
08.04.2020 kl.IIc  Podstawy przedsiębiorczości. 

Temat: Rynek pracy. W oparciu o załączony materiał wpisz do zeszytu i zapamiętaj: 

1. Co to jest rynek pracy 

2. Podmioty występujące na rynku pracy 

3. Czynniki wpływające na wielkość popytu  i podaży pracy 

Jednocześnie informuję, że nie wszyscy przysłali  mi poprzednie prace, co przełoży się na oceny 

końcowe. 

 

2 Co to jest praca? PRACA to celowa działalność człowieka, w procesie której 

przystosowuje on przedmioty pracy za pomocą narzędzi pracy do swoich potrzeb 

materialnych i pozamaterialnych. Proces pracy obejmuje: 1. celową działalność, czyli 

samą pracę, 2. przedmioty pracy, 3. narzędzia pracy. Praca żywa jest wydatkowana 

bezpośrednio w danym procesie produkcji i tworzy nową wartość. Praca 

uprzedmiotowiona (dawna, miniona) tkwi w środkach produkcji, tj. w przedmiotach 

pracy (surowcach, półfabrykatach, wyrobach gotowych) oraz w środkach pracy 

(narzędzia produkcji, budynki produkcyjne itd.) i nie tworzy nowej wartości.  

3 Co to jest rynek pracy? Całokształt zagadnień związanych z kształtowaniem podaży 

pracy i popytu na pracę oraz wynagrodzeniami. Rodzaj rynku, na którym z jednej 

strony znajdują się poszukujący pracy i ich oferty, a z drugiej strony przedsiębiorcy 

tworzący miejsca pracy i poszukujący siły roboczej.  

4 Co to jest podaż pracy? Podaż pracy - liczba osób, które chcą pracować za określoną 

stawkę płac, w danym okresie.  

5 Czynniki określające podaż pracy stopa przyrostu rzeczywistego ludności w długim 

okresie, relacja ludności w wieku aktywności zawodowej do ludności pozostałej, 

ustawowa długość tygodnia (miesiąca, roku) pracy, poziom i rodzaj kwalifikacji, koszty 

ich zdobywania, poziom płac realnych, stosunek czasu pracy do czasu wolnego, stosunek 

emigrantów do imigrantów w wieku zdolności do pracy (uzależniony od relacji płac 

realnych w różnych krajach), poziom konsumpcji przy przeciętnej płacy i jej dynamika, 

poziom i struktura popytu na siłę roboczą. 

6. Co to jest popyt na pracę? Przez popyt na pracę rozumie się zapotrzebowanie 

gospodarki (pracodawców, przedsiębiorstw) na potencjał ludzi zdolnych do pracy. 

Popyt na pracę = liczba oferowanych miejsc pracy w gospodarce.  

8 Czynniki określające popyt na pracę wzrost gospodarczy, liczba i rodzaj pracodawców, poziom 

techniki i technologii, sposób zarządzania przedsiębiorstwami, stopień wykorzystania zdolności 

wytwórczych, poziom obciążeń wynagrodzeń, stopa opodatkowania dochodów pracodawców i 

stopa oprocentowania kredytów inwestycyjnych krótko- i długoterminowych, popyt na produkty i 

usługi pracodawców, siła i rola związków zawodowych, ustawodawstwo 


