Podstawy Przedsiębiorczości – B. Wojtasiak 08.06.20r

Klasy I c ,d.
Temat:Bezrobocie w gospodarce rynkowej. Bezrobotny absolwent.
Bezrobocie na rynku pracy występuje gdy:
Podaż pracowników > od popytu na pracę tych pracowników ( tworzą ją pracodawcy)
Wielkość bezrobocia mierzy się tzw. stopą bezrobocia
S =[ liczba bezrobotnych : zasoby siły roboczej (aktywni zawodowo + zasoby siły
roboczej)]x 100%
Bezrobocie tzw. naturalne (niegroźne dla gospodarki) to 5% -na 100 pracujących mamy 5
bezrobotnych.
Bezrobocie np. 24% oznacza , że na 100 pracujących 24 osoby nie pracują.
BEZROBOTNY to osoba w wieku 18-65 lat , nie pracująca ,gotowa podjąć pracę w pełnym wymiarze
godzin, nie ucząca się w systemie dziennym, nie osiągająca dochodów, nie posiadająca gospodarstwa
rolnego, zarejestrowana w Urzędzie Pracy.
Głównymi przyczynami bezrobocia są zmiany strukturalne w gospodarce np. przechodzenie z
przemysłu ciężkiego (górnictwo) na nowe technologie oraz recesja czyli kryzys gospodarczy.

BEZROBOTNY ABSOLWENT
Jest to status osoby, która nie pracuje po ukończeniu szkoły w ciągu 1 roku od daty jej ukończenia i
jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy.
Rejestrując się w UP bezrobotny zyskuje ubezpieczenie zdrowotne.

Obowiązki bezrobotnego:
*przyjmowanie oferowanej pracy
*”odhaczanie się” czyli poświadczanie gotowości do pracy
*informowanie UP o ewentualnym zatrudnieniu
*informowanie UP o uzyskiwanych dochodach, zmianie danych osobowych

Prawa bezrobotnego:
*skorzystanie z doradztwa zawodowego
*udział w organizowanych przez UP stażach pracy
*Udział w bezpłatnych szkoleniach nadających nowe kwalifikacje
*skorzystanie z niskooprocentowanego kredytu na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Klasy II a, b ,c
Temat: Wypełnianie rocznego zeznania podatkowego cz.I
W związku z COVID-19 pomoc rodzicom w wypełnianiu zeznania podatkowego należy traktować jako
pracę domową.

Klasy III a, b c
Temat: Sytuacja na rynku pracy w Unii Europejskiej .
W ramach wspólnego rynku UE obowiązują 4 swobody:
*przepływu towarów
*przepływu kapitałów
*świadczenia usług
*przepływu osób
Dzięki ostatniej swobodzie obywatele krajów UE mogą swobodnie przemieszczać się w ramach UE z
gwarancją jednakowych praw w zakresie podejmowania pracy, wynagrodzenia, świadczeń socjalnych
itp.
Jak przygotować się do wyjazdu do pracy za granicą?
*zebrać podstawowe informacje o kraju ,do którego się udajesz (np. czy potrzeba pozwolenia na
pracę)
*podstawowe opanowanie języka
*przygotowanie aplikacji w języku kraju docelowego + kilka zdjęć.

*sporządzenie spisu ( na papierze, komórka może się zagubić) ważnych adresów i telefonów:
ambasada Polski w kraju, w którym jesteś, ambasada Polski, znajomi, rodzina.
*zorganizować sobie zakwaterowanie, wziąć ze sobą podstawowe leki, jedzenie (np.konserwy)
*ważne dokumenty- dowód, paszport, Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, prawo jazdy
itp.
*pamiętaj też o ładowarce , pieniądzach na tzw. „początek”.

