




 Praca to celowe wytwarzanie przez 

człowieka dóbr materialnych lub 

intelektualnych, służące do zaspokajania 

ludzkich potrzeb 

 Humanizacja pracy to proces, podczas 

którego następuje zaspokajanie potrzeb 

człowieka oraz jego wszechstronny 

rozwój.  

 Aktywność zawodowa to uczestnictwo w 

życiu społecznym oraz procesie pracy. 

 



 ideały, 

 potrzeba osiągnięć, samorealizacji i 

rozwoju, 

 chęć uzyskania dóbr materialnych, 

 potrzeba uznania, posiadania władzy. 

 



 

 wewnętrzne (radość z wykonywania 

pracy, zaspokajanie potrzeb fizycznych, 

intelektualnych i duchowych), 

 zewnętrzne (spełnienie wymaganych 

społecznie ról). 

 



 Popyt na pracę to liczba osób, jaką 
pracodawcy są gotowi zatrudnić przy danej 
stawce płacy. 

 Podaż pracy to liczba osób, które chcą 
pracować przy określonej w danym 
momencie płacy.  
 

 Wielkość podaży pracy w gospodarce 
danego obszaru zależy od liczby osób 
aktywnych zawodowo (osoby pracujące, 
bezrobotni szukający pracy). 

 Na rynku pracy panuje równowaga, jeśli 
podaż pracy jest równa popytowi na nią. 
Liczba miejsc pracy odpowiada liczbie 
chętnych do pracy. Zwykle jednak istnieje 
nierównowaga na rynku 
pracy(niezrównoważony popyt lub podaż). 



 Wiek produkcyjny to kategoria wiekowa 

ludności, w Polsce obejmująca kobiety 

od 18 do 60 roku życia i mężczyzn od 18 

do 65 roku życia. 



 różnice strukturalne (bezrobocie w 

danym zawodzie), 

 sytuacja gospodarcza, 

 sezonowość ofert pracy, 

 zwolnienia grupowe. 

 





 rozpoznanie rynku pracy, 

 określenie własnych 
predyspozycji i możliwości 
zawodowych, 

 poszukiwanie 
potencjalnych 
pracodawców, 

 nawiązanie kontaktu z 
pracodawcami i 
odpowiednie 
zaprezentowanie siebie. 

 



Kompetencje miękkie Kompetencje twarde 

Łatwe komunikowanie się Doświadczenie zawodowe 

Asertywność Odpowiednie wykształcenie  

Kreatywność Znajomość języka obcego 

Radzenie sobie ze stresem Odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe 



 zawęzić obszar poszukiwań pracy do 

określonej branży, 

 dokonać modyfikacji obranej kariery 

zawodowej, 

 uzupełnić kwalifikacje zawodowe. 

 



 życiorys zawodowy(Curriculum Vitae), 

zawierający najważniejsze informacje o 

wykształceniu oraz dotychczasowym 

zatrudnieniu i doświadczeniu, 

 list motywacyjny, stanowiący rozwinięciu 

i uzupełnieniu życiorysu. 

 





1. Zatrudnienie – umowa między 
dwiema stronami, pierwszą będącą 
pracodawcą i drugą zwaną 
pracownikiem. Stosunek między obiema 
stronami regulowany jest Kodeksem 
pracy. Zawarte w nim uregulowania 
dotyczą m.in.:  

 Stosunku pracy, 
 Wysokości wynagrodzeń za pracę, 

 Obowiązków pracownika i pracodawcy, 
 Czasu pracy, 
 Urlopów pracowniczych, bezpieczeństwa i 

higieny pracy (BHP), 
 Sposobów rozpatrywania sporów o 

roszczenia wynikające ze stosunku pracy. 
 
