
Bezrobocie

Bezrobocie to zjawisko braku pracy 

zarobkowej dla osób zdolnych do pracy i jej 

poszukujących.

Miernikiem poziomu bezrobocia jest stopa 

bezrobocia.





Frykcyjne – związane ze zmianą pracy lub miejsca zamieszkania

Strukturalne – wynika z niedopasowania kwalifikacji osób 

bezrobotnych i potrzeb pracodawców poszukujących pracowników 

(np. osoba bezrobotna jest górnikiem, a potrzeba informatyków)

Technologiczne – nowe technologie zastępują człowieka

Koniunkturalne – wynika ze słabej kondycji gospodarki

Sezonowe – wynika z sezonowości prac (np. obsługa turystów tylko 

w miesiącach letnich)

Wyróżniamy bezrobocie:



KTO MOŻE BYĆ 

BEZROBOTNYM?

 O status osoby bezrobotnej ubiegać się 

może:

„Obywatel polski zamieszkały w Polsce, 

poszukujący i podejmujący zatrudnienie lub inną 

pracę zarobkową na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz zatrudnienie lub inną pracę 

zarobkową za granicą u pracodawców 

zagranicznych.”



KTO MOŻE BYĆ 

BEZROBOTNYM?

 O ile jest osobą nie zatrudnioną i nie 

wykonującą innej pracy zarobkowej, 

zdolną i gotową do podjęcia 

zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu 

pracy obowiązującego w danym 

zawodzie lub służbie, nie uczącą się w 

szkole w systemie dziennym, 

zarejestrowaną we właściwym dla 

miejsca zameldowania (stałego lub 

czasowego) powiatowym urzędzie 

pracy.



KTO MOŻE BYĆ 

BEZROBOTNYM?

 ukończyła 18 lat

 kobieta nie ukończyła 60 lat, a 
mężczyzna 65 lat

 nie pobiera, na podstawie przepisów o 
pomocy społecznej zasiłku stałego

 nie jest osobą tymczasowo aresztowaną 
lub nie odbywa kary pozbawienia 
wolności

 nie uzyskuje miesięcznie dochodu w 
wysokości przekraczającej połowę 
najniższego wynagrodzenia,



JAK ZAREJESTROWAĆ SIĘ W 

POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY?

 Rejestracji dokonuje się w dniu przedłożenia 
kompletu wymaganych dokumentów, 
wypełnienia karty rejestracyjnej oraz 
poświadczenia własnym podpisem 
prawdziwości złożonych oświadczeń w 
obecności pracownika urzędu pracy. 

 Do rejestracji wymagane są następujące 
dokumenty:

- dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,
- dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub 
świadectwo szkolne albo zaświadczenia o 
ukończeniu kursu lub szkolenia,
- świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne 
do ustalenia jej uprawnień,
- dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania 
określonych prac. 



KTO MA PRAWO DO 

ZASIŁKU? 

 Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu 

za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 

dni od dnia zarejestrowania się we 

właściwym powiatowym urzędzie pracy, 

jeżeli:

 Nie ma dla niego propozycji odpowiedniego 

zatrudnienia, skierowania do prac 

interwencyjnych, robót publicznych lub na 

utworzone dodatkowe miejsce pracy oraz w 

okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień 

zarejestrowania, łącznie przez okres co 

najmniej 365 dni.



KTO MA PRAWO DO 

ZASIŁKU? 

 Do 365 dni zalicza się również okresy:

 Przeszkolenia wojskowego absolwentów 
szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej 
w charakterze kandydata na żołnierza 
zawodowego, ćwiczeń wojskowych, 
okresowej służby wojskowej oraz 
zasadniczej służby w obronie cywilnej i 
służby zastępczej

 Urlopu wychowawczego, udzielonego na 
podstawie odrębnych przepisów

 Pobierania gwarantowanego zasiłku 
okresowego z pomocy społecznej,



JAK DŁUGO BEZROBOTNY 

MOŻE POBIERAĆ ZASIŁEK?
 6 miesięcy - bezrobotni zamieszkali w okresie 

pobierania zasiłku na obszarze działania 
powiatowego urzędu pracy, jeżeli stopa 
bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca 
roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do 
zasiłku nie przekraczała przeciętnej stopy 
bezrobocia w kraju

 12 miesięcy - bezrobotni zamieszkali w okresie 
pobierania zasiłku na obszarze działania 
powiatowego urzędu pracy, jeżeli stopa 
bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca 
roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do 
zasiłku przekraczała przeciętną stopę 
bezrobocia w kraju

 18 miesięcy – przypadki szczególne regulowane 
przez ustawę



KONIEC


