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DZIAŁ 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH
1.1. Struktura bezrobotnych
Bezrobotni
zarejestrowani

Wyszczególnienie

w miesiącu sprawozdawczym
razem
kobiety
razem
kobiety
1
2
3
4

0

z tego osoby

Ogółem (w. 02+04)

Bezrobotni zarejestrowani

Bezrobotni, którzy
podjęli pracę

ogółem

w tym z prawem
do zasiłku

w końcu mies. sprawozdawczego
razem
kobiety
razem
kobiety
5
6
7
8

01

poprzednio pracujące

02

w tym zwolnione z przyczyn dotyczących
zakładu pracy

03

dotychczas niepracujące

04
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Zamieszkali na wsi

05

w tym posiadający gospodarstwo rolne

06

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia
ukończenia nauki
Cudzoziemcy

07

Bez kwalifikacji zawodowych

09

Bez doświadczenia zawodowego

10

z wiersza 12

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia
po urodzeniu dziecka
Osoby będące w szczególnej sytuacji
na rynku pracy

08

11
12

do 30 roku życia

13

w tym do 25 roku życia

14

długotrwale bezrobotne

15

powyżej 50 roku życia

16

korzystające ze świadczeń z pomocy
społecznej
posiadające co najmniej jedno dziecko do
6 roku życia

17
18

posiadające co najmniej jedno dziecko
niepełnosprawne do 18 roku życia

19

niepełnosprawni

20

X

X

X

X
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1.2. Bilans bezrobotnych, w tym wybranych grup w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie

z wiersza 21

z tego

0
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym (w. 22+23)

1
22

po raz kolejny

23

po pracach interwencyjnych

24

po robotach publicznych

25

po stażu

26

po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych

27

po szkoleniu

28

po pracach społecznie użytecznych

29

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym (w. 32+35)

w tym

niesubsydiowanej

z tego

z tego

2

razem
3

kobiety
4

razem
5

kobiety
6

do 30 roku życia

do 25 roku życia

powyżej 50 roku
życia

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

7

8

9

10

11

12

13

14

X

X

X

X

31
32
33

pracy sezonowej

34
35

prac interwencyjnych

36

robót publicznych

37

podjęcia działalności gospodarczej

38

w tym w ramach bonu na zasiedlenie

39

podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów
zatrudnienia bezrobotnego

40

podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu
na zasiedlenie
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego

41

X

X

42

X

X

podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego

43

podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę

44
X

X

X

X

X

X

X

X

podjęcia pracy w ramach refundacji składek
na ubezpieczenia społeczne
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za
zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej
50 roku życia
inne

X

45
46

X

X

X

X

X

47

rozpoczęcia szkolenia

48

w tym w ramach bonu szkoleniowego

49

rozpoczęcia stażu

50

w tym w ramach bonu stażowego

51

rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych

52

rozpoczęcia prac społecznie użytecznych

53

w tym w ramach PAI

54

skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania
działań aktywizacyjnych

55

odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej
pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI

56

niepotwierdzenia gotowości do pracy

57

dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego

58

podjęcia nauki

59

osiągnięcia wieku emerytalnego

60

nabycia praw emerytalnych lub rentowych

61

nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego

62

innych

63

Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili prawo do zasiłku
(rubryki 5 i 6) lub status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy
(rubryki 7 - 10)

64

Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego

65

w tym zarejestrowani po raz pierwszy

długotrwale
bezrobotni

30

podjęcie działalności gospodarczej

subsydiowanej (w.36+37+38+40 do 47)

kobiety

z prawem
do zasiłku

21

po raz pierwszy

Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym
(w.31+48+50+52+53+55 do 63)

z tego z przyczyn

Ogółem

z ogółem
zamieszkali
na wsi

66

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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1.3. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Bezrobotni objęci aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu
w końcu miesiąca
w miesiącu sprawozdawczym
sprawozdawczego biorący udział w
kończący udział w wybranej formie
wybranej formie

Wyszczególnienie

0
Prace interwencyjne

67

Roboty publiczne

68

Szkolenie

69

w tym w ramach bonu szkoleniowego

70

Staż

71

w tym w ramach bonu stażowego

72

Przygotowanie zawodowe dorosłych

73

Prace społecznie użyteczne

74

w tym w ramach PAI

75

Świadczenie aktywizacyjne

76

Grant na telepracę

77

Refundacja składek
na ubezpieczenie społeczne
Dofinansowanie wynagrodzenia za
zatrudnienie skierowanego bezrobotnego
powyżej 50 roku życia
w tym powyżej 60 roku życia
Zakończyły określony w umowie okres
prowadzenia działalności gospodarczej

razem

kobiety

razem

kobiety

1

2

3

4

X

X

78
79
80
81

DZIAŁ 2. OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO,
CUDZOZIEMCY
Razem
Wyszczególnienie

w miesiącu
sprawozdawczym

0
Osoby, które nabyły uprawnienie
do dodatku
aktywizacyjnego w wyniku
podjęcia zatrudnienia

1

skierowane przez powiatowy
urząd pracy

01

z własnej inicjatywy

02

Zarejestrowani jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii
Zarejestrowani jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii

03
04
05
06

Polacy z prawem do zasiłku transferowego

07

Poszukujący pracy

08

w tym niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu

Kobiety

09

2

Razem

Kobiety

w końcu miesiąca
sprawozdawczego
3

4

DZIAŁ 3. WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
Zgłoszone w miesiącu sprawozdawczym
z rubr. 1 dotyczące pracy

Wyszczególnienie
razem
0
Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca
aktywizacji zawodowej (w.02+03)
zatrudnienie lub inna praca zarobkowa

z tego

z ogółem

miejsca aktywizacji zawodowej

1

subsydiowanej

z sektora
publicznego

sezonowej

2

3

4

01
02
03

X

staże

04

X

przygotowanie zawodowe dorosłych

05

X

prace społecznie użyteczne

06

X

dla niepełnosprawnych

07

dla osób w okresie do 12 miesięcy
od dnia ukończenia nauki

08

w ramach testu rynku pracy

09

W końcu miesiąca
sprawozdawczego
w tym
niewykorzystane
razem
dłużej niż 30 dni
5

6

DZIAŁ 4. ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA GRUPOWE, ZWOLNIENIA MONITOROWANE
W miesiącu sprawozdawczym
Wyszczególnienie

z sektora publicznego

0

W końcu miesiąca sprawozdawczego

z sektora prywatnego

z sektora publicznego

z sektora prywatnego

zakłady

osoby

zakłady

osoby

zakłady

osoby

zakłady

osoby

1

2

3

4

5

6

7

8

Zgłoszenia zwolnień grupowych

01

Zwolnienia grupowe

02

X

X

X

X

Zwolnienia monitorowane

03

X

X

X

X

DZIAŁ 5. STRUKTURA BEZROBOTNYCH WEDŁUG WYBRANYCH KATEGORII ORAZ POSZUKUJĄCYCH PRACY
Liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Bezrobotni zarejestrowani
w tym
Wyszczególnienie

razem

kobiety

z rubryki 6

pozostający bez
w okresie do 12
pracy powyżej 12
zamieszkali miesięcy od dnia
miesięcy od
na wsi
ukończenia
momentu
nauki
zarejestrowania się

razem

do 30 roku
życia

w tym
do 25 roku
życia

długotrwale
bezrobotni

pow. 50
roku życia

korzystajacy posiadający co
ze świadczeń najmniej jedno
z pomocy
dziecko
społecznej do 6 roku życia

posiadający
co najmniej
jedno dziecko
niepełnosprawne
do 18 roku życia

niepełnosprawni

13

14

Poszukujący
pracy

W końcu miesiąca sprawozdawczego
0

Staż pracy ogółem

Wykształcenie

Wiek

Czas pozostawania
bez pracy
w miesiącach

Ogółem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01
do 1

02

X

1–3

03

X

3–6

04

X

6–12

05

12–24

06

X

pow. 24

07

X

18–24

08

25–34

09

X

X

35–44

10

X

X

X

45–54

11

X

X

55–59

12

X

X

60 lat i więcej

13

X

X

wyższe
policealne i średnie
zawodowe/branżowe

X

X

X

14
15

średnie ogólnokształcące 16
zasadnicze
17
zawodowe/branżowe
gimnazjalne/podstawowe
18
i poniżej
do 1 roku