 



2. Umowa o pracę – jest to najczęściej 
spotykana podstawa świadczenia pracy. 
Zgodnie z nią pracodawca zatrudnia pracownika 
na określonym w umowie stanowisku, w danym 
czasie i za konkretne wynagrodzenie. Każda 
umowa o pracę powinna zawierać m.in.: 

 Datę zawarcia umowy, 

 Strony umowy: imię i nazwisko pracownika i 
pracodawcy, 

 Rodzaj umowy (np. na okres próbny), 

 Okres zatrudnienia, 

 Rodzaj umówionej pracy (stanowisko), 

 Wymiar czasu pracy (np. pełny etat), 

 Kwotę wynagrodzenia, 

 Datę rozpoczęcia pracy, 

 Miejsce wykonywania pracy 

 



Umowa o pracę 
Bezterminowa 

(bez określonej daty końcowej) 

Terminowa 

(z określoną datą końcową) 

Na czas nieokreślony 

Jest zawierana bez określenia 

terminu jej rozwiązania. 

Na okres próbny 

Zawierana na okres nie dłuższy niż 

3 miesiące. 

Na zastępstwo 

Do czasu ustania przyczyny 

nieobecności pracownika i jego 

powrotu do pracy. 

Na czas określony 

Zawierana na określony, 

zazwyczaj krótki czas. 

Na czas wykonywania danej 

pracy 

Jej czas trwania warunkuje okres 

potrzebny do wykonania 

czynności, do których zatrudniono 

pracownika. 



Kodeks prawny przewiduje następujące 

sposoby rozwiązania umowy o pracę: 

 Za porozumieniem stron , 

 Za wypowiedzeniem przez jedną stronę, 

 Bez wypowiedzenia, 

 Z upływem czasu, 

 Z dniem ukończenia pracy. 



 Obowiązki wynikające z czasu pracy - np. czas 
pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę 

 Obowiązki wynikające z praw pracodawcy - 
np. pracownik powinien przestrzegać 
regulaminu pracy 

 Obowiązki wynikające z przepisów: BHP i 
przeciwpożarowych - np. pracownik powinien 
znać przepisy BHP 

 Dodatkowe prawa młodocianych (16-18lat) – 
np. zatrudnienie ma na celu jedynie 
przygotowanie do zawodu lub wykonywanie 
lekkich prac 

 Ochrona pracy rodziców małych dzieci – np. 
zakaz wypowiedzenia umowy o pracę kobiecie 
w ciąży 

 

 



Umowa o pracę Umowa - zlecenie Umowa o dzieło 

Zatrudnienie na podstawie 

kodeksu pracy 

Zatrudnienie na podstawie 

kodeksu cywilnego 

Zatrudnienie na podstawie 

kodeksy cywilnego 

Zobowiązanie do 

wykonywania pracy w 

określonym miejscu i czasie 

Zawsze za wynagrodzeniem 

 

Zobowiązanie wykonywania 

danej czynności bez 

podporządkowania wobec 

zlecającego 

Z reguły za wynagrodzeniem 

 

Zobowiązanie wykonywania 

danego dzieła bez 

podporządkowania wobec 

zamawiającego 

Wykonywanie pracy na ryzyko 

pracodawcy 

Wykonywanie pracy na 

własne ryzyko zleceniobiorcy 

Wykonywanie pracy na ryzyko 

własne wykonawcy 

Różne formy umowy o pracę Swoboda kształtowania 

umowy 

Swoboda kształtowania 

umowy 

Konieczność zapłaty pełnych 

składek ZUS 

Rozliczenie według skali 

podatkowej z ryczałtowymi, 

niskimi kosztami uzyskania 

przychodów 

 

Brak składek ZUS w określonych 

przypadkach 

W rozliczeniach podatkowych 

zryczałtowane koszty uzyskania 

przychodów 

 

Brak składek ZUS 

W rozliczeniach podatkowych 

zryczałtowane koszty uzyskania 

przychodów 

 

Pełne przywileje pracownicze, 

wynikające z kodeksu pracy 

Brak przywilejów 

pracowniczych 

Brak przywilejów 

pracowniczych 



7. Płaca- jest to cykliczne 

wynagrodzenie wypłacane pracownikowi 

związanemu z pracodawcą umową o 

pracę. Wyróżniamy płacę: 

 Minimalną – będącą najniższą płacą 

gwarantowaną pracownikom przez 

prawo 

 Netto – wynagrodzenie po potrąceniu 

podatków i składek na ZUS 

 Brutto – wynagrodzenie łącznie z 

podatkami i składkami na ZUS. 

