SŁOWNIK PODSTAWOWYCH POJĘĆ
DOTYCZĄCYCH RYNKU PRACY

RYNEK PRACY

UKRYTY RYNEK
PRACY

POPYT NA PRACĘ

PRACODAWCA

PRACUJĄCY

to całokształt zagadnień związanych z
kształtowaniem podaży
i popytu pracy, obejmujące m.in. warunki
na jakich dokonuje się
transakcja między osobami oferującymi
pracę (pracobiorcami),
za określoną płacę a jej nabywcami
(pracodawcami)
ma miejsce, jeżeli pracodawca szuka
kandydatów do pracy
wewnątrz swojej firmy lub przez kontakty
osobiste i informacji tej nie
przedstawia na zewnątrz (jako oferta pracy
informacja o wolnym
miejscu pracy trafia na tzw. ukryty rynek
pracy)
jest to zapotrzebowanie na pracę
zgłoszone przez
przedsiębiorstwa. Przedmiotem transakcji
jest praca, za którą płacą
określone wynagrodzenie
oznacza to jednostkę organizacyjną,
chociażby nie posiadała
osobowości prawnej, a także osobę
fizyczną prowadzącą
działalność gospodarczą, które zatrudniają
lub mają zamiar
zatrudnić co najmniej jednego pracownika
zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej
Organizacji Pracy
do pracujących zalicza się wszystkie osoby
powyżej 15 roku życia,
które w okresie badanego tygodnia
wykonywały przez co najmniej1 godzinę
pracę przynoszącą zarobek lub dochód. Za
pracującą
uważa się w tej definicji osobę wykonującą
jakąkolwiek pracę
zarówno dorywczą, jak i „na czarno”,
przynoszącą dochód i zarobek
bez względu na formalny status
zatrudnienia

STANOWISKO
PRACY

STOPA
ZATRUDNIENIA

STOPA
BEZROBOCIA

ZASOBY PRACY

ZATRUDNIENIE

ZAWODY
DEFICYTOWE

najmniejsza jednostka organizacyjna
przedsiębiorstwa, miejsce
pracy, część powierzchni produkcyjnej lub
usługowej zajmowanej
lub obsługiwanej przez pracownika w celu
wykonywania
powierzonej mu pracy – zadań
zawodowych
to procent ludzi posiadających zatrudnienie
w stosunku do ogółu
populacji zawodowo aktywnej
wyrażony w procentach stosunek liczby
osób bezrobotnych
do liczby aktywnych zawodowo. Stopa
bezrobocia rejestrowanego
– to wyrażony w procentach stosunek
liczby zarejestrowanych
bezrobotnych do liczby ludności aktywnej
zawodowo
stanowią je wszystkie osoby, które
wykonują lub chcą wykonywać
pracę zarobkową bądź przynoszącą
dochód i są zdolne do jej
podjęcia
oznacza wykonywanie pracy na podstawie
stosunku pracy,
stosunku służbowego oraz umowy o pracę
nakładczą
są to zawody, na które występuje na rynku
pracy wyższe
zapotrzebowanie niż liczba osób
poszukujących pracy w danym
zawodzie

ZAWODY
NADWYŻKOWE

są to zawody, na które zapotrzebowanie na
rynku pracy jest
mniejsze niż liczba osób poszukujących
pracy w danych zawodach

ANALIZA RYNKU
PRACY

to gromadzenie i analiza informacji na
temat modelu, uczestników
oraz procesów zachodzących na rynku
pracy

(źródło: Nowy podręcznik Klubu Pracy)

ŻRÓDŁA INFORMACJI O RYNKU PRACY
administracja publiczna
www.mpips.gov.pl/

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

www.mr.gov.pl/

Ministerstwo Rozwoju

www.nauka.gov.pl/

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

www.parp.gov.pl/

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
(programy grantodawcze, rozwój zasobów
ludzkich, Europejski Fundusz Społeczny,
Krajowy System Usług, rozwój regionalny)

www.pi.gov.pl/

Portal Innowacji PARP (innowacyjność
przedsiębiorstw)

www.pip.gov.pl/

Państwowa Inspekcja Pracy

www.psz.praca.gov.pl/

Portal Publicznych Służb Zatrudnienia

www.buwiwm.edu.pl/

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany
Międzynarodowej

instytucje i organizacje rynku pracy
http://ngo.pl

baza pozarządowych organizacji rynku pracy
stworzona w ramach projektu „Bezrobocie – co
robić?”, cyklicznie aktualizowana, obejmuje całą
Polskę

www.wolontariat.org.pl/

serwis poświęcony wolontariatowi

www.saz.org.pl/

strona internetowa Stowarzyszenia Agencji
Zatrudnienia

migracje
www.powroty.gov.pl/

serwis z informacjami dla osób planujących
powrót z emigracji

www.eures.praca.gov.pl/

Portal Sieci Europejskich Ofert Pracy

ekonomia społeczna
http://ekonomiaspoleczna.pl/

portal poświęcony tematyce ES

www.spoldzielnie.org/

Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

www.zlsp.org.pl/

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy

badania i wiedza
www.biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/

periodyk Ośrodka Badań nad Migracjami UW,
artykuły i analizy dotyczące emigracji

www.gbpizs.gov.pl/

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia
Społecznego

www.stat.gov.pl/

Główny Urząd Statystyczny

www.biostat.com.pl

statystyka, badania

informacje praktyczne
www.efs.gov.pl/

Portal Funduszy Europejskich

www.praca.saz.org.pl/

Portal Pracy Stowarzyszenia Agencji
Zatrudnienia

http://zielonalinia.gov.pl/

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb
Zatrudnienia, informacje dla osób poszukujących
pracy i dla pracodawców

www.prawopracy.org/

serwis o tematyce z zakresu prawa pracy,
rynków pracy i psychologii sukcesu; w serwisie artykuły, porady, akty prawne, wzory pism i
umów, ogłoszenia o pracy

www.serwisy.gazetaprawna.pl

serwisy tematyczne, praca

www.rynekpracy.pl
www.regiopraca.pl
www.praca.wp.pl
www.infor.pl
www.portalsamorzadowy.pl