19

1–5

20

5–10

21

10–20

22

20 –30

23

X

X

30 lat i więcej

24

X

X

bez stażu

25

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

X

11

12

15

OBJAŚNIENIA
DO FORMULARZA MRiPS-01 NA 2022 ROK
Dział 1
STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH
Część 1.1. Struktura bezrobotnych
Wiersz 01. Ogółem. Należy podać 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. 2021 poz. 1100) zwanej dalej „ustawą”,
z wyjątkiem bezrobotnych odbywających szkolenie, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, prace
społecznie użyteczne, skierowanych do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań
aktywizacyjnych.
Wiersz ten stanowi sumę wierszy – 02 „Osoby poprzednio pracujące” i 04 „Osoby dotychczas
niepracujące”.
Rubryki 1 i 2. Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym. W rubrykach tych należy
podać liczbę bezrobotnych zarejestrowanych w miesiącu, za który sporządzane jest sprawozdanie.
U w a g a: W populacji zarejestrowanych bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym należy
uwzględnić zarówno bezrobotnych zarejestrowanych po raz pierwszy, jak również po raz kolejny.
Do kategorii bezrobotnych zarejestrowanych po raz kolejny należy zaliczyć między innymi:
- osoby pozbawione statusu bezrobotnego np. z powodu odmowy przyjęcia propozycji odpowiedniej
pracy, niestawienia się w wyznaczonym terminie w urzędzie pracy, a następnie odzyskujące status
bezrobotnego w wyniku ponownej rejestracji lub uchylenia decyzji o pozbawieniu statusu
bezrobotnego,
- osoby, które zakończyły pracę w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, które utraciły
pracę i ponownie zostały zarejestrowane jako bezrobotne,
- osoby które, po otrzymaniu jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności
gospodarczej, nie podjęły lub zaprzestały prowadzenia tej działalności, wyrejestrowały jej prowadzenie
i ponownie zostały zarejestrowane jako bezrobotne,
- osoby po ukończonym szkoleniu, stażu, odbytym przygotowaniu zawodowym dorosłych, po
ukończeniu prac społecznie użytecznych, po ukończeniu realizacji indywidualnego programu
zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego. Jeśli zarejestrowany w miesiącu sprawozdawczym
bezrobotny zostanie wyłączony z rejestru bezrobotnych i ponownie w tym samym miesiącu
zarejestruje się lub odzyska status bezrobotnego (np. uchylenie decyzji), wówczas taką osobę należy
ponownie uwzględnić w liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym.
U w a g a: Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w miesiącu sprawozdawczym wykazana w części
1.1. Struktura bezrobotnych, w wierszu 01, w rubrykach 1 i 2 powinna być zgodna z liczbą określającą
tę samą populację, wykazaną w części 1.2. Bilans bezrobotnych w wierszu 21, w rubrykach 1 i 2.
Liczba bezrobotnych wykazana w części 1.1., w wierszu 05, w rubrykach 1 i 2 powinna być zgodna
z liczbą wykazaną w części 1.2. w wierszu 21 w rubrykach 3 i 4.
Rubryki 3 i 4. Bezrobotni, którzy podjęli pracę w miesiącu sprawozdawczym. W rubrykach tych
należy podać liczbę osób, które w miesiącu sprawozdawczym: podjęły zatrudnienie na podstawie
stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą, podjęły inną pracę zarobkową,
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a także podjęły działalność gospodarczą, bez względu na okres wykonywania pracy, powiadomiły
PUP o fakcie podjęcia pracy, chociaż pracę podjęły wcześniej (w poprzednich miesiącach).
Do osób, które podjęły pracę w miesiącu sprawozdawczym, nie należy zaliczać bezrobotnych, którym
wydano skierowanie do pracy, jeżeli urząd pracy nie uzyskał potwierdzenia pracodawcy o ich
zatrudnieniu lub informacji od bezrobotnego o jej podjęciu.
U w a g a: Liczba osób, które podjęły pracę w miesiącu sprawozdawczym, wykazana w części 1.1
w wierszu 01 w rubrykach 3 i 4, powinna być zgodna z liczbą określającą tę samą populację,
wykazaną w części 1.2, w wierszu 31 w rubrykach 1 i 2. Liczba osób, które podjęły pracę w miesiącu
sprawozdawczym, wykazana w części 1.1 w wierszu 05 w rubrykach 3 i 4, powinna być zgodna
z liczbą wykazaną w części 1.2, w wierszu 31 w rubrykach 3 i 4.
Rubryki 5 i 6. Bezrobotni zarejestrowani – stan w końcu miesiąca sprawozdawczego. W rubrykach tych należy podać liczbę bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy
według stanu w ostatnim dniu miesiąca, za który sporządza się sprawozdanie.
W liczbie tej nie powinny być ujęte osoby, m.in.:
- odbywające szkolenie,
- odbywające staż u pracodawcy,
- odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych,
- odbywające prace społecznie użyteczne,
- realizujące indywidualny program zatrudnienia socjalnego lub kontrakt socjalny,
- skierowane do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych.
U w a g a: Przez prace społecznie użyteczne, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 23a
ustawy, należy rozumieć pracę wykonywaną przez bezrobotnego bez prawa do zasiłku na skutek
skierowania przez starostę, organizowaną przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy
społecznej, w tym na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych, w organizacjach lub instytucjach
statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.
U w a g a: Przez realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub realizację kontraktu
socjalnego, o których mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy, należy rozumieć zapewnienie osobom
bezrobotnym, skierowanym przez ośrodki pomocy społecznej, możliwości uczestnictwa w zajęciach
prowadzonych w szczególności przez centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej.
U w a g a: Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wykazana w części 1.1 w wierszu 01, w rubrykach
5 i 6, powinna być zgodna z liczbą określającą tę samą populację, wykazaną w części 1.2, w wierszu
65 w rubrykach 1 i 2, a liczba wykazana w części 1.1, w wierszu 05, w rubrykach 5 i 6 powinna być
zgodna z liczbą wykazaną w części 1.2, w wierszu 65 w rubrykach 3 i 4.
Rubryki 7 i 8. Bezrobotni zarejestrowani z prawem do zasiłku – stan w końcu miesiąca
sprawozdawczego. W rubrykach tych należy podać liczbę bezrobotnych, którym w ostatnim dniu
miesiąca przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych.
Wiersz 02. Osoby poprzednio pracujące. Należy tu zaliczyć osoby, które kiedykolwiek wykonywały
pracę na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz inną pracę
zarobkową, a także prowadziły pozarolniczą działalność.
Wiersz 03. Osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Należy podać liczbę
bezrobotnych, którzy z ostatniego miejsca pracy zostali zwolnieni z przyczyn wymienionych w art. 2
ust. 1 pkt 29 ustawy.
Wiersz 04. Osoby dotychczas niepracujące. Do osób dotychczas niepracujących należy zaliczyć
osoby, które nigdy nie wykonywały pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy
o pracę nakładczą, innej pracy zarobkowej, a także nie prowadziły pozarolniczej działalności.
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Wiersz 05. Zamieszkali na wsi. Informacja powinna być ustalona 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 15 grudnia 1998 r.
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. nr 157 poz. 1031 z późn. zm.).
Miejscowość uznana za wieś ma kod 2 i 5 w 7. pozycji identyfikatora.
Wiersz 06. Posiadający gospodarstwo rolne. Należy wpisać osoby zamieszkałe na wsi, będące
właścicielami lub posiadaczami (samoistnymi lub zależnymi) nieruchomości rolnych oraz gospodarstw
stanowiących dział specjalny produkcji rolnej, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d i e ustawy.
Wiersz 07. W wierszu tym należy wykazywać osoby zarejestrowane jako bezrobotne w okresie do
12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie potwierdzającym
ukończenie nauki w szkole, kursów zawodowych trwających co najmniej 24 miesiące lub nabycie
uprawnień do wykonywania zawodu przez niepełnosprawnych.
Wiersz 08. Cudzoziemcy. Należy podać osoby bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2
ustawy, spełniające warunki określone w art. 1 ust. 3 pkt 2-5 ustawy.
Wiersz 09. Bez kwalifikacji zawodowych. Należy podać osoby bezrobotne, zgodnie z definicją
zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy.
Wiersz 10. Bez doświadczenia zawodowego. Należy podać osoby, nie spełniające kryteriów
zawartych w definicji art. 2 ust. 1 pkt 9a ustawy.
W wierszu 11 należy wykazać kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
spełniające kryteria osoby bezrobotnej, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Wiersz 12. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Należy podać ogólną liczbę
bezrobotnych, spełniających przynajmniej jedno z kryteriów wymienionych w art. 49 ustawy. Osoba
spełniająca jednocześnie kilka kryteriów powinna być wykazana tylko raz.
Wiersze 13 – 20 dotyczą osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa
odpowiednio w punktach od 1 do 6 art. 49 ustawy:
-

do 30 roku życia (wiersz 13) – należy podać liczbę osób, wymienionych w art. 49 pkt 1 ustawy,

-

do 25 roku życia (wiersz 14) – należy podać liczbę osób, zgodnie z definicją zawartą w art. 2
ust.1 pkt 3 ww. ustawy

-

długotrwale bezrobotnych (wiersz 15) – należy podać osoby, wymienione w art. 49 pkt 2
ustawy, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy,

-

powyżej 50 roku życia (wiersz 16) – należy podać osoby wymienione w art. 49 pkt 3 ustawy,
zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy,

-

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (wiersz 17) - należy podać osoby
wymienione w art. 49 pkt 4 ustawy,

-

posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia (wiersz 18) - należy podać osoby
wymienione w art. 49 pkt 5 ustawy (z wykluczeniem bezrobotnych posiadających dziecko
niepełnosprawne),

-

posiadających co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia (wiersz 19) należy podać osoby wymienione w art. 49 pkt 5 ustawy,

-

niepełnosprawnych (wiersz 20) – należy podać osoby, wymienione w art. 49 pkt 6, zgodnie
z definicją zawartą w art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy.
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U w a g a: Przez osobę do 30 roku życia, będącą w szczególnej sytuacji na rynku pracy, należy
rozumieć bezrobotnego, który do dnia zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy
nie ukończył 30 roku życia. W związku z tym np. w przypadku urodzin w dniu 5 czerwca danego roku,
od tego dnia bezrobotny nie może być zaliczony do osób w tej grupie i nie może podjąć form
aktywizacji przeznaczonych dla tej grupy.
U w a g a: Przez osobę powyżej 50 roku życia należy rozumieć bezrobotnego, który w dniu
zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończył co najmniej 50 rok życia.
W związku z powyższym osoba, która w dniu 5 czerwca danego roku kończy 50 lat, dopiero od
6 czerwca tego roku może podjąć kierowane do tej grupy formy aktywizacji.
U w a g a: Do kategorii bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych należy zaliczać osoby, które
ukończyły licea ogólnokształcące lub średnie szkoły zawodowe/branżowe i nie uzyskały dyplomu
tytułu zawodowego lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w wyuczonym zawodzie.
U w a g a: Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wykazana w części 1.1 w wierszu 13, w rubrykach
1 i 2, powinna być zgodna z liczbą określającą tę samą populację, wykazaną w części 1.2, w wierszu
21 w rubrykach 7 i 8. Liczba wykazana w części 1.1, w wierszu 13, w rubrykach 3 i 4 powinna być
zgodna z liczbą wykazaną w części 1.2, w wierszu 31, w rubrykach 7 i 8, a liczba wykazana w części
1.1, w wierszu 13 w rubrykach 5 i 6, powinna być zgodna z liczbą określającą tę samą populację,
wykazaną w części 1.2, w wierszu65, w rubrykach 7 i 8.
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wykazana w części 1.1 w wierszu 14, w rubrykach 1 i 2,
powinna być zgodna z liczbą określającą tę samą populację, wykazaną w części 1.2, w wierszu21,
w rubrykach 9 i 10. Liczba wykazana w części 1.1, w wierszu 14, w rubrykach 3 i 4 powinna być
zgodna z liczbą wykazaną w części 1.2, w wierszu 31, w rubrykach 9 i 10 , a liczba wykazana w części
1.1, w wierszu 14 w rubrykach 5 i 6, powinna być zgodna z liczbą określającą tę samą populację,
wykazaną w części 1.2, w wierszu 65, w rubrykach 9 i 10.
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wykazana w części 1.1 w wierszu 15, w rubrykach 1 i 2,
powinna być zgodna z liczbą określającą tę samą populację, wykazaną w części 1.2, w wierszu 21,
w rubrykach 13 i 14. Liczba wykazana w części 1.1, w wierszu 15, w rubrykach 3 i 4 powinna być
zgodna z liczbą wykazaną w części 1.2, w wierszu 31, w rubrykach 13 i 14, a liczba wykazana
w części 1.1, w wierszu 15, w rubrykach 5 i 6, powinna być zgodna z liczbą wykazaną w części 1.2,
w wierszu 65, w rubrykach 13 i 14.
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wykazana w części 1.1 w wierszu 16, w rubrykach 1 i 2,
powinna być zgodna z liczbą określającą tę samą populację, wykazaną w części 1.2, w wierszu 21,
w rubrykach 11 i 12. Liczba wykazana w części 1.1, w wierszu 16, w rubrykach 3 i 4 powinna być
zgodna z liczbą wykazaną w części 1.2, w wierszu 31, w rubrykach 11 i 12, a liczba wykazana
w części 1.1, w wierszu 16, w rubrykach 5 i 6, powinna być zgodna z liczbą wykazaną w części 1.2,
w wierszu 65, w rubrykach 11 i 12.

