w tym do 25 roku życia 05

powyżej 50 roku życia 06

korzystający ze świadczeń 

z pomocy społecznej
07

posiadający co najmniej 

jedno dziecko do 6 roku życia
08

posiadający co najmniej jedno dziecko 

niepełnosprawne 

do 18 roku życia

09

niepełnosprawni 10

z
 o

g
ó

łe
m

Czas na przygotowanie danych do wypełnienia formularza (min) 

Czas na wypełnienie formularza (min)

90 - 179 dni

0

Ogółem długotrwale bezrobotni 

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


