MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
ul. Nowogrodzka 1/3/5 00 - 513 Warszawa
Sporządzający sprawozdanie:
- Dysponent Funduszu Pracy (MRPiPS),
- Wojewódzki Urząd Pracy (WUP),
- Komenda Główna OHP (KG OHP),
- Urząd Wojewódzki (UW),
- Powiatowy Urząd Pracy (PUP)
w .............................................

MRPiPS - 02
Sprawozdanie o przychodach
i wydatkach Funduszu Pracy
za miesiąc ..................

Termin przekazania: zgodnie z programem PBSSP
2019 r.

Numer idendyfikacyjny - REGON

LLLLLLLLLL

Dział 1. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI FUNDUSZU PRACY
Wyszczególnienie
0
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego
01
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
02
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego ogółem
03
zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
04
zobowiązania wymagalne ogółem (w. 06, 07 i 09)
05
wobec ZUS
06
w tym
programów na rzecz promocji zatrudnienia
07
z tego
08
w tym projektów EFS
inne
09
10
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego
11
w tym
z tytułu udzielonych pożyczek
Kwota zaangażowanych środków na programy na rzecz promocji zatrudnienia, w
12
tym młodocianych
13
w tym
realizowanych w ramach projektów EFS
117
Suma kontrolna (w. od 1 do 13)
a)

Z jednym znakiem po przecinku.

Kwota w tys. zł a)
1

Dział 2. PRZYCHODY FUNDUSZU PRACY

Wyszczególnienie

z tego

z tego

0
Przychody i wpływy ogółem ( w. 15 do 17 oraz w.19 )
Składki na Fundusz Pracy
Dotacje z budżetu
Środki z UE
w tymprojekty EFS
Pozostałe przychody i wpływy (w. 20 do 26)
spłata udzielonych pożyczek
wpływy z odsetek od pożyczek
refundacja zasiłków wypłacanych cudzoziemcom
środki pomocowe zagraniczne
odsetki od środków pieniężnych
kary pieniężne i grzywny
inne
Środki otrzymane od dysponenta Funduszu Pracy
Suma kontrolna (w. od 14 do 27)
a)
Z jednym znakiem po przecinku.

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
118

Kwota w tys. zł a)
w miesiącu
od początku roku
sprawozdawczym
2
1

Dział 3. WYDATKI FUNDUSZU PRACY
Wyszczególnienie

0
Wydatki ogółem (suma wierszy 29, 36 do 40, 88 do 93, 95 do 103)
Zasiłki dla bezrobotnych ze składkami (suma w. 30 do 35)
podstawowe
t
obniżone
e
podwyższone
z
g
składki na ubezpieczenia społeczne
o
świadczenia za poszukujących pracy za granicą
wypłacone cudzoziemcom z UE
Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne
Dodatki aktywizacyjne
Świadczenia integracyjne
Składki na ubezpieczenia społeczne rolników
Programy na rzecz promocji zatrudnienia ogółem (suma w. 41, 49 do 51, 53, 55 do 59,
61 do 63, 65, 67 do 70, 72 do 87)
Szkolenia
kwoty należne instytucjom szkoleniowym
z
stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne
egzaminów i uzyskania licencji
t
umowy trójstronne
e
dofinansowanie szkoleń pracowników (ustawa antykryzysowa)
g
bon szkoleniowy
o
inne
Prace społecznie użyteczne
Roboty publiczne
Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy
w tym
w ramach spółdzielni socjalnej
Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej
w tym
w ramach spółdzielni socjalnej
Koszty wynagrodzeń osób skierowanych do spółdzielni socjalnej
Koszty utworzenia stanowiska pracy dla osób skierowanych w spółdzielni
Prace interwencyjne
Zatrudnienie wspierane
Przygotowanie zawodowe dorosłych
stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne
w tym
Środki dla Banku Gospodarstwa Krajowego
z
Stypendia za okres kontynuowania nauki
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne
z
t
w tym
refund. składek na ubezpieczenia społeczne osób do 30 r.ż.
e
Studia podyplomowe
t
g
stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne
w tym
e
o
Staże podyplomowe lekarzy, lek. dentystów i pielęgniarek
g
Przygotowanie zawodowe młodocianych (OHP)
o
Kształcenie młodocianych pracowników
Staże
bon stażowy
w tym
Bon zatrudnieniowy
Bon na zasiedlenie
Dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrob. powyżej 50 r.ż.
Świadczenie aktywizacyjne
Wynagrodzenia i koszty osobowe członków spółdzielni socjalnych
Zlecanie usług agencjom zatrudnienia
Badania osób bezrobotnych
Projekty pilotażowe
Koszty specyficznych elementów programów specjalnych
Grant na telepracę
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Koszty przejazdu, zakwaterowania
Opieka nad dzieckiem lub osobą zależną
Koszty programu "Za życiem" (asystent rodziny)
Koszty programu "Maluch +"
Inne instrumenty rynku pracy (z wiersza 40)
Audyt zewnętrzny
Opłaty sądowe, egzekucyjne i odsetki
Pobór składek
Szkolenia kadr służb zatrudnienia, UW i OHP
Refundacja wynagrodzeń i składek pracowników WUP
Wynagrodzenia i składki pracowników PUP
w tym
nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne
Refundacja dodatków do wynagrodzeń
Wydatki kwalifikowalne EFS
Wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacja
Poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy
Rozwój i eksploatacja systemu teleinformatycznego
Rady rynku pracy
Partnerstwo lokalne, system EURES, konferencje MRPiPS
Inne wydatki Funduszu Pracy
Pracownicze Plany Kapitałowe
Z wydatków ujetych w wierszu 28
składki na ubezpieczenia społeczne
Z wydatków ujętych w wierszu 40
dotyczące bezrobotnych do 30 r.ż.
w tym
dotyczące bezrobotnych do 25 r.ż.
dotyczące bezrobotnych powyżej 50 r.ż.
programy aktywizacji i integracji
wydatki na projekty w ramach EFS
projekty pozakonkursowe w perspektywie finansowej 2014-2020
z tego
inne działania i poddziałania
Z wydatków ujętych w wierszu od 88 do 93 i 95 do 102
w tym
wydatki inwestycyjne własne
Środki przekazane przez dysponenta Funduszu Pracy
Suma kontrolna (wiersze od 28 do 116)
a)
Z jednym znakiem po przecinku.
b)