Część 1.2. Bilans bezrobotnych, w tym wybranych grup w szczególnej sytuacji na
rynku pracy
Wiersz 21. Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym stanowi sumę dwóch
wierszy, tj.:
zarejestrowani po raz pierwszy – wiersz 22
zarejestrowani po raz kolejny – wiersz 23
Uwaga: W wierszu 23 w rubrykach 5 i 6 należy wykazać również osoby, które wprawdzie nie
zarejestrowały się w danym miesiącu, ale nabyły prawo do zasiłku dla bezrobotnych po okresie
karencji.
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W wierszu 23 w rubrykach 11 i 12 należy wykazać również osoby, które wprawdzie nie zarejestrowały
się w danym miesiącu, ale osiągnęły wiek uprawniający do nabycia statusu osoby powyżej 50 roku
życia.
W wierszu 23 w rubrykach 13 i 14 należy wykazać również osoby, które wprawdzie nie zarejestrowały
się w danym miesiącu, ale stały się długotrwale bezrobotne.
W wierszach 24-29 należy podać liczbę bezrobotnych, którzy w miesiącu sprawozdawczym zostali
zarejestrowani po zakończeniu wyszczególnionych form pomocy.
Wiersz 30. Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym. Powinny
tu być ujęte osoby, które utraciły status osoby bezrobotnej (oraz te, które rozpoczęły szkolenie, staż,
przygotowanie zawodowe dorosłych, pracę społecznie użyteczną, lub zostały skierowane do agencji
zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych).
Wiersz 32. Podjęcie pracy niesubsydiowanej dotyczy osób, za które nie dokonywany jest zwrot
kosztów ich zatrudnienia (wynagrodzeń, składek, wydatków rzeczowych).
Wiersz 33. Podjęcie działalności gospodarczej. W wierszu tym należy ujmować osoby, które
w miesiącu sprawozdawczym podjęły niesubsydiowaną działalność gospodarczą na podstawie ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2021 poz. 162).
Wiersz 34. Przez pracę sezonową należy rozumieć pracę, na którą istnieje obiektywne
zapotrzebowanie tylko przez część roku. Pracą sezonową jest w szczególności praca wykonywana
w ramach kampanii żniwnej lub cukrowniczej, a także praca przy wykopkach, przy zbiorze owoców,
praca palaczy c.o., praca w ośrodkach turystycznych w okresie zimowym lub wakacji letnich.
Wiersz 35. Podjęcie pracy subsydiowanej dotyczy osób, za które w całości lub częściowo
dokonywany jest zwrot kosztów ich zatrudnienia (wynagrodzeń, składek, wydatków rzeczowych),
m.in. z Funduszu Pracy, PFRON, EFS.
Wiersz 36. Należy tu podać osoby, które zostały zatrudnione przez pracodawców w ramach prac
interwencyjnych, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 26 ustawy.
Wiersz 37. Należy tu podać osoby, które zostały zatrudnione w ramach robót publicznych, o których
mowa w art. 2 ust.1 pkt 32 ustawy.
Wiersz 38. Podjęcie działalności gospodarczej. W wierszu tym należy ujmować osoby, które
podjęły działalność gospodarczą i przyznane im zostały środki z Funduszu Pracy, o których mowa
w art. 46 ust.1 pkt 2 ustawy, osoby bezrobotne do 30 roku życia, które zgodnie z art. 66n ww. ustawy
otrzymały bon na zasiedlenie i podjęły działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego
zamieszkania oraz osoby, które podjęły działalność gospodarczą, na prowadzenie której otrzymały
pożyczkę zgodnie z art. 61e pkt 2 lit. a ustawy. Osoby te należy wykazywać w sprawozdaniu zgodnie
z ustawowo określonym terminem, potwierdzającym podjęcie działalności.
Wiersz 39. Należy tu podać osoby bezrobotne do 30 roku życia, które podjęły działalność
gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania i zgodnie z art. 66n ustawy otrzymały
bon na zasiedlenie.
Wiersz 40. Należy wykazać osoby zatrudnione w ramach refundacji ze środków Funduszu Pracy,
o której mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1, pkt 1a, pkt 1b i pkt 1c oraz ust. 1a ustawy oraz w ramach
pożyczki, o której mowa w art. 61e pkt 1 i pkt 1a ustawy.
Wiersz 41. Podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie. Należy
podać osoby bezrobotne do 30 roku życia, które zgodnie z art. 66n ustawy otrzymały bon na
zasiedlenie w związku z podjęciem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej poza miejscem
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dotychczasowego zamieszkania. W wierszu tym nie należy uwzględniać osób wymienionych
w wierszu 39.
Wiersz 42. Podjęcie pracy w ramach bonu zatrudnieniowego. W wierszu tym należy wykazać
osoby bezrobotne do 30 roku życia, które podjęły zatrudnienie u pracodawcy na podstawie art. 66m
ustawy.
Wiersz 43. Podjęcie pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego. Należy podać liczbę osób,
które podjęły 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, który
w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad
osobą zależną.
Wiersz 44. Podjęcie pracy w ramach grantu na telepracę. Należy tu podać osoby, które zostały
zatrudnione przez pracodawcę lub przedsiębiorcę w ramach grantu na utworzenie stanowiska pracy
w formie telepracy, zgodnie z art. 60a ustawy.
Wiersz 45. Podjęcie pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne. W wierszu
tym należy ujmować osoby bezrobotne do 30 roku życia, które podjęły zatrudnienie po raz pierwszy
w życiu u pracodawcy, któremu na zasadach art. 60c ustawy, refundowano koszty poniesione na
składki na ubezpieczenia społeczne.
Wiersz 46. Podjęcie pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie
skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia. Należy tu podać liczbę osób, związku
z zatrudnieniem których, zgodnie z art. 60d ustawy pracodawca lub przedsiębiorca otrzymał
dofinansowanie wynagrodzenia.
Wiersz 47. Należy wykazać osoby, które podjęły pracę subsydiowaną, a nie zostały wymienione
w wierszach 36 do 46. W wierszu tym należy m.in. ująć bezrobotnych wymienionych w art. 33 ust. 4
pkt 2a i pkt 2b oraz w art. 47 ustawy.
Wiersz 48. Należy podać osoby, które w miesiącu sprawozdawczym podjęły szkolenie organizowane
przez urząd pracy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 37 ustawy, niezależnie od źródeł jego
finansowania (Fundusz Pracy, PFRON, inne środki), z wyłączeniem szkolenia o którym mowa w art.
38 ust. 1a ustawy.
Wiersz 49. Osoby, które rozpoczęły szkolenie w ramach bonu szkoleniowego. Należy podać
liczbę osób bezrobotnych do 30 roku życia, które rozpoczęły uczestnictwo w szkoleniach w ramach
bonu szkoleniowego, przyznanego na podstawie art. 66k ustawy.
Wiersz 50. Należy podać osoby, które w miesiącu sprawozdawczym podjęły staż, o którym mowa
w art. 2 ust.1 pkt 34 ustawy.
Wiersz 51. Należy podać liczbę osób bezrobotnych do 30 roku życia, które rozpoczęły udział w stażu
finansowanym w ramach bonu stażowego, o którym mowa w art. 66l ustawy.
Wiersz 52. Należy podać osoby, które w miesiącu sprawozdawczym rozpoczęły przygotowanie
zawodowe dorosłych, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 29a ustawy, zgodnie z art. 53a. ustawy.
Wiersz 53. Należy wykazać osoby, które w miesiącu sprawozdawczym podjęły pracę społecznie
użyteczną, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy.
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Wiersz 54. W wierszu tym należy wykazać osoby, które rozpoczęły 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.
U w a g a: W wierszu 53 (i odpowiednio 54) powinna być wykazywana osoba bezrobotna wyłączona
z ewidencji bezrobotnych na czas, w którym będzie wykonywała prace społecznie użyteczne,
niezależnie od liczby skierowań, które wpłynęły do urzędu pracy. W przypadku kilkukrotnego
podejmowania pracy w okresie sprawozdawczym, osobę taką należy za każdym razem ujmować po
stronie wyrejestrowań i ponownych zarejestrowań.
Wiersz 55. Bezrobotni skierowani do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań
aktywizacyjnych, o których mowa w art. 66d ustawy. W wierszu tym należy podać liczbę długotrwale
bezrobotnych, zgodnie z art. 66d ust.3 ustawy.
Wiersz 56. Należy wykazać osoby, które w miesiącu sprawozdawczym wyłączone zostały z ewidencji
bezrobotnych z powodu:
−

odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy
pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym,
mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej
w ustawie (art. 33 ust. 4 pkt 3),

−

odmowy bez uzasadnionej przyczyny udziału w działaniach w ramach PAI (art. 33 ust. 4 pkt 3a),

−

nie podjęcia, po skierowaniu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu,
wykonywania prac, o których mowa w art. 73a lub innej formy pomocy określonej w ustawie (art.
33 ust. 4 pkt 8).

Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje odpowiednio od dnia odmowy, lub od następnego dnia
po dniu skierowania na wymienione formy.
U w a g a: W niektórych przypadkach egzaminy sprawdzające czy potwierdzające zdobycie
umiejętności, kwalifikacji zawodowych bądź tytułu zawodowego odbywają się w odstępie czasowym
po zakończeniu wymienionych form. Bezrobotni w okresie tym powinni być wykazywani
w sprawozdaniu jako ponownie zarejestrowani. Jeżeli nie przystąpią do egzaminu, pozbawiani są
statusu bezrobotnego i powinni zostać wykazani w wierszu 56, zgodnie z art. 33 ust. 4 pkt 11 ustawy.
Osoby, które przerwą uczestnictwo w programie, zgodnie z art. 33 ust. 4 pkt 7 i pkt 11 i 12 ustawy, nie
są wykazywane w bilansie bezrobotnych, z uwagi na fakt, że zostały wykazane w momencie
rozpoczęcia uczestnictwa.
Wiersz 57. Należy wykazać osoby, które w miesiącu sprawozdawczym zostały pozbawione statusu
bezrobotnego z powodu: braku gotowości do podjęcia pracy zgodnie z art. 33 ust. 4 pkt 4 i 4a ustawy,
które wyjechały za granicę na okres dłuższy niż 10 dni; osoby, które przez okres dłuższy niż 10 dni
pozostają w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia; przeszkolenia
wojskowego, służby przygotowawczej, służby kandydackiej, kontraktowej zawodowej służby
wojskowej, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej (zawodowej).
Wiersz 58. Należy ująć osoby, które zgodnie z art. 33 ust. 4 pkt 6 ustawy, złożyły wniosek
o pozbawienie statusu bezrobotnego.
Wiersz 59. Należy podać osoby, które podjęły naukę w systemie dziennym.
Wiersz 60. Należy podać osoby, które osiągnęły wiek emerytalny zgodnie z art. 24 oraz art. 27 ust. 1
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. 2021 poz. 291, 353, 794, 1621).
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Wiersz 61. Należy podać osoby, które w miesiącu sprawozdawczym nabyły prawo do emerytury lub
renty inwalidzkiej.
Wiersz 62. Należy podać osoby, które w miesiącu sprawozdawczym nabyły uprawnienia do
świadczenia przedemerytalnego po spełnieniu warunku określonego w art. 58 ustawy.
Wiersz 63. Należy wykazać osoby, wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu
sprawozdawczym, które nie zostały wymienione w wierszach 31 oraz 48 do 62. W wierszu tym należy
ująć m.in. osoby, o których mowa w art. 33 ust. 4 pkt 1, 9 i 10 ustawy, tj. niespełniające warunków art.
2 ust. 1 pkt 2 ustawy; niezdolne do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku
lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni; które nie przedstawiły zaświadczenia
o niezdolności do pracy wskutek choroby; osoby skierowane na szkolenia lub staże organizowane
przez inny podmiot, np. rozpoczynające udział w działaniach wchodzących w skład projektów
konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wiersz 64. Należy podać osoby, które w miesiącu sprawozdawczym utraciły:
−

prawo do zasiłku dla bezrobotnych, ale nie zostały wyłączone z ewidencji bezrobotnych (dotyczy
rubryk 5 i 6);

−

status osoby znajdującej się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, ale nie zostały wyłączone
z ewidencji bezrobotnych (dotyczy rubryk 7-10).

