
Podstawy przedsiębiorczości – 12 - 13.05.2020 – klasa II h 

 

Temat: Bezrobocie.  

 

Na wstępie dziękuję wszystkim tym, którzy wywiązali się ze swojego obowiązku             

i przesłali prace domowe. Oceny na bieżąco są wpisywane. 

 

W tym tygodniu będziemy pracować nad następującymi zagadnieniami. 

1. Definicja bezrobocia. 

2. Rodzaje bezrobocia. 

3. Inne wyróżniane bezrobocia. 

4. Metody przeciwdziałania bezrobociu. 

 

Ad. 1 

Zgodnie z ustawą definicja „bezrobotnego” obejmuje tylko osoby, które ukończyły 18 

r.ż., ale nie ukończyły 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni. Bierze również pod uwagę pracę 

dla niepełnosprawnych. 

Międzynarodowa Organizacja Pracy za bezrobotnego zaś uznaje osobę w wieku 15 – 

74 lat, która spełnia następujące warunki: 

- aktywnie poszukiwała pracy, 

- była gotowa podjąć pracę w badanym tygodniu lub następnym, 

- w okresie badanego tygodnia nie była sobą pracującą. 

Organizacja uznaje także za bezrobotną osobę, która nie poszukiwała pracy, gdyż miała ją 

zapewnioną i oczekiwała na jej rozpoczęcie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 

 Ustawa zaś o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy definiuje bezrobotnego 

jako osobę niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do 

podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub       

w danej służbie albo innej pracy zarobkowej albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną            

i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy (to 

fragment definicji). 

 

Ad.2 

Wyróżnia się wiele rodzajów bezrobocia – w zależności od jego przyczyn, sposobów pomiaru 

czy też długości trwania zjawiska. 



Rodzaje bezrobocia na podstawie jego przyczyn to: 

• Bezrobocie frykcyjne – kiedy na rynku jest za mało miejsc pracy. Zazwyczaj jest to 

okres przejściowy (dlatego nazywa się je również bezrobociem krótkotrwałym).Ten 

rodzaj bezrobocia związany jest z niedostateczną informacją – kandydaci nie wiedzą, 

że czeka na nich stanowisko pracy. 

• Bezrobocie strukturalne – zbliżone jest do bezrobocia frykcyjnego, jednak utrzymujące 

się dłużej i trudniejsze do zniwelowania. W tym przypadku kandydaci nie mają 

wystarczającego wykształcenia lub kompetencji, aby podjąć pracę. 

• Bezrobocie koniunkturalne – nazywane bezrobociem cyklicznym lub keynesowskim. 

Jest związane z cyklicznymi zmianami produktywności gospodarki i nie jest 

długotrwałe. 

• Bezrobocie technologiczne - związane jest z bezrobociem strukturalnym. 

Spowodowane jest wprowadzeniem nowych technologii. Pracownicy po prostu nie 

posiadają wystarczających umiejętności, aby pracować, np. z nowym sprzętem.  

• Bezrobocie sezonowe – dotyczy branż i zawodów, które są podatne na zmiany 

sezonowe (prace wakacyjne). 

Możemy także rodzaje bezrobocia podzielić na podstawie okresu trwania zjawiska. 

Wyróżnia się bezrobocie: 

• Krótkookresowe – do 3 miesięcy, 

• Średniookresowe – od 4 – do 6 miesięcy, 

• Długookresowe – od 7 do 12 miesięcy, 

• Długotrwałe – powyżej 12 miesięcy. 

Bezrobocie może być także jawne (rejestrowane – ustalane na podstawie ewidencji urzędów 

pracy) i ukryte (wcześniejsza emerytura lub niepełny wymiar pracy). 

 

Ad. 3 

Pozostałe wyróżniane rodzaje bezrobocia. 

• Bezrobocie klasyczne – (np. pensje są sztucznie zawyżane i pracodawcy nie są w stanie 

zatrudniać pracowników), 

• Bezrobocie przymusowe – (szersza definicja, która zawiera w sobie bezrobotnych, 

którzy pomimo akceptacji rynkowych warunków, nie są w stanie znaleźć pracy), 



• Bezrobocie naturalne – nazywane też bezrobociem dobrowolnym – są to osoby, które 

w sytuacji równowagi na rynku pracy po prostu nie chcą podjąć pracy, nie szukają 

dobrych ofert pracy, 

• Bezrobocie powszechne – dotyczące całego kraju, 

• Bezrobocie lokalne – dotyczące określonego regionu, 

• Bezrobocie pozorne – to zjawisko tworzą osoby, które są zarejestrowane jako 

bezrobotni, ale wykonują pracę zarobkową, 

• Bezrobocie całkowite i częściowe – całkowity brak zatrudnienia lub praca w niepełnym 

wymiarze godzin. 

Ad.4 

Metody przeciwdziałania bezrobociu. Wyróżniamy metody: 

• Aktywne 

• Pasywne. 

 

Praca domowa: 

Proszę na podstawie podręcznika wykonać zadanie pkt.4. Opisać na czym polega metoda 

przeciwdziałania bezrobociu: aktywna a na czym pasywna. 

 

Termin nadesłania prac: upływa 19 maja 2020 na adres email: zsp3wiernicka@gmail.com 

 

 

                                                                    Pozdrawiam serdecznie życząc owocnej pracy, 

                                                                    Edyta Wiernicka 


