Statystyki i analizy
PUP Nowe Miasto Lubawskie
W dziale tym Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim publikuje
szereg danych statystycznych dotyczących bezrobocia w naszym powiecie wg poszczególnych kategorii
tj.:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

dane ogólne o bezrobociu w powiecie nowomiejskim (liczba, stopa bezrobocia),
bezrobotni wg wieku, wykształcenia, stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy,
bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy,
bezrobotni oraz oferty pracy wg zawodów i specjalności,
poradnictwo zawodowe, kluby pracy, szkolenia bezrobotnych i poszukujących
pracy,
bezrobotni zamieszkali na wsi wg wieku, wykształcenia stażu pracy i czasu
pozostawania bez pracy,
bezrobotni wg gmin (wskaźnik bezrobocia, struktura),
bezrobotni niepełnosprawni,
oraz inne raporty dotyczące bezrobocia w powiecie nowomiejskim

Zestawy ministerialne tworzą następujące sprawozdania:
Miesięczne sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01: zawierające informacje o strukturze
i bilansie bezrobotnych, bilansie wybranych kategorii bezrobotnych, będących w
szczególnej sytuacji na rynku pracy, aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu,
poszukujących pracy, osobach uprawnionych do dodatku aktywizacyjnego, osobach
uczestniczących w działaniach realizowanych w ramach projektów z EFS, pośrednictwie
pracy i wybranych formach aktywizacji, zgłoszeniach zwolnień, zwolnieniach
grupowych i monitorowanych
Kwartalne załączniki do sprawozdania MPiPS-01:
Załącznik 1: bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy,
wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy
Półroczne załączniki do sprawozdania MPiPS-01:
Załącznik 2: bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy,
poszukujący pracy oraz wolne miejsca pracyi miejsca aktywizacji zawodowej
Załącznik 3: bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
według zawodów i specjalności

Roczne załączniki do sprawozdania MPiPS-01:

Załącznik 4: poradnictwo zawodowe, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy,
staż i przygotowanie zawodowe dorosłych, kształcenie ustawiczne pracowników
Załącznik 5: bezrobotni oraz poszukujący pracy zamieszkali na wsi według czasu
pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy
Załącznik 6: formy wsparcia klientów urzędów pracy
Załącznik 7: bezrobotni według gmin
Załącznik 8: umowy z agencjami zatrudnienia, programy specjalne, programy
regionalne, Programy Aktywizacja i Integracja, zlecanie działań aktywizacyjnych
Sprawozdanie MPiPS-07: o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących
pracy niepozostających w zatrudnieniu (sporządzane w okresach półrocznych)
Stopa bezrobocia: zawiera informacje o wysokości stopy bezrobocia w skali kraju oraz
w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego

Zestawienia lokalne zawierają dane statystyczne odnośnie bezrobocia z powiatu nowomiejskiego:
Informacje miesięczne: bezrobotni według gmin - informacja o liczbie bezrobotnych
ogółem, bez prawa do zasiłku, z prawem do zasiłku oraz o osobach bedących w
szczególnej systuacji na rynku pracy
Informacje kwartalne: bezrobotni według gmin - informacje o bezrobotnych z
podziałem według wykształcenia, wieku, czasu pozostawania bez pracy i stażu pracy
oraz inne informacje obrazujące sytuację na lokalnym rynku pracy