Wiersz 65. Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego. Zbiorowość tę należy
podać według stanu w ostatnim dniu miesiąca, za który sporządzane jest sprawozdanie (z wyjątkiem
osób odbywających szkolenie, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, prace społecznie użyteczne
oraz skierowanych do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych). W zbiorowości
tej należy ująć osoby, które zarejestrowały się po raz pierwszy (w. 66), jak również po raz kolejny.
Rubryki 7-14 dotyczą osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa
odpowiednio w art. 49 ustawy:
- do 30 roku życia (rubryka 7 i 8) – należy podać liczbę osób, wymienionych w art. 49 pkt 1 ustawy,
- do 25 roku życia (rubryka 9 i 10) – należy podać liczbę osób, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust.1
pkt 3 ww. ustawy,
- powyżej 50 roku życia (rubryka 11 i 12) – należy podać osoby wymienione w art. 49 pkt 3 ustawy,
zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy,
- długotrwale bezrobotnych (rubryka 13 i 14) – należy podać osoby, wymienione w art. 49 pkt 2 ustawy,
zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy.

Część 1.3. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wiersze 67-80 . W rubrykach1 i 2 należy wykazać osoby, które w miesiącu sprawozdawczym
ukończyły udział w wymienionych w poszczególnych wierszach formach aktywizacji, zgodnie
z definicjami podanymi w części 1.2 sprawozdania MRiPS-01. W rubrykach 3 i 4 należy wykazać
osoby, które według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego były w trakcie odbywania
wymienionych w poszczególnych wierszach form aktywizacji.
Wiersz 81. Należy podać liczbę osób, które w miesiącu sprawozdawczym zakończyły przewidziany
w umowie okres prowadzenia działalności gospodarczej, na które przyznane im zostały środki
z Funduszu Pracy
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Dział 2
OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU
AKTYWIZACYJNEGO, CUDZOZIEMCY
Wiersz 01. Należy wykazać osoby, które nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku
podjęcia zatrudnienia, do którego zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy, zgodnie z art. 48
ust. 1 pkt 1 ustawy.
Wiersz 02. Należy ująć osoby, które nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku
podjęcia zatrudnienia z własnej inicjatywy, zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy.
W rubrykach 1 i 2 odnoszących się do powyższych wierszy należy wykazywać osoby, które nabyły
uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w miesiącu sprawozdawczym, natomiast w rubrykach 3 i 4
osoby uprawnione do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego według stanu w końcu miesiąca
sprawozdawczego.
Wiersz 03. Należy ujmować cudzoziemców, o których mowa w art. 1 ust. 4 ustawy, którzy nabyli
prawo do zasiłku dla bezrobotnych na podstawie przepisów wymienionej ustawy lub zgłosili się do
powiatowego urzędu pracy w celu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, do którego prawo nabyli
w innym niż Polska kraju członkowskim (na podstawie przepisów o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego w UE).
Wiersz 04. Należy ujmować cudzoziemców wyłącznie z krajów Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, czyli z krajów Unii Europejskiej, z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz obywateli
Szwajcarii, którzy nabyli prawo do zasiłku dla bezrobotnych na podstawie przepisów ustawy lub
zgłosili się do powiatowego urzędu pracy w celu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, do którego
prawo nabyli w innym niż Polska kraju członkowskim (na podstawie przepisów o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego w UE).
Wiersz 05. Należy ujmować cudzoziemców, którzy zostali zarejestrowani w powiatowym urzędzie
pracy i którym nie przysługuje prawo do zasiłku (także na podstawie przepisów o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego w UE).
Wiersz 06. Należy ujmować cudzoziemców wyłącznie z krajów Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, czyli z krajów Unii Europejskiej, z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz obywateli
Szwajcarii, którzy zostali zarejestrowani w powiatowym urzędzie pracy i którym nie przysługuje prawo
do zasiłku (także na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
w UE).
Wiersz 07. W wierszu tym powinny być ujmowane osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie
pracy, posiadające obywatelstwo polskie, które nabyły prawo do zasiłku za granicą (kraje EOG,
Szwajcaria) i pobierają zasiłek transferowy w Polsce.
Wiersz 08. W rubrykach 1 i 2 należy wykazać osoby zarejestrowane w miesiącu sprawozdawczym,
o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy, w tym spełniające kryteria art. 43 ustawy. W liczbie tej
należy ująć osoby, które ukończyły szkolenie lub przygotowanie zawodowe dorosłych. W rubrykach 3
i 4 zbiorowość tę należy ustalić według stanu w ostatnim dniu miesiąca, za który sporządza się
sprawozdanie. W zbiorowości tej należy ująć osoby poszukujące pracy, z wyjątkiem odbywających
szkolenie lub przygotowanie zawodowe dorosłych.
Wiersz 09. Należy wykazać osoby poszukujące pracy (z wiersza 08) niepełnosprawne
niepozostające w zatrudnieniu, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2021 poz.
573).
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U w a g a: W rubrykach 1 i 2 należy wykazywać osoby zarejestrowane w miesiącu sprawozdawczym,
natomiast w rubrykach 3 i 4 według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego.

Dział 3
WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
Wiersz 01. Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. Jest to suma
zgłoszonych przez pracodawców wolnych miejsc zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz miejsc
aktywizacji zawodowej (m. in. stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, prac społecznie
użytecznych).
Wiersz 02. Należy podać liczbę wszystkich wolnych miejsc zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
zgłoszonych przez pracodawców do powiatowego urzędu pracy w celu uzyskania pomocy
w znalezieniu odpowiedniego pracownika. W przypadku zgłaszania w ramach jednej oferty pracy
więcej niż jednego miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w określonym zawodzie lub
specjalności, każde z tych miejsc należy wykazać odrębnie. W liczbie tej należy uwzględnić także
miejsca zgłaszane przez przedsiębiorców niebędących pracodawcami w rozumieniu ustawy.
U w a g a: Do wolnych miejsc zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej należy zaliczyć miejsca, które
dotyczą zatrudnienia (zdefiniowanego w art. 2 ust. 1 pkt 43 ustawy) lub innej pracy zarobkowej
(zdefiniowanej w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy). W wierszu tym należy ująć przyjęte do realizacji miejsca
pracy w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego bądź poszukującego pracy, w ramach bonu
zatrudnieniowego, w ramach świadczenia aktywizacyjnego, w ramach grantu na telepracę, w ramach
refundacji składek na ubezpieczenia społeczne oraz w ramach dofinansowania wynagrodzenia za
zatrudnienie skierowanego bezrobotnego.
Wiersz 07. Należy wykazywać wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej skierowane do
osób wymienionych w wierszu 20, dział 1 sprawozdania MRiPS-01.
Wiersz 08. Należy wykazywać wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej skierowane do
osób wymienionych w wierszu 07, dział 1 sprawozdania MRiPS-01.
Wiersz 09. Należy wykazywać wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, które zostały
skierowane do cudzoziemców w ramach tzw. procedury testu rynku pracy (czyli na podstawie
informacji starosty na temat braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu
o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji
organizowanej dla pracodawcy, która sporządzona jest z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do
rynku pracy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-11).
Podstawa prawna dla ww. informacji prawnej wydawanej przez starostę znajduje się w art. 88c ust. 1
pkt. 2 i ust. 2 ustawy.

Dział 4
ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA GRUPOWE,
ZWOLNIENIA MONITOROWANE
W dziale tym, w wierszach 01 i 02, należy wykazać liczbę zakładów i osób, do których mają
zastosowanie przepisy art. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz.
1969).
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Wiersz 01. Zgłoszenia zwolnień grupowych. Tryb dokonywania zgłoszeń grupowych zwolnień
reguluje art. 2 ust. 6 ww. ustawy.
Rubryki 1-4, w wierszu 01, dotyczą zakładów i osób, zgłoszonych w miesiącu sprawozdawczym.
Rubryki 5-8, w wierszu 01, dotyczą zakładów i osób, których zgłoszenia, według stanu w końcu
miesiąca, są aktualne, tj. pomniejszone o te, z których realizacji pracodawca zrezygnował bądź
zrealizował.
U w a g a: W miesiącu styczniu w rubrykach 5-8 powinny być wykazane zgłoszenia zwolnień zarówno
ze stycznia, jak i wcześniejsze, tj. niezrealizowane, zgłoszone w poprzednim roku.
Wiersz 02. Zwolnienia grupowe. Tryb dokonywania grupowych zwolnień reguluje art. 4
ust.1 ww. ustawy. W wierszu tym należy podawać liczbę osób i zakładów, które dokonały
(na podstawie wcześniejszych zgłoszeń) zwolnień, niezależnie od tego, czy osoby zwolnione zgłosiły
się do powiatowego urzędu pracy.
Wiersz 03. Zwolnienia monitorowane. Wiersz ten dotyczy zwolnień, o których mowa w art. 2 ust. 1
pkt 44 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do których mają zastosowanie
przepisy art. 70 ustawy.
U w a g a: Nie ma bezpośredniej zależności między wierszami 02 i 03. Wiersz 02 nie powinien być
pomniejszany o wielkości wykazywane w wierszu 03.

