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UWAGI METODYCZNE

1. Opracowanie zawiera dane statystyczne przygotowane na podstawie Załącznika nr 3 do
sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy „Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów
i specjalności”.
2. Podstawę do sporządzania statystyki bezrobotnych według zawodów i specjalności
stanowią następujące akty prawne:
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie programu badań
statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 (Dz. U. Nr 221, poz. 1436);
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2009 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 2009 (Dz. U. Nr 85, poz. 717);
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie
klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
(Dz. U. Nr 265, poz. 2644, z późn.zm.).
3. Grupa bez zawodu obejmuje osoby nie spełniające warunków:
 nie posiadające świadectwa (dyplomu) ukończenia szkoły lub odpowiedniego kursu;
 nie posiadające udokumentowanej ciągłości pracy w okresie minimum 1 roku w tym
samym zawodzie.
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