
 
BEZROBOCIE REJESTROWANE 

Zagadnienie Objaśnienie 

Bezrobotni zarejestrowani 
w urzędach pracy 

Definicja bezrobotnego wynika z  zapisów  w  ustawie  o  promocji  zatrudnienia  i  instytucjach  rynku  pracy, 
która obowiązuje od 1 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.)1. Zgodnie z tą ustawą w statystyce 
urzędów pracy osobą bezrobotną jest osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna 
i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie 
albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co 
najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla 
dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje 
w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub 
czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli m.in.: 
− ukończyła 18 lat, 
− nie ukończyła: kobieta – 60 lat, mężczyzna – 65 lat, 
− nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, 

renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu 
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera 
zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku 
chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, 

− nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej o powierzchni 
użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych, nie podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu 
z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków 
rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych, 

− nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych 
produkcji rolnej, chyba, że dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku 
dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych 
gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
na podstawie przepisów  o podatku rolnym, lub  nie  podlega ubezpieczeniom emerytalnemu  i     rentowym 
z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie, 

− nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo nie podlega, na podstawie odrębnych 
przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników, 



 

 − nie jest osobą tymczasową aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary 
pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, 

− nie  uzyskuje  miesięcznie  przychodu  w  wysokości  przekraczającej  połowę  minimalnego  wynagrodzenia 
za pracę, z wyłączeniem przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, 

− nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego, 
− nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku 

do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na 
skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, 

− nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego. 
Od 1997 r. za bezrobotnego zarejestrowanego nie uznaje się osoby odbywającej szkolenie lub staż u pracodawcy, 
a od czerwca 2004 r. – osoby odbywającej przygotowanie  zawodowe w miejscu pracy. 

Bezrobotni zarejestrowani 
w okresie do 12 miesięcy 
od dnia ukończenia nauki 

Do grupy bezrobotnych zarejestrowanych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki zaliczono osoby 
bezrobotne, które w ww. okresie ukończyły (potwierdzoną dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem) 
naukę w szkole ponadgimnazjalnej (zasadniczej zawodowej i średniej), policealnej, wyższej, szkole specjalnej, 
dzienne kursy zawodowe trwające co najmniej 24 miesiące lub nabyły uprawnienia do wykonywania zawodu jako 
osoby niepełnosprawne. 
W kategorii tej wyróżnia się dodatkowo bezrobotnych, którzy ukończyli szkołę wyższą do 27 roku życia – to osoby 
zarejestrowane jako bezrobotne w okresie do 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym 
dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, które nie ukończyły 27 roku życia. 

Osoby poprzednio pracujące Osoby poprzednio pracujące to osoby, które kiedykolwiek wykonywały pracę na podstawie stosunku pracy, 
stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz inną pracę zarobkową, a także prowadziły pozarolniczą 
działalność. 

Bezrobotni zwolnieni z przyczyn 
dotyczących zakładów pracy 

Bezrobotni zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładów pracy – są to osoby zwolnione zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90 poz. 844 z późn. zm.). Przepisy ustawy stosuje się w razie 
konieczności rozwiązania przez pracodawcę (zatrudniającego co najmniej 20 pracowników) stosunków pracy, 
z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na 
mocy porozumienia stron w okresie nieprzekraczającym 30 dni. Dotyczy to zakładów pracy, w których następuje 
zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn ekonomicznych lub w związku ze zmianami organizacyjnymi, produkcyjnymi 
albo technicznymi, a także w przypadku ogłoszenia upadłości zakładów lub ich likwidacji. 

Napływ bezrobotnych Napływ bezrobotnych oznacza liczbę osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w ciągu miesiąca, 
kwartału lub roku. 

Stopa napływu do bezrobocia 
rejestrowanego 

Stopę napływu do bezrobocia rejestrowanego oblicza się jako stosunek nowo zarejestrowanych bezrobotnych do 
liczby cywilnej ludności aktywnej zawodowo, tj. bez osób odbywających czynną służbę wojskową oraz 
pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa 
publicznego. 



 

Odpływ bezrobotnych Odpływ bezrobotnych oznacza liczbę osób, które w ciągu roku zostały wykreślone z ewidencji urzędów pracy 
z różnych przyczyn, m.in. w związku z podjęciem pracy stałej, sezonowej, interwencyjnej lub robót publicznych, 
w wyniku niepotwierdzenia gotowości do pracy, podjęcia nauki, nabycia praw emerytalnych. 