Dział 5
STRUKTURA BEZROBOTNYCH WEDŁUG WYBRANYCH KATEGORII
ORAZ POSZUKUJĄCYCH PRACY
Rubryki 1-15 odnoszą się do osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne,
o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2021 poz. 1100) zwanej dalej „ustawą”,
z wyjątkiem bezrobotnych odbywających szkolenie, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, prace
społecznie użyteczne, skierowanych do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań
aktywizacyjnych oraz osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy, o których mowa w art. 2 ust. 1
pkt 22 ustawy, w tym spełniających kryteria określone w art. 43 ustawy, z wyjątkiem osób
odbywających szkolenie lub przygotowanie zawodowe dorosłych.
Rubryki 6-14 dotyczą bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienionych
w art. 49 ustawy opisanych w części 1.1 działu 1.
Wiersz 01. Ogółem powinien być sumą wierszy odpowiednio 02-07, 08-13, 14-18, 19-25
w odpowiednich rubrykach. Dane w nim zawarte:
−

dla rubryki 1 powinny być zgodne z danymi podanymi w wierszu 01 w rubryce 5 w części 1.1
i wierszu 65 w rubryce 1 w części 1.2 działu 1 ;

−

dla rubryki 2 powinny być zgodne z danymi podanymi w wierszu 01 w rubryce 6, w części 1.1
i wierszu 65 w rubryce 2 w części 1.2 działu 1

−

dla rubryki 3 powinny być zgodne z danymi podanymi w wierszu 05 w rubryce 5 w części 1.1
i wierszu 65 w rubryce 3 w części 1.2 działu 1 ;

−

dla rubryki 4 powinny być zgodne z danymi podanymi w wierszu 07 w rubryce 5 w części 1.1
działu 1 ;

−

dla rubryki 6 powinny być zgodne z danymi podanymi w wierszu 12 w rubryce 5 w części 1.1
działu 1
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−

dla rubryki 7 powinny być zgodne z danymi podanymi w wierszu 13 w rubryce 5 w części 1.1
i wierszu 65 w rubryce 7 w części 1.2 działu 1

−

dla rubryki 8 powinny być zgodne z danymi podanymi w wierszu 14 w rubryce 5 w części 1.1
i wierszu 65 w rubryce 9 w części 1.2 działu 1

−

dla rubryki 9 powinny być zgodne z danymi podanymi w wierszu 15 w rubryce 5 w części 1.1
i wierszu 65 w rubryce 13 w części 1.2 działu 1

−

dla rubryki 10 powinny być zgodne z danymi podanymi w wierszu 16 w rubryce 5 w części 1.1
i wierszu 65 w rubryce 11 w części 1.2 działu 1

−

dla rubryki 11 powinny być zgodne z danymi podanymi w wierszu 17 w rubryce 5 w części 1.1
działu 1

−

dla rubryki 12 powinny być zgodne z danymi podanymi w wierszu 18 w rubryce 5 w części 1.1
działu 1

−

dla rubryki 13 powinny być zgodne z danymi podanymi w wierszu 19 w rubryce 5 w części 1.1
działu 1

−

dla rubryki 14 powinny być zgodne z danymi podanymi w wierszu 20 w rubryce 5 w części 1.1
działu 1

−

dla rubryki 15 powinny być zgodne z danymi podanymi w wierszu 08 w rubryce 3 w dziale 2.

W rubryce 6 należy podać ogólną liczbę bezrobotnych, spełniających przynajmniej jedno z kryteriów
wymienionych w art. 49 ustawy, co oznacza, iż osoba spełniająca jednocześnie kilka kryteriów,
np. urodzona po 1995 r. i jednocześnie korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej, powinna być
wykazana tylko raz.
Liczba wykazana w wierszu 08, w rubryce 1, powinna być równa liczbie wykazanej w tym samym
wierszu w rubryce 6, 7 i 8.
W rubryce 12 należy podać osoby wymienione w art. 49 pkt 5 ustawy, z wyłączeniem bezrobotnych
posiadających dziecko niepełnosprawne.
Czas pozostawania bez pracy (wiersze 02-07) obejmuje aktualny okres pozostawania bez pracy,
tj. od momentu ostatniego zarejestrowania się bezrobotnego i poszukującego pracy w powiatowym
urzędzie pracy, obliczony w pełnych miesiącach.
Wiek (wiersze 08-13) - podstawą zakwalifikowania do grupy wieku jest rok urodzenia.
Przykład: Bezrobotna kobieta w wieku 18 lat i 9 miesięcy , która pozostaje bez pracy 6 miesięcy,
powinna zostać wykazana w wierszu 04 w rubrykach 1 i 2 oraz ewentualnie w rubrykach 3, 4, 6-9 i 1114, jeżeli spełnia określone w nich kryteria oraz w wierszu 08, w rubrykach 1 i 2 oraz ewentualnie
w rubrykach 3, 4, 6-9 i 11-14, jeżeli spełnia określone w nich kryteria .
Wykształcenie (wiersze14-18) należy wykazywać zgodnie z poziomem wykształcenia określonym
w formularzu.
U w a g a: Wykształcenie średnie branżowe posiada osoba, która ukończyła branżową szkołę
II stopnia albo spełniła warunki określone art. 20 ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. 2021 poz. 1082). Osoby z wykształceniem średnim branżowym należy wykazywać
w wierszach „wykształcenie policealne i średnie zawodowe/branżowe” (wiersz 15).
Wykształcenie zasadnicze branżowe posiada osoba, która ukończyła branżową szkołę I stopnia albo
spełniła warunki określone art. 20 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
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(Dz. U. 2021 poz. 1082). Osoby z wykształceniem zasadniczym branżowym należy wykazywać
w wierszach „wykształcenie zasadnicze zawodowe/branżowe” (wiersz 17).
Staż pracy ogółem (wiersze 19-24), w odpowiednich rubrykach, dotyczy osób bezrobotnych
poprzednio pracujących (zgodnie z definicją osoby poprzednio pracującej, wiersz 02 działu 1) oraz
poszukujących pracy, według lat stażu pracy w podziale zgodnie z formularzem.
U w a g a: Staż pracy osób poszukujących pracy należy ustalać na koniec każdego miesiąca, za który
sporządzane jest sprawozdanie.
Bez stażu (wiersz 25) wpisuje się bezrobotnych dotychczas niepracujących i osoby poszukujące
pracy, zgodnie z definicją osoby dotychczas niepracującej (wiersz 04 dział 1).

.
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OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1
DO SPRAWOZDANIA MRiPS-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 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. z 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. 2021 poz. 1100) 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 MRiPS-01.
Załącznik 1 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 MRiPS-01.
W rubrykach 15-22 należy wykazywać osoby zgodnie z definicjami zawartymi odpowiednio dla wierszy
13-16 działu 1 sprawozdania MRiPS-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
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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 MRiPS-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 MRiPS-01.
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OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2
DO SPRAWOZDANIA MRiPS-01
Poradnictwo zawodowe, szkolenie bezrobotnych i poszukujących
pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych, kształcenie
ustawiczne
Powiatowe urzędy pracy (PUP) sporządzają i przekazują do wojewódzkich urzędów pracy
(WUP) roczne:
-

sprawozdanie o usługach z zakresu poradnictwa zawodowego, wypełniając część 1.1, 1.2,

-

sprawozdanie dotyczące szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy, wypełniając część 2.1
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10.

-

sprawozdanie dotyczące uczestnictwa w programie stażu lub przygotowania zawodowego
dorosłych, wypełniając część 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,

-

sprawozdanie dotyczące kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego
Funduszu Szkoleniowego (KFS) wypełniając części 4.1, 4.2 i 4.3.

Wojewódzkie urzędy pracy sporządzają roczne:
-

sprawozdanie o usługach z zakresu poradnictwa zawodowego realizowanych przez jednostki
organizacyjne usytuowane w strukturze WUP – centra informacji i planowania kariery
zawodowej (CIiPKZ), wypełniając część 1.1, 1.2.

Uw aga: zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r.
w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy
(Dz. U. poz. 667) w części 1.1:
−

CIiPKZ w rubrykach 13-14 wypełniają tylko wiersz 01

−

CIiPKZ nie wypełniają rubryk 15-17 dotyczących szkoleń z zakresu umiejętności
poszukiwania pracy.

Dział 1
PORADNICTWO ZAWODOWE
W częściach 1.1, 1.2, wpisać należy dane dotyczące usług poradnictwa zawodowego świadczonych
przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2021 poz. 1100) zwanej dalej „ustawą”.
Dane nie mogą ujmować usług świadczonych na rzecz młodzieży uczącej się do ukończenia 18 lat.