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

liczba osób /
Wydatki w tys. zł a)
miejsc w
miesiacu
w m-cu
od
sprawozdawc sprawozd poczatku
zym
awczym
roku
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40
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42
43
44
45
46
47
48
49
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51
52
53
54
55
56
57
58
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61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
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W niezaciemnionych wierszach rubryki 4 należy tylko raz ujmować osoby za które dokonano wydatku w roku, niezależnie od liczby miesięcy

Czas na przygotowanie danych do wypełnienia formularza (min)
Czas na wypełnienie formularza (w min)
…………………………………
(wyjaśnienia dotyczące sprawozdania
można uzyskać pod numerem telefonu)
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osób w
roku b)

……………………..
miejscowość, data
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MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
ul. Nowogrodzka 1/3/5 00 - 513 Warszawa
Sporządzający sprawozdanie:
- Wojewódzki Urząd Pracy (WUP)
w ......................................................,
- Powiatowy Urząd Pracy (PUP)
w .............................................
Numer idendyfikacyjny - REGON

LLLLLLLLLL

Załącznik nr 1
do sprawozdania MRPiPS - 02
Efektywność programów na Termin przekazania: zgodnie z programem PBSSP 2019
rzecz promocji zatrudnienia
r.
za ......... rok

Wyszczególnienie

Liczba osób,
Liczba osób
które zakończyły Liczba osób,
Wydatki Funduszu Pracy w uczestniczących w
które zostały
udział w danej
danej formie
tys. zła)
b)
formie
aktywizacji
zatrudnione
aktywizacjib)
b)

0
1
2
Formy aktywizacji zawodowej, z tego
01
Staże
02
Szkolenia
03
Prace interwencyjne
04
Roboty publiczne
05
Prace społecznie użyteczne (bez PAI)
06
Program Aktywizacja i Integracja
07
Zatrudnienie wspierane
08
Przygotowanie zawodowe dorosłych
09
Stypendia za okres kontynuowania nauki
10
Refundacja składek na ubezpieczenia
11
Studia podyplomowe
12
Bon zatrudnieniowy
13
Bon na zasiedlenie
14
Dofinansowanie wynagrodzenia
15
Świadczenie aktywizacyjne
16
Wynagrodzenia i koszty osobowe członków 17
Grant na telepracę
18
Dofinansowanie podejmowania działalności 19
20
w tym w ramach spółdzielni socjalnej
Refundacja kosztów wyposażenia i
21
22
w tym w ramach spółdzielni socjalnej
Programy specjalne
23
Refundacja wynagrodzeń osób do 30 rż
24
Koszty wynagrodzeń osób skierowanych
25
Koszty utworzenia stanowiska pracy dla
26
Suma kontrolna (wiersze od 1 do 26)
27
a)
Z jednym znakiem po przecinku.
b)
W wierszach rubryki 2, 3, 4 należy tylko raz ujmować osoby, niezależnie od liczby miesięcy.

Czas na przygotowanie danych do wypełnienia formularza (min)
Czas na wypełnienie formularza (w min)
…………………………………
(wyjaśnienia dotyczące sprawozdania
można uzyskać pod numerem telefonu)

……………………
miejscowość, data
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OBJAŚNIENIA
DO FORMULARZA SPRAWOZDANIA MRPiPS-02 NA 2019 ROK
O PRZYCHODACH I WYDATKACH FUNDUSZU PRACY
Sprawozdanie MRPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy należy sporządzać w układzie kasowym,
z wyjątkiem zobowiązań i należności (dział 1 – wiersze od 03 do 13), które należy wykazywać w układzie
kosztowym.
Użyte skróty oznaczają:
ustawa

- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2018 poz. 1265 z późn. zm.),

