
Temat: Rynek pracy 

 

Na rynku pracy spotykają się osoby oferujące pracę i osoby jej poszukujące. 

1. Praca – celowe wytwarzanie przez człowieka dóbr materialnych lub intelektualnych, służące 

zaspakajaniu ludzkich potrzeb. 

2. Co skłania człowieka do pracy? 

- bodźce wewnętrzne  - wiążą się z chęcią zaspokajania potrzeb fizycznych, intelektualnych i 

duchowych. Pozwalają na to sama możliwość wykonywania pracy lub uzyskane dochody 

- bodźce zewnętrzne – wiążą się z presją społeczną, czyli oczekiwaniem ze strony rodziny lub 

społeczeństwa spełniania określonych ról społecznych przez pracę 

3. Motywy aktywności zawodowej człowieka 

a) ideały,  czyli chęć pracy dla dobra rodziny, społeczeństwa oraz rozwoju ludzkości, 

b) potrzebę osiągnięć, samorealizacji, oraz wszechstronnego rozwoju, które zapewnia praca zgodna z 

zainteresowaniami,  

c) potrzebę uznania, posiadania wiedzy i prestiżu, które daje zajmowane w  wysokiej hierarchii 

społecznej, 

d) chęć uzyskania korzyści materialnych, czyli potrzeba zapewnienia sobie bezpieczeństwa socjalnego 

i podnoszenia statusu materialnego. 

 

3. Podmioty rynku pracy 

a) Pracodawcy  (przedsiębiorstwa, instytucje, osoby fizyczne), dysponującymi wolnymi 

miejscami pracy (zgłaszają popyt na pracę) 

b) Pracownicy (pracodawcy) oferują swoją wiedzę i umiejętności (tworzą podaż na pracę) 

 

4. Przyczyny nierównowagi na rynku pracy 

a) Różnice strukturalne – mówi się o nich, gdy panuje bezrobocie w danej grupie 

zawodowej, np. wśród górników, ale firmy chcą zatrudniać specjalistów w innych 

sektorach gospodarki np. informatyków 

b) Sytuacja gospodarcza – jeśli w gospodarce występuje recesja i spada popyt na produkty, 

to firmy ograniczają produkcję i zwalniają pracowników. 

c) Sezonowość ofert pracy – wiąże się z okresami w roku, kiedy można prowadzić daną 

działalność (np. sezon turystyczny) 

d) Zwolnienia grupowe – są związane m.in. z likwidacją zakładów pracy, ograniczeniem w 

nich produkcji lub jej unowocześnieniem 

e) Różnice przestrzenne (regionalne) – występują, gdy w jednych regionach są niedobory 

miejsc pracy, a w innych - nadwyżki 

 

 

 

 

 

 



 

Zadanie domowe 

Zaznacz znakiem X motywy aktywności zawodowej człowieka. Następnie napisz, który motyw 

uważasz za najważniejszy. Uzasadnij swój wybór.  

_____  Ideały, czyli chęć pracy dla dobra rodziny, społeczeństwa oraz rozwoju ludzkości. 

 _____ Potrzeba osiągnięć, samorealizacji oraz wszechstronnego rozwoju. 

 _____ Robienie w życiu czegoś interesującego, rozwijanie własnych pasji.  

_____ Chęć uchronienia się przed bezrobociem, nawet jeśli ma się oszczędności. 

 _____ Chęć uzyskania korzyści materialnych. 

 _____ Potrzeba uznania, posiadania władzy i prestiżu. 

 _____ Presja społeczna – wstyd przed byciem bezrobotnym.  

_____ Presja rodziny, która nie toleruje w domu osoby niepracującej. 

_____  Wymóg prawny wynikający z kodeksu pracy, zobowiązujący ludzi do poszukiwania 

i wykonywania pracy.  

Najważniejszą motywacją do pracy jest według mnie  ------------------------------------------------------ 

ponieważ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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