Część 1.1. Korzystający z usług poradnictwa zawodowego
(z wyjątkiem młodzieży uczącej się do ukończenia 18 lat)
Wiersz 01. Ogółem. Należy podać łączną liczbę osób, wobec których w PUP/CIiPKZ świadczone były
w okresie sprawozdawczym usługi z zakresu poradnictwa zawodowego w podziale na osoby
korzystające z porad indywidualnych, porad grupowych, badań testowych, indywidualnych informacji
zawodowych, informacji grupowych i szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. Dane te nie
mogą ujmować młodzieży uczącej się. Liczby zamieszczone w poszczególnych rubrykach wiersza 01
są sumą danych z wierszy 02, 03 i 04 w poszczególnych rubrykach.
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Wiersz 02. Bezrobotni. Należy podać liczbę osób zarejestrowanych w urzędzie pracy jako
bezrobotni, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy, które w okresie sprawozdawczym skorzystały z usług
poradnictwa zawodowego.
Wiersz 03. Poszukujący pracy. Należy podać liczbę osób zarejestrowanych w urzędzie pracy jako
poszukujący pracy, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 22, które w okresie sprawozdawczym skorzystały
z usług poradnictwa zawodowego.
Wiersz 04. Inni. Należy podać liczbę osób, poza bezrobotnymi i poszukującymi pracy wymienionymi
w wierszu 02 i 03, które w okresie sprawozdawczym skorzystały z usług poradnictwa zawodowego.
Dane te nie mogą ujmować młodzieży uczącej się.
Wiersze 05-26 dotyczą wybranych z wiersza 02 kategorii bezrobotnych.
Wiersz 05. Bezrobotni do 30 roku życia. Należy wykazać liczbę bezrobotnych, będących
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art. 49 pkt 1 ustawy.
Wiersz 06. Bezrobotni do 25 roku życia. Należy podać osoby, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3
ustawy.
Wiersz 07. Bezrobotni powyżej 50 roku życia. Należy podać osoby, o których mowa w art. 2 ust. 1
pkt 4 ustawy.
Wiersze 09-11. Należy wykazać bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy, tj. od momentu
ostatniego zarejestrowania się w PUP, obliczonego w pełnych miesiącach. Suma osób z wierszy 09,
10 i 11 w stosownej rubryce musi być równa liczbie osób z wiersza 02 w tej samej rubryce.
Wiersz 12. Należy podać bezrobotnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy.
Wiersz 13. Zamieszkali na wsi. Informacja powinna być ustalona na podstawie stałego miejsca
zameldowania lub pobytu osoby bezrobotnej, zgodnie z wykazem identyfikatorów i nazw jednostek
podziału terytorialnego kraju (patrz definicja wiersz 05, dział 1 sprawozdania MRiPS-01).
Wiersz 14. Niepełnosprawni. Należy podać osoby, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Wiersze 16-20 należy wykazać bezrobotnych według poziomu wykształcenia, zgodnie z układem
formularza. Suma osób z wierszy 16, 17, 18, 19 i 20 w stosownej rubryce musi być równa liczbie osób
z wiersza 02 w tej samej rubryce.
W wierszach 17 i 19 należy wykazać osoby, które posiadają wykształcenie odpowiednio średnie
zawodowe/branżowe lub zasadnicze zawodowe/branżowe, analogicznie jak w sprawozdaniu MRiPS01.
Wiersze 21-26 należy wykazać bezrobotnych według stażu pracy, zgodnie z układem formularza.
Suma osób z wierszy 21, 22, 23, 24, 25 i 26 w stosownej rubryce musi być równa liczbie osób
z wiersza 02 w tej samej rubryce.
U w a g a: Każdy z wierszy od 05 do 26 powinien być równy lub mniejszy od wiersza 02.
Rubryki 1–17. Poradnictwo zawodowe. Obejmuje dane na temat osób (z wyjątkiem młodzieży
uczącej się), które w PUP/CIiPKZ skorzystały z usług poradnictwa zawodowego.
Rubryki 1-3. Porady indywidualne. Obejmują dane na temat liczby osób, które skorzystały z porad
indywidualnych (rubryki 1,2) oraz liczby wizyt w ramach porad indywidualnych (rubryka 3).
Rubryka 1 i 2. Liczba osób, które skorzystały z porad indywidualnych. W tej rubryce należy
podać łączną liczbę osób, które skorzystały z porad indywidualnych świadczonych przez doradcę
zawodowego, w tym z porad indywidualnych na odległość. Każda osoba powinna być liczona jeden
raz, bez względu na liczbę wizyt odbytych w ramach poradnictwa indywidualnego.
Rubryka 3. Liczba wizyt w ramach porad indywidualnych. Przez wizytę w ramach porady
indywidualnej należy rozumieć jednorazowe spotkanie z doradcą zawodowym, w czasie którego ma
miejsce rozmowa doradcza. W tej rubryce należy podać łączną liczbę wizyt osób wykazanych
w rubryce 1, w tym także łączną liczbę rozmów odbytych w ramach porady na odległość. Każda
rozmowa doradcza w ramach porad na odległość powinna być traktowana jako odrębna wizyta.
Rubryki 4-6. Porady grupowe. Obejmują dane dotyczące liczby grup (rubryka 4) i liczby osób
(rubryki 5 i 6), które korzystały z porad grupowych.
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Rubryki 5 i 6. Liczba osób, które skorzystały z porad grupowych. Należy podać liczbę osób, które
uczestniczyły w poradach grupowych, uwzględniając każdą osobę tyle razy, ile razy uczestniczyła
w poradzie grupowej.
Rubryki 7-9. Badania testowe. Dotyczą liczby osób, które skorzystały z badań z wykorzystaniem
testów do badania zainteresowań zawodowych, uzdolnień zawodowych oraz innych
standaryzowanych testów (rubryka 7 i 8). Niezależnie od liczby przeprowadzonych badań testowych
osoba liczona jest jeden raz. W rubryce 9 należy podać liczbę przeprowadzonych badań testowych.
Liczba przeprowadzonych badań testowych może być większa niż liczba osób, objętych badaniami
testowymi.
Rubryki 10-14. Informacja zawodowa. Obejmują dane na temat osób, których wizyta w PUP/CIiPKZ
miała na celu skorzystanie z indywidualnej informacji zawodowej lub/oraz które uczestniczyły
w grupowych spotkaniach informacyjnych organizowanych przez doradców zawodowych na terenie
PUP/CIiPKZ lub poza ich siedzibami. Osoby korzystające z indywidualnych informacji zawodowych
należy wykazać w rubrykach 10 i 11, a osoby uczestniczące w grupowych spotkaniach informacyjnych
należy wykazać w rubrykach 13 i 14.
Rubryka 10. Liczba udzielonych indywidualnych informacji zawodowych. Należy podać liczbę
osób, które samodzielnie lub wspierane przez doradcę zawodowego skorzystały w siedzibie
PUP/CIiPKZ ze zbiorów informacji zawodowej lub którym udzielono informacji indywidualnych poza
siedzibą urzędu. Jeśli w okresie sprawozdawczym ta sama osoba wielokrotnie korzystała ze zbiorów
informacji zawodowej dostępnych w PUP/CIiPKZ lub udostępnianych poza siedzibą urzędu pracy albo
wielokrotnie udzielano tej samej osobie indywidualnej informacji zawodowej, należy odrębnie wykazać
każdorazowe korzystanie ze zbiorów i każdorazowe udzielanie indywidualnej informacji zawodowej tej
osobie. W tej rubryce należy podać także liczbę kontaktów z osobami, którym udzielano informacji
zawodowej w ramach informacji na odległość.
Rubryka 13 i 14. Liczba osób uczestniczących w grupowych spotkaniach informacyjnych.
Należy podać liczbę osób, które uczestniczyły w grupowych spotkaniach informacyjnych,
organizowanych przez doradców zawodowych na terenie PUP/CIiPKZ lub poza ich siedzibami.
Rubryki 15-17. Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. Obejmują dane na temat
liczby grup i osób, które rozpoczęły szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, o których
mowa w art. 38 ust. 1a ustawy.

Część 1.2. Pomoc pracodawcom i przedsiębiorcom korzystającym z poradnictwa
zawodowego według wielkości przedsiębiorstw
Wiersz 28. Przedsiębiorcy nie będący pracodawcą – dotyczy przedsiębiorców, o których mowa
w art. 39c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czyli przedsiębiorcy w rozumieniu
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2021 poz. 162) niebędącego
pracodawcą.
Wiersz 29. Pracodawcy – dotyczy jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych, o których mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Rubryki 1 i 2. Liczba wniosków o udzielenie pomocy w rozwoju zawodowym. Należy wpisać
liczbę wniosków zgłoszonych przez pracodawców lub przedsiębiorców na podstawie art. 38 ust. 4a
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w celu uzyskania pomocy, o której mowa
w art. 38 ust. 1 pkt 2b ustawy.
Rubryka 3 i 4. Liczba osób zgłoszonych we wnioskach o udzielenie pomocy. Należy wpisać
łączną liczbę osób zgłoszonych, w okresie sprawozdawczym, we wnioskach, wykazanych
odpowiednio w rubrykach 1 i 2.
Rubryka 5 i 6. Liczba osób, które skorzystały z pomocy w rozwoju zawodowym – należy wpisać
liczbę osób, które uczestniczyły, w okresie sprawozdawczym, w procesie doradczym na wniosek
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pracodawcy lub przedsiębiorcy. Należy tu wykazać tylko te osoby, dla których proces doradczy został
zakończony.
Rubryki 7 i 8 Liczba wniosków o pomoc w doborze kandydatów do pracy. Należy wpisać liczbę
wniosków zgłoszonych przez pracodawców lub przedsiębiorców zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy,
w celu uzyskania pomocy, której mowa w art. 38 ust. 1 pkt 2a ustawy. Należy wykazać te wnioski,
które dotyczyły tylko procedury doboru kandydatów.
Rubryki 9 i 10. Liczba wniosków o pomoc w określeniu wymagań dotyczących stanowisk
pracy. Należy wpisać liczbę wniosków zgłoszonych przez pracodawców, zgodnie z art. 38 ust. 4a
ustawy, o udzielenie pomocy w określeniu wymagań dotyczących stanowisk pracy zgłaszanych
w ofercie pracy, w oparciu o art. 38 ust. 1 pkt 2a ustawy. Należy wykazać te wnioski, które dotyczyły
procedury określenia wymagań dotyczących stanowiska pracy.
Rubryki 7 i 8, 9 i 10. W przypadku gdy jeden wniosek obejmował zarówno procedurę pomocy
w doborze kandydatów do pracy jak i procedurę pomocy w określeniu wymagań, dotyczących
stanowisk pracy należy go wykazać zarówno w rubrykach 7 lub 8, jak i w 9 lub 10, w zależności od
sektora.

Dział 2
SZKOLENIE BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ
PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ
Termin „szkolenie” definiowany jest zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 37 ustawy, z wyłączeniem szkoleń,
o których mowa w art. 38 ust. 1a.
W dziale 2 należy uwzględnić szkolenia organizowane przez urzędy pracy, finansowane z Funduszu
Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz innych środków.
U w a g a: Przyjmuje się, że osoba podjęła pracę, jeżeli w okresie do 3 miesięcy od czasu
zakończenia udziału w formie wsparcia nie wróciła do ewidencji lub jeżeli w okresie do 3 miesięcy od
czasu zakończenia udziału w 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 danej formie należy traktować datę zakończenia
obowiązkowego okresu zatrudnienia, określoną w umowie.
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: 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.
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-

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.

Część 2.1. Kategorie uczestników szkoleń
W wierszu 01 liczba osób ogółem powinna być sumą osób z wierszy 02 i 04.
W wierszu 02 należy podać liczbę osób bezrobotnych definiowanych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2
ustawy. W wierszu 03 należy podać liczbę osób niepełnosprawnych bezrobotnych, o których
mowa w art. 38 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2021 poz. 573).
W wierszu 04 należy podać liczbę osób poszukujących pracy uczestniczących w szkoleniach na
podstawie art. 43 ustawy.
W wierszu 05 należy podać liczbę osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, o których mowa
w art. 38 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
W wierszu 06 należy podać liczbę osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, którym przyznano
rentę szkoleniową, skierowanych na szkolenie zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy.
W wierszu 07 należy podać liczbę osób poszukujących pracy uczestniczących w zajęciach
w centrum integracji społecznej – skierowanych na szkolenie, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy.
W wierszu 08 szkolenia wskazane przez zainteresowanego oznaczają szkolenia, na które
powiatowy urząd pracy kieruje bezrobotnego zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy oraz art. 40 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.
W wierszu 09 szkolenia grupowe oznaczają szkolenia, które organizuje powiatowy urząd pracy
zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy
W wierszu 10 należy podać liczbę osób, które uczestniczyły w szkoleniach w ramach bonu
szkoleniowego na podstawie art. 66k ust. 1 ustawy.
W wierszu 11 należy podać liczbę osób, które uczestniczyły w szkoleniach w ramach trójstronnych
umów szkoleniowych na podstawie art. 40 ust. 2e ustawy.
W wierszu 12 należy podać liczbę osób, które uczestniczyły w szkoleniach częściowo
sfinansowanych z Funduszu Pracy zgodnie z art. 41 ust. 5 ustawy.
W wierszu 13 należy podać liczbę pracowników oraz osób wykonujących inną pracę zarobkową
lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, uczestniczących w szkoleniach zgodnie
z art. 43 ust. 3 ustawy. Grupa tych osób powinna być również wymieniona w wierszu 04.

Część 2.2. Struktura uczestników szkoleń według wieku i poziomu wykształcenia
oraz czasu trwania szkolenia
W wierszu 14 liczba przeszkolonych osób ogółem powinna być równa liczbie osób wskazanych
w części 2.1, wiersz 01, rubryka 3.
Suma wierszy 15-18, 19-23 oraz 24-27 powinna być równa liczbie osób wskazanych w części 2.1,
wiersz 01, rubryka 3.
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W wierszu 15-18 podstawą zakwalifikowania do grupy wieku jest rok urodzenia, analogicznie jak
w sprawozdaniu MRiPS-01.
W wierszach 20 i 22 należy wykazać osoby, które posiadają wykształcenie odpowiednio średnie
zawodowe/branżowe lub zasadnicze zawodowe/branżowe, analogicznie jak w sprawozdaniu MRiPS01.
W wierszu 23 należy uwzględnić osoby, które ukończyły gimnazjum lub szkołę podstawową lub nie
ukończyły tych szkół.
W wierszu 24-27 należy podać liczbę osób, które ukończyły szkolenie na podstawie zawartych umów
szkoleniowych lub porozumień, o których mowa w art. 40 ust. 2b pkt 1 ustawy. Liczbę uczestników
szkoleń należy podać ze względu na czas trwania szkolenia w godzinach.