EFS

-

Europejski Funduszu Społeczny,

UE

-

Unia Europejska,

FP

-

Fundusz Pracy,

ZUS

-

Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

PUP

-

Powiatowy Urząd Pracy,

WUP

-

Wojewódzki Urząd Pracy,

UW

-

Urząd Wojewódzki,

KG OHP -

Komenda Główna OHP,

MRPiPS -

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

DZIAŁ 1. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI FUNDUSZU PRACY
Wiersz 03 - kwoty uznanych i zaksięgowanych zobowiązań ogółem powstałych na koniec okresu
sprawozdawczego (zobowiązania wymagalne i niewymagalne).
Wiersz 04 - kwoty zobowiązań dysponenta FP z tytułu zaciągniętych przez FP kredytów i pożyczek.
Wiersze 05 do 09 - zobowiązania, których termin płatności upłynął na koniec okresu sprawozdawczego
(zobowiązania wymagalne).
Wiersz 06 - zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe,
chorobowe, zdrowotne i ewentualnie inne.
Wiersz 07 - zobowiązania odnoszące się do zadań realizowanych w ramach programów na rzecz promocji
zatrudnienia wraz z refundacją wynagrodzeń i składek za pracowników młodocianych, na które ustalony
został przez dysponenta FP limit wydatków.
Wiersz 08 - zobowiązania dotyczące programów i projektów systemowych realizowanych w ramach EFS.
Wiersz 09 - inne zobowiązania wymagalne podlegające finansowaniu z FP.
Wiersz 10 - należności ogółem FP wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego, w tym np. z tytułu
nienależnie pobranych świadczeń.
Wiersz 11 - należności wynikające z udzielonych z FP przez PUP pożyczek (bez odsetek).
Wiersz 12 - kwoty zawartych do końca okresu sprawozdawczego umów (narastająco) na realizację programów
na rzecz promocji zatrudnienia, łącznie z podjętymi decyzjami i podpisanymi umowami dotyczącymi
refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne za młodocianych, których całkowicie
lub w części termin płatności przypada w danym roku budżetowym (kalendarzowym).
Wiersz 13 - z wiersza 12 kwota odnosząca się do programów i projektów systemowych realizowanych
w ramach EFS.
DZIAŁ 2. PRZYCHODY FUNDUSZU PRACY
Wiersz 14 - jest sumą wierszy od 15 do 17 oraz wiersza 19.
Wiersze od 15 do 18 - wypełnia jedynie dysponent FP (MRPiPS).
Wiersz 19 - jest sumą wierszy od 20 do 26.
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Wiersz 20 - przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek bezrobotnym, uprawnionym osobom
oraz pracodawcom, w tym zaległych i uzyskanych w wyniku egzekucji.
Wiersz 21 - przychody z tytułu odsetek od spłaty udzielonych z FP pożyczek.
Wiersz 22 - przychody z tytułu refundowania przez państwa UE (lub inne państwa, jeżeli wynika
to z zawartych umów) kwot zasiłków wypłaconych przez PUP cudzoziemcom poszukującym pracy
w Polsce.
Wiersz 23 - przychody środków pomocowych zagranicznych, które wpłynęły na rachunek FP.
Wiersz 24 - przychody z tytułu odsetek od środków FP pozostających na rachunkach bankowych (między
innymi od środków przekazywanych w zarządzanie Ministra Finansów).
Wiersz 25 - przychody z tytułu kar pieniężnych i grzywien, o których mowa w art. 115, art. 119, art.120
oraz art. 121 - 123 ustawy.
Wiersz 26 - inne przychody, np. zwrot nienależnie pobranych świadczeń, wpłaty na FP dokonane przez
organizacje i inne podmioty, kredyty i pożyczki zaciągnięte przez dysponenta FP, środki z rezerwy
uwłaszczeniowej.
Wiersz 27 - wypełniają: PUP, WUP, KG OHP, UW. W wierszu tym należy podać kwoty środków
FP (przelewów redystrybucyjnych) otrzymanych bezpośrednio od dysponenta FP (z MRPiPS).
DZIAŁ 3. WYDATKI FUNDUSZU PRACY
UWAGA:
1. W niezaciemnionych wierszach rubryki 4 należy ujmować tylko raz osoby, za które dokonano wydatku
w roku, bez względu na okres trwania aktywizacji i wielokrotne korzystanie z tej samej formy aktywizacji.
Osoby kontynuujące aktywizację rozpoczętą w roku poprzednim wykazujemy tylko wtedy, gdy w roku
bieżącym ponoszone są wydatki Funduszu Pracy.
Wiersz 28 - rubr. 2 i 3 jest sumą wierszy 29, 36 do 40 oraz w. 88 do 93 , 95 -103 .
Wiersz 29 - rubr. 2 i 3 jest sumą wierszy od 30 do 35.
Wiersze od 30 do 32
- w rubr. 1 liczba wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych wg ich wysokości w miesiącu, w przeliczeniu
na pełny okres miesięczny,
- w rubr. 2 i 3 kwoty wypłaconych zasiłków wraz z przekazanymi zaliczkami na podatek dochodowy od osób
fizycznych oraz składkami na ubezpieczenie zdrowotne - bez składek na ubezpieczenia społeczne
od wypłaconych zasiłków.
Przeliczenia na pełny okres miesięczny zasiłków dla bezrobotnych należy dokonywać wg następującej
zasady: jeżeli np. w styczniu wypłacono zasiłki m. innymi dla 30 osób za okres po 25 dni każdej
z tych osób, to w odpowiednim wierszu rubr. 1 należy wstawić liczbę 24, co jest wynikiem
30 osób x 25 dni = 750 osobodni: 31 dni, w lutym przy 28 dniach = 27), natomiast w czerwcu przy 30 dniach
liczba wypłaconych zasiłków wyniosłaby 25. Jeżeli dokonano korekty (zwiększenia, zmniejszenia)
wydatków w kolejnych miesiącach za okres wcześniejszy, wówczas w sprawozdaniu, w którym ujęto korektę
należy również dokonać przeliczeń w liczbie wypłaconych zasiłków, tak aby kwota wydatków odpowiadała
liczbie wypłaconych zasiłków.
Wiersz 33 - kwoty wypłaconych składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych zasiłków z wierszy
od 30 do 32 (bez świadczeń wykazywanych w wierszu 34).