 

 



 System czasowy – uzależnia wysokość 

zarobków pracownika od liczby 

przepracowanych godzin i od stawki 

indywidualnego zaszeregowania. 

 System akordowy – uzależnia wysokość 

zarobków pracownika od wielkości 

wykonanej pracy. 

 System premiowy – jest uzupełnieniem 

systemu czasowego i akordowego; 

pracodawca motywuje pracownika do 

lepszych efektów pracy. 

 





1. Bezrobocie – zjawisko społeczne 

polegające na tym, że część ludzi zdolnych 

do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia 

nie znajduje faktycznego zatrudnienia z 

różnych powodów. 

 Wielkość bezrobocia mierzy się za pomocą 

stopy bezrobocia. Przedstawia ona 

procentowy udział bezrobotnych w ogólnej 

liczbie ludności aktywnej zawodowo. 

Wzór:             

 x 100% 

 

 



 Jest niezatrudniona i nie wykonuje pracy 
zarobkowej 

 Jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia 
w pełnym wymiarze czasu pracy 

 Nie uczy się w systemie dziennym 

 Jest zarejestrowana we właściwym dla miejsca 
zameldowania urzędzie pracy 

 Jest w wieku 18-60lat (kobiety) lub 18-65lat 
(mężczyźni) 

 Nie nabyła prawa do emerytury lub renty 

 Nie jest właścicielem lub posiadaczem 
nieruchomości rolnej o powierzchni użytków 
rolnych, które przekraczają 2ha przeliczeniowe 

 Nie uzyskuje miesięcznie przychodu w 
wysokości przekraczającej połowę 
minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

 



 Frykcyjne – krótkotrwały rodzaj bezrobocia. 
Czasowe pozostawanie bez pracy związane 
jest np. ze zmianą miejsca zamieszkania. 

 Strukturalne – jest wynikiem niedopasowania 
struktury podaży i popytu na pracowników pod 
względem ich np. kwalifikacji. 

 Koniunkturalne – wahania popytu na towary i 
usługi. 

 Technologiczne – związane z wprowadzeniem 
na szeroką skalę postępu technologicznego i 
zastępowanie pracy ludzi pracą maszyn. 

 Sezonowe – związane z okresową zmiennością 
cyklów produkcyjnych w niektórych rodzajach 
działalności gospodarczej.  

 

 



Metody walki z bezrobociem 

Aktywne Pasywne 

Prace interwencyjne 

Polegają na refundowaniu 

przez urząd pracy części 

kosztów poniesionych przez 

pracodawcę na zatrudnienie 

bezrobotnych. 

 

Zasiłki dla bezrobotnych 

Pomoc finansowa dla osób, 

które straciły pracę, ale 

aktywnie poszukują 

zatrudnienia 

 

Roboty publiczne Ograniczanie możliwości 

zatrudnienia emerytów 

Pośrednictwo pracy Ustawowe skrócenie czasu 

pracy 

Szkolenia i kursy zawodowe Świadczenia przedemerytalne 

Wspieranie rozwoju 

przedsiębiorstw 

Obniżenie wieku emerytalnego 



Skutki bezrobocia  

Negatywne Pozytywne 

•Spadek poczucia własnej 

wartości wśród osób 

bezrobotnych, 

•Spadek motywacji do 

podjęcia pracy, 

•Powstawanie patologii 

społecznych, 

•Obniżenie poziomu życia 

osób bezrobotnych, 

•Zmniejszenie dochodów 

budżetu państwa, 

•Zwiększenie wydatków z 

budżetu państwa, 

•Emigracja zarobkowa. 

 

•Umacnianie dyscypliny pracy 

i podniesienie jej wydajności, 

•Zwiększenie poszanowania 

pracy, 

•Podwyższanie kwalifikacji 

zawodowych, 

•Wzrost samozatrudnienia 

wśród bezrobotnych.  
 