Część 2.3. Obszary zawodowe szkoleń
Obszary szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy zostały wyodrębnione z uwzględnieniem
obszarów kształcenia występujących w Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Edukacji ISCED-F
2013 (Classification of fields of education and training) oraz dziedzin szkolenia wyszczególnionych
w Badaniach Ustawicznego Szkolenia Zawodowego w Przedsiębiorstwach CVTS prowadzonych wg
metodologii Eurostatu.
Wiersz 28 dotyczy wszystkich osób szkolonych niezależnie od sposobu finansowania szkoleń (suma
wierszy 29–62).
Liczby wykazane w wierszu 28, w rubrykach 1 i 2, powinny być zgodne z liczbami wykazanymi
w części 2.1, w wierszu 01, odpowiednio w rubrykach 3 i 4.
Liczby wykazane w wierszu 28, w rubrykach 3 i 4, powinny być zgodne z liczbami wykazanymi
w części 2.1, w wierszu 11, odpowiednio w rubrykach 3 i 4.
Wiersze 29- 62, w:
-

rubryce 1 dotyczą osób, które w okresie sprawozdawczym ukończyły szkolenie w określonym
obszarze,

-

rubryce 2 dotyczą osób, które podjęły pracę w trakcie szkolenia lub w okresie do 3 miesięcy po
ukończeniu szkolenia w określonym obszarze,

-

rubryce 3 dotyczą osób, które ukończyły szkolenie w ramach trójstronnych umów szkoleniowych
w określonym obszarze,

-

rubryce 4 osób, które podjęły pracę w trakcie szkolenia w ramach trójstronnych umów
szkoleniowych lub w okresie do 3 miesięcy po ukończeniu szkolenia w określonym obszarze.

W wierszu 61 należy wymienić szkolenia z obszaru „nauka poszukiwania pracy”, z wyłączeniem
szkoleń, o których mowa w art. 38 ust. 1a ustawy.
Ogólną zasadą powinno być klasyfikowanie osób uczestniczących w szkoleniach ze względu na
zakres treści dominujących w programie szkolenia, a nie ze względu na adresatów szkolenia. Zawód
uczestników może być podstawą klasyfikowania tylko wówczas, gdy tematyka szkolenia odwołuje się
do zawodu. Należy również zwrócić uwagę, że w wierszu 62 „inne obszary szkoleń” powinny być
klasyfikowane szkolenia tylko w szczególnych przypadkach, gdy definitywnie nie ma
możliwości zakwalifikować ich do jednego z obszarów wymienionych w wierszach 29-61.
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Część 2.4. Instytucje realizujące szkolenia
Wiersz 63. Ogółem. Wiersz ten stanowi sumę wierszy od 64 do 73 w rubrykach 1 i 2.
W wierszu 66 i 67 należy podać wyłącznie placówki, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 poz. 1082) i przepisach wydanych na jej podstawie.
Wiersz 66 dotyczy publicznych i niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego .
Wiersz 67 dotyczy centrów kształcenia zawodowego
Wiersz 72 dotyczy specjalistycznych ośrodków szkoleniowo – rehabilitacyjnych, o których mowa w art.
39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
W rubryce 1 należy podać liczbę instytucji szkoleniowych realizujących szkolenia na zlecenie
powiatowego urzędu pracy zakwalifikowanych do określonej formy organizacyjnej, zgodnie z wpisem
do rejestru prowadzonego na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 781). Należy
tu również uwzględnić placówki szkolące i specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne,
o których mowa w art. 39 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
W rubryce 2 należy podać liczbę osób, które ukończyły szkolenie na podstawie zawartych umów
szkoleniowych lub porozumień, o których mowa w art. 40 ust. 2b pkt 1 ustawy.

Część 2.5. Trójstronne umowy szkoleniowe
W wierszu 74 w rubryce 1 należy podać liczbę pracodawców, którzy złożyli wniosek o zawarcie
trójstronnej umowy szkoleniowej, o którym mowa w § 73 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu
i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. poz. 667).
W wierszu 74 w rubryce 3 należy podać liczbę trójstronnych umów szkoleniowych zawartych
z pracodawcami, o których mowa w § 75 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów
prowadzenia usług rynku pracy.

Część 2.6. Wnioski o wsparcie finansowe podnoszenia kwalifikacji
W wierszu 75 należy podać liczbę osób, które złożyły wniosek lub ubiegały się o skierowanie na daną
formę aktywizacji.
W rubryce 1 należy podać liczbę osób, które złożyły wniosek o skierowanie na wskazane przez siebie
szkolenie, zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy.
W rubryce 2 należy podać liczbę osób, które zgłosiły w formie ustnej lub pisemnej chęć
udziału w tzw. szkoleniu grupowym, tj. planowanym przez urząd pracy i zostało to odnotowane
w dokumentach rejestracyjnych.
W rubryce 3 należy podać liczbę osób, które złożyły wniosek o skierowanie na szkolenie finansowane
w ramach bonu szkoleniowego, o którym mowa w art. 66k ust. 1 ustawy.
W rubryce 4 należy podać liczbę osób, które złożyły wniosek o udzielenie pożyczki szkoleniowej
zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy.
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W rubryce 5 należy podać liczbę osób, które złożyły wniosek o sfinansowanie kosztów studiów
podyplomowych zgodnie z art. 42a ustawy.
W rubryce 6 należy podać liczbę osób, które złożyły wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminów
lub licencji zgodnie z art. 40 ust. 3a ustawy.

Część 2.7. Finansowanie kosztów egzaminów i/lub uzyskania licencji
W wierszu 76 w rubrykach 1 i 2 należy podać liczbę osób, którym sfinansowano ze środków
Funduszu Pracy koszty egzaminów, o których mowa w art. 40 ust. 3a ustawy.
W szczególności:
− uprawnienia zawodowe/licencje są nadawane w zawodach regulowanych prawnie, tj. w oparciu
o przepisy pozostające w kompetencji ministerstw; określone są w nich m.in. wymagania
kwalifikacyjne dopuszczające do wykonywania zawodu lub pracy w określonych warunkach.
− tytuły zawodowe oznaczają tytuły czeladnika oraz mistrza zgodnie z ustawą z dnia 22 marca
1989 r. o rzemiośle (Dz. U. 2020 poz. 2159).
W rubryce 3 należy podać liczbę osób, które podjęły pracę w okresie do 3 miesięcy po zdaniu
egzaminu lub uzyskaniu licencji.

Część 2.8. Osoby, którym udzielono pożyczek szkoleniowych
Określenie pożyczka szkoleniowa oznacza pożyczkę udzieloną na sfinansowanie kosztów szkolenia
ze środków Funduszu Pracy, w rozumieniu art. 42 ust. 1 ustawy.
W wierszu 77 w rubrykach 1 i 2 należy podać liczbę osób, którym udzielono pożyczek
szkoleniowych na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy.
W wierszu 77 w rubryce 3 należy podać liczbę osób, które ukończyły szkolenie finansowane
z pożyczki szkoleniowej na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy.
W wierszu 77 w rubryce 4 należy podać liczbę osób, które podjęły pracę w trakcie szkolenia lub
w okresie do 3 miesięcy po ukończeniu szkolenia finansowanego z pożyczki.

Część 2.9. Uczestnicy studiów podyplomowych
W wierszu 78 w rubrykach 1 i 2 należy podać liczbę osób, które rozpoczęły studia podyplomowe
finansowane z Funduszu Pracy, zgodnie z art. 42a ustawy.
W wierszu 78 rubryce 3 należy podać liczbę osób, które ukończyły studia podyplomowe finansowane
z Funduszu Pracy.
W wierszu 78 w rubryce 4 należy podać liczbę osób, które podjęły pracę w trakcie studiów
podyplomowych lub w okresie do 3 miesięcy po ich ukończeniu.

Część 2.10. Bezrobotni, którym sfinansowano stypendium na kontynuowanie nauki
W wierszu 79 w rubrykach 1 i 2 należy podać liczbę bezrobotnych, którzy otrzymali stypendium na
kontynuowanie nauki w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole
wyższej w formie studiów niestacjonarnych, zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy.
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W wierszu 79 w rubryce 3 należy podać liczbę bezrobotnych, którzy otrzymali stypendium na
kontynuowanie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.
W wierszu 79 w rubryce 4 należy podać liczbę bezrobotnych, którzy otrzymali stypendium na
kontynuowanie nauki w szkołach wyższych.
Suma liczb w rubrykach 3 i 4 powinna być równa liczbie wskazanej w rubryce 1.
W rubryce 5 należy podać liczbę bezrobotnych w stosunku do których starosta wydał decyzję
o kontynuowaniu wypłaty stypendium, zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy.
W rubryce 6 należy podać liczbę bezrobotnych, którzy podjęli pracę w trakcie nauki lub w okresie do
3 miesięcy po ukończeniu nauki.

Dział 3
STAŻ I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH FINANSOWANE
Z FUNDUSZU PRACY
Część 3.1. Kategorie uczestników stażu
Wiersz 01 powinien być sumą wierszy 02 i 04.
W wierszu 02 należy podać liczbę osób bezrobotnych definiowanych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2
ustawy.
W wierszu 03 należy podać liczbę niepełnosprawnych bezrobotnych.
W wierszu 04 należy podać liczbę uczestniczących w stażu osób niepełnosprawnych
poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Wierszu 05 należy podać liczbę osób, które brały udział w programie stażu realizowanym w rolniczej
spółdzielni produkcyjnej lub gospodarstwie rolnym, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy.
W wierszu 06 należy podać liczbę osób bezrobotnych, które brały udział w stażu finansowanym
w ramach bonu stażowego, o którym mowa w art. 66l ust. 1 ustawy. W rubryce 1 należy podać
liczbę osób, które zgłosiły w formie ustnej lub pisemnej chęć udziału w stażu i powyższy fakt został
odnotowany w dokumencie rejestracyjnym.
W rubrykach 2 i 3 należy podać liczbę osób, które rozpoczęły staż.
W rubryce 4 należy podać liczbę osób, które ukończyły staż.
W rubryce 5 należy podać liczbę osób, które podjęły pracę w trakcie realizacji programu stażu lub
w okresie do 3 miesięcy po ukończeniu programu stażu.
U w a g a: Przyjmuje się, że osoba podjęła pracę, jeżeli w okresie do 3 miesięcy od czasu
zakończenia udziału w formie wsparcia nie wróciła do ewidencji lub jeżeli w okresie do 3 miesięcy od
czasu zakończenia udziału w 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 danej formie należy traktować datę zakończenia
obowiązkowego okresu zatrudnienia, określoną w umowie.
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.
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Część 3.2. Kategorie uczestników przygotowania zawodowego dorosłych
W wierszu 07 należy podać liczbę osób uczestniczących w obu formach przygotowania
zawodowego dorosłych, tj. praktycznej nauce zawodu i przyuczeniu do pracy, zgodnie z art. 53a
ust. 2 ustawy.
Wiersz 07 powinien być sumą wierszy 08 i 09.
W wierszu 08 należy podać liczbę osób uczestniczących w praktycznej nauce zawodu, zgodnie
z art. 53a ust. 2 pkt 1 ustawy.
W wierszu 09 należy podać liczbę ogółu osób uczestniczących w przyuczeniu do pracy, zgodnie
z art. 53a ust. 2 pkt 2 ustawy.
W rubryce 1 należy podać liczbę osób, które zgłosiły w formie ustnej lub pisemnej chęć udziału
w przygotowaniu zawodowym dorosłych i powyższy fakt został odnotowany w dokumencie
rejestracyjnym.
W rubrykach 2 i 3 należy określić liczbę osób, które rozpoczęły przygotowanie zawodowe dorosłych
zgodnie z art. 53a ust. 2 ustawy.
W rubryce 4 należy podać liczbę osób, które ukończyły program przygotowania zawodowego
dorosłych zgodnie z art. 53a ust. 2 ustawy.
W rubryce 5 należy podać liczbę osób, które ukończyły program przyuczenia do pracy i uzyskały
zaświadczenie bądź świadectwa, o których mowa odpowiednio w artykule 53c ust. 3 oraz w art. 53d,
ust. 4 ustawy.
W rubryce 6 należy podać liczbę osób, które podjęły pracę w trakcie lub w okresie do 3 miesięcy po
ukończeniu programu przygotowania zawodowego dorosłych.