Wiersz 34 - liczba i kwoty opłaconych świadczeń za bezrobotnych poszukujących pracy za granicą:
a) przez PUP liczba i kwoty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne,
b) przez MRPiPS – kwoty refundowane innym państwom UE z tytułu wypłaconych zasiłków bezrobotnym,
którzy poszukują pracy za granicą.
Wiersz 35 - liczba i kwoty wypłaconych przez PUP zasiłków dla bezrobotnych cudzoziemców - obywateli
państw członków UE/EOG w tym Polaków uprawnionych do tego zasiłku w państwie EOG innym
niż Polska a poszukującymi pracy w Polsce.
Wiersz 36 - przekazywane do ZUS kwoty na finansowanie zasiłków przedemerytalnych, świadczeń
przedemerytalnych oraz zasiłków pogrzebowych wraz z kosztami ich obsługi, o których mowa w art. 108
ust. 1 pkt 54 oraz art. 109b ustawy. Wypełnia dysponent FP (MRPiPS).
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Wiersz 37 - liczba i kwoty wypłaconych dodatków aktywizacyjnych, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 15
ustawy.
Wiersz 38 - liczba i kwoty wypłaconych świadczeń integracyjnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne
od tych świadczeń, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 40 ustawy.
Wiersz 39 - liczba i kwoty wydatków dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa
w art. 108 ust. 1 pkt 22a ustawy. Inne wydatki dotyczące zwalnianych rolników należy ujmować
w odpowiednich wierszach dot. promocji zatrudnienia np. szkoleń czy środków na podjęcie działalności
gospodarczej.
Wiersz 40 - liczba osób i kwoty wydatków dotyczących realizacji działań aktywizacji (form aktywizacji)
w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej. Jest sumą wierszy 41, 49 do 51, 53, 55 do 59, 61 do 63, 65, 67 do 70, 72 do 87
Wiersz 41 - liczba osób i kwoty wydatkowane na szkolenia ogółem. Jest sumą wierszy od 42 do 48.
Wiersz 42 - liczba osób i kwoty należne instytucjom szkoleniowym za szkolenie skierowanych bezrobotnych
i innych uprawnionych osób, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy.
Wiersz 43 - liczba osób i kwoty wydatków poniesionych na stypendia za okres szkolenia wraz ze składkami
na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 41 i 54 ustawy.
Wiersz 44 - liczba osób i koszty egzaminów, uzyskania licencji itp., o których mowa w art. 40 ust. 3a ustawy.
Wiersz 45 - liczba osób i koszty umów trójstronnych, o których mowa w art. 40 ust. 2e-2g ustawy.
Wiersz 46 - liczba osób i koszty dofinansowania szkoleń pracowników, o których mowa w ustawie
z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy
(Dz. U. 2015 r., poz. 385 ze zm.).
Wiersz 47 - liczba osób i kwoty wydatków poniesionych na bony szkoleniowe, o których mowa w art. 108
ust. 1 pkt 22f ustawy.
Wiersz 48 - liczba osób i koszty szkoleń nie ujęte w innych wierszach sprawozdania.
Wiersz 49 - liczba osób i kwoty refundowanych świadczeń z tytułu wykonywania przez bezrobotnych
prac społecznie użytecznych, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 24a ustawy.
Wiersz 50 - liczba osób i kwoty wydatków dotyczących bezrobotnych skierowanych do wykonywania robót
publicznych, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 19 ustawy.
Wiersz 51 - liczba utworzonych stanowisk i kwoty dokonanych refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia
stanowisk pracy przez podmioty, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy.
Wiersz 52 - liczba utworzonych stanowisk i kwoty dokonanych refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia
stanowisk pracy przez spółdzielnie socjalne, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy. Wiersz 52
jest składnikiem danych z wiersza 51.
Wiersz 53 - liczba osób i kwoty środków wydatkowanych na dofinansowanie podejmowania działalności
gospodarczej przez bezrobotnych (w tym koszt pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa), o których mowa
w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Wiersz 54 - liczba osób i kwoty środków wydatkowanych na jednorazowe środki na założenie spółdzielni
socjalnej lub przystąpienie do niej po jej założeniu , o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy. Wiersz 54
jest składnikiem danych z wiersza 53.
Wiersz 55 – liczba osób i kwoty środków wydatkowanych na finansowanie kosztów wynagrodzeń dla
zatrudnionych osób skierowanych do pracy w spółdzielni socjalnej, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 4
ustawy.
Wiersz 56 – liczba utworzonych stanowisk i kwoty środków wydatkowanych na utworzenie stanowisk pracy
przez podmioty, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1d)
Wiersz 57 - liczba osób i kwoty wydatków dotyczących bezrobotnych skierowanych do prac interwencyjnych,
o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 16 ustawy.
Wiersz 58 - liczba osób i kwoty poniesionych wydatków na koszty zatrudnienia wspieranego, udzielonego
na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 41 ustawy.
Wiersz 59 - liczba osób i koszty obejmujące przygotowanie zawodowe dorosłych, o których mowa
w art. 53g, art. 53l, oraz art. 54 ustawy.
Wiersz 60 - liczba osób i kwoty wydatków poniesionych na stypendia za okres przygotowania zawodowego
dorosłych, o których mowa w art. 53g i 54 ustawy. Wiersz 60 jest składnikiem danych z wiersza 59.
3