  1) oferty pracy w 
prasie lub Internecie 

  2) chętni wysyłają 
swoje CV i list 
motywacyjny w 
odpowiedzi na ofertę 
pracy 

  3) zebrane dokumenty 
podlegają selekcji 

  4) wybrani kandydaci 
zostają proszeni na 
rozmowę kwalifikacyjną 

 



Rozmowa kwalifikacyjna – 
to jeden z najważniejszych etapów 
rekrutacji zarówno dla pracodawcy 
jak i kandydata na pracownika 

 Pracodawca w krótkim czasie musi 
się dowiedzieć czy dany kandydat 
jest właściwy. 

 Kandydat musi się pokazać z jak 
najlepszej strony i zrobić dobre 
wrażenie. 

Pierwsze wrażenie – 
najważniejszy czynnik, duży wpływ 
ma wygląd. Powinniśmy dobrać 
strój wg zasady im wyższe 
stanowisko, tym bardziej elegancki 
strój. 

 



1. Należy przyjść  5 min przed wyznaczoną godziną – 
spóźnienia niedopuszczalne!! 

2. Witamy się i przedstawiamy rekrutującemu 
(zapraszająca osoba pierwsza wyciąga rękę i 
pozwala usiąść) 

3. Zapraszająca osoba  rozpoczyna rozmowę 

4. Podczas rozmowy należy słuchać i odpowiadać 
na zadane pytania jasno i zwięźle 

5. Rozmowa powinna zakończyć się propozycją 
pracy, kolejnego spotkania, przemyślenia możliwości 
zatrudnienia lub odmową. 

6. W trzech pierwszych wypadkach należy poprosić o 
wyznaczenie osoby, z którą mamy się skontaktować 

7. Na zakończenie dziękujemy za poświęcony nam 
czas i uwagę. 

 



1.Ponownie przeanalizować wysłane CV i 

list motywacyjny 

2.Ponownie pogłębić analizę stanowiska, 

na które aplikowaliśmy 

3.Zebrać i uporządkować informacje o 

potencjalnym pracodawcy 

4.Technicznie przygotować się do rozmowy 

 



 Spóźnienie 

 Nieodpowiedni ubiór, uczesanie 

 Brak wiedzy o firmie 

 Zbytnia poufałość 

 Brak kultury osobistej 

 Niewłaściwa mowa ciała 

 Kłamstwo o poprzedniej pracy, 
wykształceniu itp. 

 Odpowiadanie pytaniem na pytanie 

 





1. Swobody wspólnego rynku: 

 Przepływu towarów 

 Przepływu kapitału 

 Przepływu osób 

 Świadczenia usług 

 

2. Swoboda przepływu osób – możliwość 

osiedlania się obywatela kraju 

członkowskiego UE oraz podjęcia przez 

niego pracy w dowolnym kraju 

członkowskim.  



3. Okresy przejściowe – mają na celu 

ochronę rynku pracy przed obywatelami 

nowo przyjętych państw członkowskich. 

 

4. Gwarancja jednakowych praw: 

UE zakazuje wszelkich form dyskryminacji 

pracowników z innych państw 

członkowskich. Gwarantuje 

wynagrodzenia i świadczenia socjalne oraz 

warunki pracy na tym samym poziomie, co 

pracownikom rodzimym.   



5. Zróżnicowanie warunków pracy: 

 Inna płaca minimalna 

 Różny tygodniowy wymiar pracy 

 Inne dni ustawowo wolne od pracy 

 

6. Główną przyczyną emigracji zarobkowej 

jest trudna sytuacja na krajowym rynku 

pracy oraz różnice w poziomie płac i 

warunków życia innych państwa 

należących do UE 



 Informatyk 

 Architekt 

 Inżynier 

budownictwa 

 Technik 

budowlany 

 Pielęgniarka 

 Lekarz  

 

 



1) Zebranie podstawowych informacji 

2) Opanowanie języka 

3) Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych 

4) Sporządzenie listy ważnych adresów i 
telefonów 

5) Znalezienie zakwaterowanie 

6) Zabranie ważnych dokumentów 

7) Zabranie odpowiedniej sumy pieniędzy i 
telefonu komórkowego z zagraniczną 
kartą. 