Stopa odpływu z bezrobocia 
rejestrowanego 

Stopę odpływu z bezrobocia rejestrowanego oblicza się jako stosunek liczby bezrobotnych wyrejestrowanych 
w miesiącu sprawozdawczym do liczby bezrobotnych na koniec uprzedniego miesiąca. 

Osoby w szczególnej sytuacji 
na rynku pracy 

W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wyróżniono kategorie osób, w stosunku do których 
mogą być dodatkowo stosowane takie działania, jak m.in.: przedstawienie propozycji zatrudnienia, innej pracy 
zarobkowej, stażu, odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub w ramach prac interwencyjnych lub 
robót publicznych. Są to następujące grupy bezrobotnych zarejestrowanych: bezrobotni do 25 roku życia, 
bezrobotni długotrwale lub kobiety, które nie  podjęły  zatrudnienia po  urodzeniu dziecka, bezrobotni  powyżej 
50 roku życia, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia 
średniego, bezrobotni samotnie  wychowujący  co najmniej  jedno  dziecko do  18  roku  życia,  bezrobotni, 
którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia oraz bezrobotni niepełnosprawni. 

• bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotni do 25 roku życia to osoby bezrobotne, które do dnia zastosowania wobec nich usług lub instrumentów 
rynku pracy nie ukończyły 25 roku życia (do końca października 2005 r. były to osoby, które w roku kalendarzowym 
nie ukończyły 25 lat). 

• długotrwale bezrobotni Długotrwale bezrobotni to bezrobotni pozostający w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres 
ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania 
zawodowego dorosłych. 

• bezrobotni powyżej 50 roku 
życia 

Bezrobotni powyżej 50 roku życia do tej grupy zalicza się bezrobotnych, którzy w dniu zastosowania wobec nich 
usług lub instrumentów rynku pracy ukończyli co najmniej 50 lat życia (do października 2005 r. były to osoby, 
które w roku kalendarzowym ukończyły 50 lat). 

• bezrobotni bez kwalifikacji 
zawodowych 

Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych są to bezrobotni nieposiadający kwalifikacji do wykonywania 
jakiegokolwiek zawodu, poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub 
innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu. Od listopada 2005 r. do grupy tej włączono 
osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym nieposiadające kwalifikacji zawodowych. 

• bezrobotni samotnie 
wychowujący co najmniej 
jedno dziecko do 7 roku życia 

Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia kategoria ta dotyczy bezrobotnych 
samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 
fizycznych. 

• bezrobotni niepełnosprawni Bezrobotni niepełnosprawni to osoby niepełnosprawne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako 
bezrobotne, spełniające warunki określone w art. 2 ust.1 pkt. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 



 

 pracy oraz art. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.). 

Aktywne formy pomocy 
bezrobotnym 

Aktywne formy pomocy bezrobotnym to działania zmierzające do ograniczenia wielkości bezrobocia na danym 
terenie. Wśród nich wyróżnia się w szczególności: szkolenia, staż u pracodawcy, prace interwencyjne i roboty 
publiczne. 

• szkolenia Szkolenia to pozaszkolne zajęcia edukacyjne mające na celu uzyskanie lub uzupełnienie umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych oraz ogólnie potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. 

• staż u pracodawcy Staż u pracodawcy oznacza nabywanie umiejętności praktycznych potrzebnych do   wykonywania  pracy 
przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. 

• prace interwencyjne Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy 
zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Prace te są 
częściowo finansowane ze środków Funduszu Pracy. 

• roboty publiczne Roboty publiczne to prace organizowane dla bezrobotnych przez gminy, organizacje pozarządowe lub instytucje 
użyteczności publicznej na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Prace te są częściowo finansowane ze środków 
Funduszu Pracy. 

• zasiłek dla bezrobotnych Zasiłek dla bezrobotnych jest świadczeniem przyznanym osobom bezrobotnym zarejestrowanym w urzędach 
pracy. Pochodzi ze środków Funduszu Pracy. Warunki określające przyznanie prawa i okres pobierania zasiłku 
reguluje ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Od 1 sierpnia 2004 r. zasiłki przedemerytalne 
i  świadczenia  przedemerytalne  są  wypłacane  ze  środków  ZUS  na  podstawie  ustawy  z  30  kwietnia  2004  r. 
o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 120, poz. 1252). 

 