Wiersz 61 - kwoty wydatków przekazane do Banku Gospodarstwa Krajowego na udzielanie pożyczek
na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej,
o których mowa w art. 109e ustawy. Wypełnia dysponent FP (MRPiPS).
Wiersz 62 - liczba osób i kwoty wydatków poniesionych na stypendia za okres kontynuowania nauki,
o których mowa w art. 55 ustawy.
Wiersz 63 - liczba osób i kwoty zrefundowanych pracodawcom składek na ubezpieczenia społeczne
skierowanych bezrobotnych, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 14 i 16c ustawy.
Wiersz 64 - liczba osób i kwoty zrefundowanych pracodawcom składek na ubezpieczenia społeczne
skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 16c ustawy.
Wiersz 64 jest składnikiem danych z wiersza 63.
Wiersz 65 - liczba osób i kwoty dofinansowania studiów podyplomowych oraz należnych stypendiów
wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 42a i 54 ustawy.
Wiersz 66 - liczba osób i koszty stypendiów oraz składek na ubezpieczenia społeczne w trakcie studiów
podyplomowych, o których mowa w art. 42a i 54 ustawy. Wiersz 66 jest składnikiem danych z wiersza 65.
Wiersz 67 - kwoty przekazane do Ministerstwa Zdrowia na staże podyplomowe i szkolenia specjalizacyjne
lekarzy, lekarzy dentystów, staże podyplomowe i specjalizacje pielęgniarek i położnych na zasadach
określonych w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz w przepisach o zawodach pielęgniarki
i położnej. Wypełnia dysponent FP (MRPiPS).
Wiersz 68 - liczba osób i kwoty refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników wraz ze składkami
na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy.
Wiersz 69 - koszty kształcenia młodocianych pracowników, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 55
w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.). Wypełnia dysponent FP (MRPiPS).
Wiersz 70 - liczba osób i kwoty wydatków poniesionych na stypendia za okres stażu wraz ze składkami
na ubezpieczenia społeczne oraz na bony stażowe, o których mowa w art. 53, art. 54 i 66l ustawy.
Wiersz 71 - liczba osób i kwoty wydatków poniesionych na bony stażowe, o których mowa w art. 108
ust. 1 pkt 22g ustawy. Wiersz 71 jest składnikiem danych z wiersza 70.
Wiersz 72 - liczba osób i kwoty wydatków poniesionych na bony zatrudnieniowe, o których mowa w art. 108
ust. 1 pkt 22h ustawy.
Wiersz 73 - liczba osób i kwoty wydatków poniesionych na bony na zasiedlenie, o których mowa w art. 108
ust. 1 pkt 22i ustawy.
Wiersz 74 - liczba osób i kwoty wydatków poniesionych na dofinansowanie wynagrodzeń osób powyżej
50 roku życia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 16d ustawy.
Wiersz 75 - liczba osób i kwoty wydatków poniesionych na świadczenia aktywizacyjne za zatrudnienie
po przerwie związanej z urodzeniem dziecka lub sprawowaniem opieki nad osobą zależną, o których
mowa w art. 108 ust. 1 pkt 16b ustawy.
Wiersz 76 - liczba osób i kwoty poniesionych wydatków na koszty wsparcia, udzielonego na podstawie
przepisów o spółdzielniach socjalnych, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 41 ustawy.
Wiersz 77 - liczba osób i koszty umów z agencją zatrudnienia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 21a
i 22d ustawy.
Wiersz 78 - liczba osób i wydatki dotyczące badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych
bezrobotnych, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy.
Wiersz 79 - koszty projektów pilotażowych, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 53 ustawy.
Wiersz 80 - koszty elementów specyficznych programów specjalnych, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 51
i 52 ustawy.
Wiersz 81 - liczba osób i kwoty wydatków poniesionych na grant na telepracę, o którym mowa w art. 108
ust. 1 pkt 16a ustawy.
Wiersz 82 - liczba osób i kwoty wydatków poniesionych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez PUP
oraz kwoty wydatków poniesionych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez WUP i MRPiPS, o którym
mowa w art. 108 ust. 1 pkt 22j ustawy.
Wiersz 83 - liczba osób i kwoty dotyczące kosztów przejazdów i zakwaterowania, o których mowa w art. 108
ust. 1 pkt 12 ustawy.
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Wiersz 84 - liczba osób i kwoty wydatków dotyczących opieki nad dzieckiem i osobą zależną, o których mowa
w art. 108 ust. 1 pkt 21 ustawy.
Wiersz 85 - Wydatki poniesione w związku z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w art. 8
ust. 1 ustawy o wsparciu kobiet i rodzin „Za życiem” wypełnia Biuro Budżetu i Finansów w MRPiPS.
Wiersz 86 - Wydatki poniesione w związku z koordynacją programu „Maluch +”, o których mowa w art. 108
ust. 1 pkt 59 ustawy, wypełnia Biuro Budżetu i Finansów w MRPiPS,
Wiersz 87 - liczba osób i kwoty wydatków poniesionych na inne formy aktywizacji zawodowej oraz programy
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej nie ujętych w wierszach od 40 do 86, lub mogących wystąpić
w okresie późniejszym w wyniku nowelizacji ustawy.
Wiersz 88 - koszty przeprowadzenia audytu zewnętrznego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 36a, 54a
ustawy.
Wiersz 89 - koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawach nienależnie pobranych świadczeń
i innych wypłat, odsetki itp., o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 43, 44 ustawy.
Wiersz 90 - koszty poboru składek na FP (przekazywanych do ZUS), o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 28
ustawy. Wypełnia dysponent FP (MRPiPS).
Wiersz 91 - liczba osób i koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia, UW i OHP, o których mowa
w art. 108 ust. 1 pkt 38 i 38b oraz art. 109 ust. 7a pkt 2 ustawy.
Wiersz 92 - liczba osób i kwoty refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników WUP, realizujących zadania
w ramach projektów EFS, o których mowa w art. 109 ust. 7a pkt 4 ustawy.
Wiersz 93 - koszty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów
pracy, o których mowa w art. 108 ust. 1g ustawy. Wypełnia dysponent FP (MRPiPS).
Wiersz 94 - koszty nagród i składek na ubezpieczenia społeczne od tych nagród dla pracowników
powiatowych urzędów pracy, o których mowa w art. 108 ust. 1i ustawy. Wiersz 94 jest składnikiem danych
z wiersza 93.
Wiersz 95 - liczba osób i kwoty refundacji dodatków do wynagrodzeń pracowników powiatowych
i wojewódzkich urzędów pracy oraz OHP, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 27 ustawy.
Wiersz 96 - liczba osób i kwoty refundacji kosztów kwalifikowanych realizacji projektów EFS, o których
mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4b ustawy.
Wiersz 97 - koszty wysyłki zawiadomień, druków, prowizji bankowych, komunikacji z bezrobotnymi itp.,
o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5a i 32 ustawy.
Wiersz 98 - koszty poradnictwa zawodowego, badań i ekspertyz, klubów pracy itp., o których mowa
w art. 108 ust. 1 pkt 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37 oraz art. 109 ust. 7a pkt 1 ustawy.
Wiersz 99 - koszty rozwoju i eksploatacji systemu teleinformatycznego, o których mowa w art. 108 ust. 1
pkt 34 ustawy.
Wiersz 100 - kwoty wydatków dotyczących szkolenia oraz przejazdów członków rad rynku pracy, o których
mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.
Wiersz 101 - kwoty wydatków poniesionych na partnerstwo lokalne, systemu EURES, konferencje MRPiPS
itp., o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2, 31a, 38a, 49, 50 ustawy.
Wiersz 102 - inne wydatki FP nie ujęte w wierszach od 88 do 101 lub mogące wystąpić w okresie późniejszym
w wyniku nowelizacji ustawy.
Wiersz 103 - Koszty świadczeń na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 61 ustawy
(wprowadzane ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych) wypełnia Biuro
Budżetu i Finansów w MRPiPS.

