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UWAGI METODYCZNE

1.

Podstawę prawną do sporządzania sprawozdawczości rynku pracy stanowi ustawa z dnia
29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2012. 591, z późn. zm.) oraz
rozporządzenia:
 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie programu badań statystycznych
statystyki publicznej na rok 2013 (Dz. U. 2012. 1391, z późn. zm.),
 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2013 r. w sprawie określenia wzorów
formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów
kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych
ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013
(Dz. U. 2013. 1223).

2.

Dane o liczbie bezrobotnych obejmują osoby, które są zarejestrowane w powiatowych
urzędach pracy jako bezrobotne, zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2013. 674
z późn. zm.).

3.

Art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wyróżnia osoby
uznane za będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a tym samym, do których
skierowane powinny być różnego rodzaju działania mające na celu ich aktywizację.
W 2013 r. do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy zaliczało się bezrobotnych:
 do 25 roku życia,
 długotrwale,
 kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 powyżej 50 roku życia,
 bez kwalifikacji zawodowych,
 bez doświadczenia zawodowego,
 bez wykształcenia średniego,
 samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 niepełnosprawnych,
 po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego.

4.

Dane o liczbie poszukujących pracy obejmują osoby zarejestrowane w powiatowych
urzędach pracy jako poszukujący pracy, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 22
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym spełniające kryteria
określone w art. 43 podmiotowej ustawy.

5.

Informacje przedstawione w opracowaniu w 2013 r. gromadzone były w sprawozdaniach:
 miesięcznym - „Sprawozdanie o rynku pracy”;
 kwartalnym - załącznik 1 „Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu
pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy”.
 półrocznych:

-

Załącznik 2 „Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy,
poszukujący pracy oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej” podstawę do zakwalifikowania bezrobotnego według rodzaju działalności
wykonywanej w ostatnim miejscu pracy stanowi Polska Klasyfikacja
Działalności (PKD) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
(Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.).

Załącznik 3 „Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji
zawodowej według zawodów i specjalności” – nazwy i symbole przyjmowane są
zgodnie z „Klasyfikacją zawodów i specjalności” (KZiS), wprowadzoną
rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz
zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010, poz. 537).
 rocznych:
-

-

Załącznik 4 „Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc
w aktywnym poszukiwaniu pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących
pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych”

-

Załącznik 5 „Bezrobotni oraz poszukujący pracy zamieszkali na wsi według
czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy”

-

Załącznik 6 „Aktywne programy rynku pracy”.

6.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej wykazana w załączniku 2
i 3 pozostaje niższa niż wynikająca z danych wykazanych w sprawozdaniu MPiPS-01
o rynku pracy, gdyż jest ona skorygowana o liczbę ofert pracy, które pracodawcy
anulowali.

7.

Dane dotyczące liczby zaktywizowanych bezrobotnych wykazane w sprawozdaniu
podstawowym oraz załącznikach 4 i 6 do sprawozdania MPiPS-01 mogą się nieznacznie
różnić. Rozbieżności wynikają najczęściej z weryfikacji danych, późniejszego
wprowadzania niektórych informacji do systemów informatycznych lub pomyłek
w sprawozdawczości.

8.

W tablicach przedstawiających dane w procentach ze względu na elektroniczną technikę
zaokrągleń w niektórych rubrykach nie zachodzą zgodności matematyczne.

9. Znak „x” w niektórych tablicach oznacza, że wypełnienie pozycji jest niemożliwe.

