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Temat: Bezrobocie  

1. Bezrobotni –to ludzie niepracujący w wieku aktywności zawodowej, zdolni do pracy, 

poszukujący pracy i gotowi ją podjąć. 

2. Wielkość bezrobocia mierzy się za pomocą stopy bezrobocia. Przedstawia ona procentowy 

udział bezrobotnych w ogólnej liczbie ludności aktywnej zawodowo. 

3. Rodzaje bezrobocia 

 

 

 

 

4. Aktywne i pasywne metody walki z bezrobociem 

 

Metody aktywne Metody pasywne 

Prace interwencyjne 
Polegają na refundowaniu przez urząd pracy 

części kosztów poniesionych prze pracodawcę 
na zatrudnienie bezrobotnych 

Zasiłek dla bezrobotnych 
Pomoc finansowa dla osób, które straciły pracę, 

ale aktywnie poszukują zatrudnienia 

Roboty publiczne 
Polegają na zatrudnianiu bezrobotnych w 
okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy 

wykonywaniu prac organizowanych np. przez 
gminy. Są one finansowane lub 

Ograniczanie możliwości zatrudniania 
emerytów 

Polega np. zmniejszaniu lub zawieszaniu 
wypłaty świadczeń emerytalnych po osiągnięciu 



dofinansowywane m.in. ze środków samorządu 
terytorialnego lub budżetu państwa. 

określonego przychodu z pracy. Celem jest 
zmniejszanie podaży pracy na rynku. 

Pośrednictwo pracy 
Polega na gromadzeniu ofert pracy i 

informowaniu o nich osób, które poszukują 
zatrudnienia. Zadanie to jest realizowane m.in. 

przez powiatowe urzędy pracy. 

Ustawowe skrócenie czasu pracy 
Powoduje konieczność zatrudniania przez firmy 
większej liczby osób. Ma to na celu zmniejszenie 

podaży pracy. 

Szkolenia i kursy zawodowe 
Ich celem jest podwyższenie kwalifikacji osób 
bezrobotnych lub ich przekwalifikowanie się 
(zmianę zawodu na bardziej poszukiwany na 

rynku) 
 

Świadczenia przedemerytalne 
Przeznaczone są dla osób które straciły pracę 

kilka lat przed osiągnięciem wieku 
emerytalnego. 

Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw 
Polega m.in. na upraszczaniu procedur 

zakładania przedsiębiorstwa. 

Obniżenie wieku emerytalnego 
Ma na celu zmniejszenie podaży pracy na rynku. 

 

 

5. Negatywne skutki bezrobocia 

a) Spadek poczucia własnej wartości 

b) Spadek motywacji do podjęcia pracy 

c) Powstawanie patologii społecznych, np. alkoholizmu lub narkomani 

d) Obniżenie poziomu życia bezrobotnych 

e) Zwiększenie wydatków z budżetu państwa  m.in. na wypłatę zasiłków dla bezrobotnych 

f) Zmniejszenie dochodów budżetu państwa 

g) Zmniejszenie poziomu produkcji wytwarzanej w gospodarce 

h) Emigracja zarobkowa 

6. Pozytywne skutki bezrobocia 

a) Umacnianie dyscypliny pracy i podniesienie jej wydajności 

b) Zwiększenie poszanowania pracy 

c) Podwyższanie kwalifikacji zawodowych 

d) Wzrostu zamozatrudnienia, wśród bezrobotnych 

 

 

Zadanie domowe 

Połącz najważniejsze przyczyny nierównowagi na rynku pracy z odpowiednimi opisami.  

Odpowiedzi prześlij mi na e mail 

a)zwolnienia grupowe  

b) różnice strukturalne  

c) sezonowość ofert pracy  

d) koniunktura gospodarcza  

 



 

1. firmy w obliczu recesji i spadku popytu na oferowany przez nie produkt ograniczają działalność 

i zwalniają pracowników 

2. likwidacja zakładów pracy lub znaczne ograniczanie produkcji, np. w wyniku wprowadzania 

nowoczesnych technologii 

3.  występują, gdy w danej grupie pracowników (np. robotników nisko wykwalifikowanych) panuje 

bezrobocie, a firmy chcą zatrudniać pracowników z innych grup (np. inżynierów) 

4. związana z okresem w roku, kiedy można prowadzić daną działalność. 
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