Wiersz 105 - kwoty przekazanych składek na ubezpieczenia społeczne (ujętych w innych wierszach
sprawozdania lub łącznie z innymi wydatkami).
Wiersz 107 - liczba osób i kwoty wydatków dotyczących bezrobotnych do 30 roku życia objętych działaniami
aktywizacyjnymi (formami aktywizacji) w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wykazanymi w wierszu 40.
Wiersz 108 - liczba osób i kwoty wydatków dotyczących bezrobotnych do 25 roku życia oraz bezrobotnych
po ukończeniu szkoły wyższej, którzy nie ukończyli 27 roku życia, objętych działaniami aktywizacyjnymi
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(formami aktywizacji) w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji zawodowej wykazanymi w wierszu 40. Wiersz 109 jest składnikiem danych z wiersza 108.
Wiersz 109 - liczba osób i kwoty wydatków dotyczących bezrobotnych powyżej 50 roku życia, objętych
działaniami aktywizacyjnymi (formami aktywizacji) w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wykazanymi w wierszu 40.
Wiersz 110 - liczba osób i kwoty wydatków dotyczących osób bezrobotnych objętych programami aktywizacji
i integracji, o których mowa w art. 62a - 62c ustawy.
Wiersze od 111 do 113 - kwoty wydatków poniesionych na realizację projektów EFS.
Wiersz 115 - koszty dotyczące wydatków z FP na zakup środków trwałych (własnych).
Wiersz 116 - środki przekazane przez dysponenta Funduszu Pracy, nie podlegają sumowaniu z innymi
wydatkami. Wypełnia dysponent FP (MRPiPS).
Wiersze od 104 do 116 - podawana liczba osób (w. 108 - 110) i kwoty (w. 105, 108 - 113, 115) mieszczą
się w innych wierszach sprawozdania.
OBJAŚNIENIA
ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO FORMULARZA SPRAWOZDANIA MRPIPS-02 NA 2018 ROK
EFEKTYWNOŚĆ PROGRAMÓW NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA
Załącznik nr 1 należy sporządzać w okresach rocznych.
Powiatowe urzędy pracy sporządzają załącznik i przekazują go do wojewódzkich urzędów pracy.
Użyte skróty oznaczają:
ustawa

- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2018 poz. 1265, z późn. zm.),

EFS

-

Europejski Funduszu Społeczny,

FP

-

Fundusz Pracy,

ZUS

-

Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

PUP

-

Powiatowy Urząd Pracy,

WUP

-

Wojewódzki Urząd Pracy,

UW

-

Urząd Wojewódzki,

OHP

-

Ochotnicze Hufce Pracy,

KRS

-

Krajowy Rejestr Sądowy,

CEIDG

-

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,

PAI

-

Program Aktywizacja i Integracja,

MRPiPS -

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Uwaga – w wierszach od 2 do 19 i 21 nie należy wykazywać informacji o osobach i kwotach wydatków
dotyczących form aktywizacji zrealizowanych w ramach programów specjalnych (np. szkoleń, staży itp.).
Rubryka 1. Wydatki Funduszu Pracy w tys. zł. Należy wykazać wszystkie koszty poniesione w badanym
roku z FP na wymienione formy aktywizacji zawodowej.
Rubryka 2. Liczba osób uczestniczących w danej formie aktywizacji. Należy ujmować tylko raz osoby,
za które dokonano wydatku z FP w roku, bez względu na okres trwania aktywizacji i wielokrotne korzystanie
z tej samej formy aktywizacji. Osoby kontynuujące aktywizację rozpoczętą w roku poprzednim wykazujemy
tylko wtedy, gdy w roku sprawozdawczym ponoszone były wydatki FP.
Rubryka 3. Liczba osób, które zakończyły udział w danej formie aktywizacji. Należy ujmować osoby, które
w badanym roku zakończyły udział w danej formie aktywizacji zawodowej finansowanej z FP, w tym osoby,
które zakończyły aktywizację rozpoczętą w latach poprzednich. W przypadku tych form, w których
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pracodawca ma ustawowy obowiązek zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu okresu refundacji, jako datę
zakończenia udziału w formie wsparcia należy traktować datę końcową ustawowego zobowiązania.
Rubryka 4. Liczba osób, które zostały zatrudnione. Należy ujmować osoby, które w trakcie lub w okresie
3 miesięcy od zakończenia udziału w danej formie aktywizacji podjęły pracę i wykonywały ją co najmniej
30 dni – zgodnie z danymi pozyskiwanymi z ZUS. Przez zatrudnienie - do celów analizowania efektywności
zatrudnieniowej działań realizowanych z FP należy rozumieć:
• wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 43 ustawy;
• wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy
agencyjnej, umowy zlecenie, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni
produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 11
ustawy;
• wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców
KRS lub CEIDG.
Wiersz 1 - liczba osób i kwoty wydatków dotyczących realizacji form aktywizacji w ramach programów
na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Jest sumą wierszy
2 do 19, 21 i 23 do 26.
Wiersz 2 - liczba osób i kwoty wydatków poniesionych na stypendia za okres stażu wraz ze składkami
na ubezpieczenia społeczne oraz bony stażowe, o których mowa w art. 53, art. 54 i 66l ustawy,
wraz z poniesionymi z tego tytułu kosztami przejazdu, kosztami badań lekarskich, psychologicznych
i specjalistycznych, kosztami ubezpieczeń, kosztami zakwaterowania oraz kosztami opieki nad dzieckiem
lub osobą zależną.
Wiersz 3 - liczba osób i kwoty wydatkowane na organizację szkoleń, w tym: stypendia wraz ze składkami
na ubezpieczenia społeczne, bony szkoleniowe, należności przysługujące instytucjom szkoleniowym, koszty
egzaminów, pożyczki szkoleniowe, o których mowa w art. 40, art. 41, art. 42, art. 43, art. 54 i 66k ustawy,
wraz z poniesionymi z tego tytułu kosztami przejazdu, kosztami badań lekarskich, psychologicznych
i specjalistycznych, kosztami opieki nad dzieckiem lub osobą zależną oraz kosztami ubezpieczeń.
Wiersz 4 - liczba osób i kwoty wydatków dotyczących bezrobotnych skierowanych do prac interwencyjnych
oraz przyznanej pracodawcy jednorazowej refundacji wynagrodzenia, o których mowa w art. 51, art. 56
i 59 ustawy, wraz z poniesionymi z tego tytułu kosztami przejazdu, kosztami zakwaterowania
oraz kosztami badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych.
Wiersz 5 - liczba osób i kwoty wydatków dotyczących bezrobotnych skierowanych do wykonywania robót
publicznych, o których mowa w art. 57 ustawy, wraz z poniesionymi z tego tytułu kosztami przejazdu,
kosztami zakwaterowania oraz kosztami badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych.
Wiersz 6 - liczba osób i kwoty refundowanych świadczeń z tytułu wykonywania przez bezrobotnych
prac społecznie użytecznych, o których mowa w art. 73a ust. 3 ustawy, wraz z poniesionymi z tego tytułu
kosztami badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych, bez PAI.
Wiersz 7 - liczba osób i kwoty poniesionych wydatków z tytułu uczestniczenia osób bezrobotnych w PAI,
o których mowa w art. 62a – 62c ustawy, bez wydatków i osób wykazanych w wierszu 6.
Wiersz 8 - liczba osób i kwoty poniesionych wydatków na koszty zatrudnienia wspieranego, udzielonego
na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 41 ustawy.