Część 3.3. Struktura uczestników stażu oraz przygotowania zawodowego dorosłych
według wieku i poziomu wykształcenia
W wierszu 10 należy podać liczbę osób, które ukończyły program stażu.
Suma liczby osób wymienionych w rubrykach 1-4 oraz w rubrykach 5-9 powinna być zgoda z liczbą
osób wskazanych w części 3.1, wierszu 01, rubryce 4.
W wierszu 11 należy podać liczbę osób, które ukończyły program przygotowania zawodowego
dorosłych.
Suma liczby osób wymienionych w rubrykach 1-4 oraz w rubrykach 5-9 powinna być zgoda z liczbą
osób wskazanych w części 3.2, wierszu 07, rubryce 4.
W rubrykach 1-4 podstawą zakwalifikowania do grupy wieku jest rok urodzenia, analogicznie jak
w sprawozdaniu MRiPS-01.
W rubrykach 6 i 8 należy wykazać osoby, które posiadają wykształcenie odpowiednio średnie
zawodowe/branżowe lub zasadnicze zawodowe/branżowe, analogicznie jak w sprawozdaniu MRiPS01.

Część 3.4. Obszary zawodowe, w których bezrobotni odbyli program stażu
lub przygotowania zawodowego dorosłych
Obszary zawodowe, w których bezrobotni odbyli program stażu lub przygotowania zawodowego,
zostały wyodrębnione z uwzględnieniem obszarów kształcenia występujących w Międzynarodowej
Standardowej Klasyfikacji Edukacji ISCED-F 2013 (Classification of fields of education and training)
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oraz dziedzin szkolenia wyszczególnionych w Badaniach Ustawicznego Szkolenia Zawodowego
w Przedsiębiorstwach CVTS prowadzonych wg metodologii Eurostatu.
W wiersz 12 należy podać liczbę wszystkich osób uczestniczących w programie stażu lub
przygotowania zawodowego dorosłych (suma wierszy od 13 do 42).
W wierszach 13-42, w rubryce 1 należy podać osoby, które w okresie sprawozdawczym ukończyły
staż w określonym obszarze zawodowym.
W wierszach 13-42, w rubryce 2 należy podać osoby, które w okresie sprawozdawczym podjęły pracę
w trakcie lub w okresie do 3 miesięcy po ukończeniu stażu w określonym obszarze zawodowym.
W wierszach 13-42, w rubryce 3 należy podać osoby, które w okresie sprawozdawczym ukończyły
przygotowanie zawodowe dorosłych w określonym obszarze zawodowym.
W wierszach 13-42, w rubryce 4, należy podać osoby, które w okresie sprawozdawczym podjęły
pracę w trakcie lub w okresie do 3 miesięcy po ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych
w określonym obszarze zawodowym.
Liczby wykazane w wierszu 12, w rubrykach 1 i 2, powinny być zgodne z liczbami wykazanymi
w części 3.1, w wierszu 02, odpowiednio w rubrykach 4 i 5.

Dział 4
KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW ZE ŚRODKÓW
KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)
Część 4.1 Finansowanie pracodawcom kosztów kształcenia ustawicznego
ze środków KFS
W rubryce 1 należy podać liczbę pracodawców (rozumianych jako podmiot/firma), którzy złożyli
wniosek o przyznanie środków KFS, o których mowa w art. 69a ust. 1 ustawy.
U w a g a: Wykazujemy liczbę złożonych wniosków, a nie liczbę pracodawców.
W rubryce 2 należy podać liczbę pracodawców (rozumianych jako podmiot/firma), którzy
otrzymali środki KFS, o których mowa w art. 69a ust. 1 ustawy.
W rubryce 3 należy podać liczbę pracodawców (rozumianych jako podmiot/firma), którzy
otrzymali środki z KFS na badanie potrzeb szkoleniowych, o których mowa w art. 69a ust. 2 pkt 1
lit a ustawy.
W wierszu 01 należy podać dane dotyczące ogółu pracodawców (firm/podmiotów). Wiersz ten
stanowi sumę wierszy od 02 do 05 dla rubryk 1, 2 i 3 oraz sumę wierszy od 06 do 27 dla rubryk 1 i 2.
W wierszach 02-05 należy wskazać pracodawców według liczby zatrudnianych pracowników, zgodnie
z informacją podaną przez pracodawcę we wniosku o dofinansowanie kształcenia ustawicznego,
składanym do powiatowego urzędu pracy.
W wierszach 06-27 należy wykazać pracodawców według sekcji działalności, wprowadzonych
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) ( Dz. U. nr 251 poz. 1885, z 2009 r. nr 59, poz. 489, z 2017 r. poz. 2440, z 2020 r.
poz. 1249 oraz z 2021 r. 1364).
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Część 4. 2 Uczestnicy działań finansowanych ze środków KFS
W wierszu 28 należy podać liczbę osób, które rozpoczęły udział w kształceniu ustawicznym ze
środków KFS, o którym mowa w art. 69a ust. 1 ustawy. Jeśli osoba uczestniczyła w szkoleniu więcej
niż 1 raz, to należy wykazać ją tyle razy, w ilu szkoleniach uczestniczyła.
W wierszach 29-33 należy podać liczbę osób, które rozpoczęły udział w kształceniu ustawicznym ze
środków KFS, w podziale na formy wsparcia, o których mowa w art. 69a ust. 2 pkt 1 lit b-e ustawy.
W wierszach 34-37 podstawą zakwalifikowania do grupy wieku jest rok urodzenia, analogicznie jak
w sprawozdaniu MRiPS-01.
W wierszach 38-42 należy podać liczbę osób, które rozpoczęły udział w kształceniu ustawicznym ze
środków KFS w podziale na posiadany poziom wykształcenia, w momencie objęcia osoby działaniami
finansowanymi z udziałem środków z KFS.
Suma z wierszy 34-37 oraz 38-42 dla każdej rubryki powinna być równa liczbie wskazanej w wierszu
28 w odpowiedniej rubryce.
W wierszach 39 i 41 należy wykazać osoby, które posiadają wykształcenie odpowiednio średnie
zawodowe/branżowe lub zasadnicze zawodowe/branżowe, analogicznie jak w sprawozdaniu MRiPS01.
W wierszu 43 należy określić liczbę osób, które w momencie rozpoczęcia kształcenia ustawicznego
ze środków KFS, wykonują pracę w szczególnych warunkach oraz pracę o szczególnym charakterze.
Prace o powyższym charakterze określone zostały w art. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.
o emeryturach pomostowych (Dz. U. 2018 poz. 1924, z 2021 poz. 1621).
W rubryce 1 należy podać liczbę pracodawców, którzy sami wzięli udział w kształceniu ustawicznym
finansowanym ze środków z KFS. W rubrykach 2 i 3 należy wskazać liczbę pracowników, na których
kształcenie ustawiczne przyznano środki z KFS, o których mowa w art. 69a ust. 1 ustawy.
U w a g a: Liczba osób wskazanych w wierszu 28 w rubryce 1 powinna być zgodna z liczbą wskazaną
w części 4.1., wiersz 01 rubryka 2 jedynie w przypadku gdyby wszyscy pracodawcy, którzy otrzymali
środki z KFS wzięli osobiście udział w kursach, studiach podyplomowych itd. W przypadku, gdy
w kształceniu ustawicznym ze środków KFS biorą udział jedynie pracownicy zatrudnieni u danego
pracodawcy nie należy wykazywać w rubryce 1 tego pracodawcy.

Część 4.3. Tematyka kształcenia ustawicznego finansowanego z Krajowego Funduszu
Szkoleniowego
Obszary kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców zostały wyodrębnione
z uwzględnieniem obszarów kształcenia występujących w Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji
Edukacji ISCED-F 2013 (Classification of fields of education and training) oraz dziedzin szkolenia
wyszczególnionych w Badaniach Ustawicznego Szkolenia Zawodowego w Przedsiębiorstwach CVTS
prowadzonych wg metodologii Eurostatu.
Wiersz 44 dotyczy wszystkich uczestników działań finansowanych z KFS (może być większy lub
równy sumie wierszy 45–76).
U w a g a: Liczba uczestników działań finansowanych z KFS wykazana w części 4.3 w wierszu 44
w rubryce 1 powinna być równa sumie rubryk 1 i 2 wiersza 28 w części 4.2.
W wierszu 76 „inna tematyka kształcenia ustawicznego” powinna być klasyfikowana tematyka
kształcenia ustawicznego tylko w szczególnych przypadkach, gdy definitywnie nie ma możliwości
zakwalifikować jej do jednego z obszarów wymienionych w wierszach 45-75.
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OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 3
DO SPRAWOZDANIA MRiPS-01
Bezrobotni według gmin
Załącznik 3 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 z dnia 15 grudnia 1998 r. 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. 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 MRiPS-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. 2021 poz. 1100), 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.
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OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 4
DO SPRAWOZDANIA MRiPS-01
Umowy z agencjami zatrudnienia, programy specjalne, programy
regionalne, Program Aktywizacja i Integracja, zlecanie działań
aktywizacyjnych
Załącznik 4 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. 2021
poz. 1100), 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 umów zawartych 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.
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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.
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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 04. Poszukujący pracy. W wierszu tym powinna być wykazana liczba wszystkich
poszukujących pracy, uczestników programu specjalnego.
Wiersze od 05 do 13 dotyczą osób bezrobotnych. Jeśli uczestnik programu specjalnego spełnia
jednocześnie kilka kryteriów należy go wykazać w odpowiednich wierszach od 05 do 13, np. jeśli jest
kobietą długotrwale bezrobotną i niepełnosprawną należy ją wykazać w odpowiednich wierszach 05,
09 i 13.
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
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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 zakończonych 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.
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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 2020 r. poz. 176), 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.
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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.
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, 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.
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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.
Wiersze od 03 do 10 dotyczą osób długotrwale bezrobotnych. Jeśli uczestnik spełnia jednocześnie
kilka kryteriów należy go wykazać w odpowiednich wierszach od 03 do 10, np. jeśli jest kobietą
długotrwale bezrobotną i niepełnosprawną należy ją wykazać w odpowiednich wierszach 03 i 10.
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
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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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