Wiersz 9 - liczba osób i koszty obejmujące przygotowanie zawodowe dorosłych, w tym koszty poniesione
na stypendia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, wydatki poniesione na uczestnika, premię
dla pracodawcy, należność przysługującą instytucji szkoleniowej, koszty egzaminów, o których
mowa w art. 53a – 53l i 54 ustawy, wraz z poniesionymi z tego tytułu kosztami przejazdu, kosztami
zakwaterowania, kosztami badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych, kosztami ubezpieczeń
oraz kosztami opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.
Wiersz 10 - liczba osób i kwoty wydatków poniesionych na stypendia za okres kontynuowania nauki,
o których mowa w art. 55 ustawy.
Wiersz 11 - liczba osób i kwoty zrefundowanych pracodawcom składek na ubezpieczenia społeczne
skierowanych bezrobotnych, o których mowa w art. 47 i art. 60c ustawy, wraz z poniesionymi z tego tytułu
kosztami przejazdu, kosztami zakwaterowania oraz kosztami badań lekarskich, psychologicznych
i specjalistycznych.
Wiersz 12 - liczba osób i kwoty dofinansowania studiów podyplomowych, w tym stypendia wraz ze składkami
na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 42a i 54 ustawy, wraz z poniesionymi z tego tytułu
kosztami ubezpieczenia.
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Wiersz 13 - liczba osób i kwoty wydatków poniesionych na bony zatrudnieniowe, o których mowa
w art. 66m ust. 7 ustawy.
Wiersz 14 - liczba osób i kwoty wydatków poniesionych na bony na zasiedlenie, o których mowa w art. 66n
ustawy.
Wiersz 15 - liczba osób i kwoty wydatków poniesionych na dofinansowanie wynagrodzeń osób powyżej
50 roku życia, o których mowa w art. 60d ustawy, wraz z poniesionymi z tego tytułu kosztami przejazdu,
kosztami zakwaterowania oraz kosztami badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych.
Wiersz 16 - liczba osób i kwoty wydatków poniesionych na świadczenia aktywizacyjne za zatrudnienie
skierowanego bezrobotnego rodzica po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub sprawowaniem
opieki nad osobą zależną, o których mowa w art. 60b ustawy, wraz z poniesionymi z tego tytułu kosztami
przejazdu, kosztami zakwaterowania oraz kosztami badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych.
Wiersz 17 - liczba osób i kwoty poniesionych wydatków na koszty wsparcia, udzielonego na podstawie
przepisów o spółdzielniach socjalnych, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 41 ustawy.
Wiersz 18 - liczba osób i kwoty wydatków poniesionych na grant na telepracę, o którym mowa w art. 60a
ustawy, wraz z poniesionymi z tego tytułu kosztami przejazdu, kosztami zakwaterowania oraz kosztami
badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych.
Wiersz 19 - liczba osób i kwoty środków wydatkowanych na dofinansowanie podejmowania działalności
gospodarczej przez bezrobotnych (w tym koszt pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa), o których mowa
w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Wiersz 20 - liczba osób i kwoty środków wydatkowanych na dofinansowanie podejmowania działalności
gospodarczej przez bezrobotnych na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, o których mowa
w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy. Wiersz 20 jest składnikiem danych z wiersza 19.
Wiersz 21 - liczba utworzonych stanowisk i kwoty dokonanych refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia
stanowisk pracy przez podmioty, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy.
Wiersz 22 - liczba utworzonych stanowisk i kwoty dokonanych refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia
stanowisk pracy przez spółdzielnie socjalne, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy. Wiersz 22
jest składnikiem danych z wiersza 21.
Wiersz 23- liczba osób i kwoty wszystkich wydatków poniesionych na realizację programów specjalnych,
o których mowa w art. 66a, art. 108 ust. 1 pkt 51 i 52 ustawy wraz z poniesionymi kosztami przejazdu,
kosztami zakwaterowania, kosztami badań lekarskich, psychologicznych, specjalistycznych i kosztami
specyficznych elementów wspierających zatrudnienie związanych z realizacją programu specjalnego.
Uwaga – w innych pozycjach wyszczególnienia nie należy wykazywać informacji o osobach i kwotach
wydatków dotyczących form aktywizacji wymienionych w wierszach od 2 do 19,21, 24 do 26
zrealizowanych
w ramach programów specjalnych (np. szkoleń, staży itp.).
Wiersz 24 - liczba osób i kwoty wszystkich wydatków poniesionych na refundację wynagrodzeń dla osób
poniżej 30 roku życia, o których mowa w art. 150f ustawy.
Wiersz 25 – liczba osób i kwoty środków wydatkowanych na finansowanie kosztów wynagrodzeń dla
zatrudnionych osób skierowanych do pracy w spółdzielni socjalnej, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 4
ustawy.
Wiersz 26– liczba utworzonych stanowisk i kwoty środków wydatkowanych na utworzenie stanowisk pracy
przez podmioty, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1d)
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