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Przedm ow a

Bezrobocie to jeden z najbardziej dotkliwych problemów współczesnego
świata pracy. Jego rozwiązanie jest ambicją wielu polityków. Ludzie nauki próbują
znaleźć metody łagodzenia bezrobocia i sposoby rekompensaty jego skutków.
Dlatego też w kolejnej edycji bibliografii .Zatrudnienie i bezrobocie w
Polsce i w świecie”* skoncentrowano się na problemach bezrobocia, rezygnując z
działu zatrudnienie.
Prezentowana bibliografia ,3ezrobocie

- przyczyny

- skutki

-

przeciwdziałanie” rejestruje wydawnictwa zwarte, artykuły z czasopism, materiały z
konferencji oraz akty prawne. Jest bibliografią częściowo adnotowaną. Przy jej
opracowywaniu wykorzystano zbiory oraz wydawnictwa Głównej Biblioteki Pracy i
Zabezpieczenia Społecznego.
Całość liczącą 391 poz. podzielono na 3 części: cz. A : Teoretyczne
aspekty bezrobocia, cz. B: Bezrobocie w Polsce, cz. C: Bezrobocie w świecie.
W bibliografii zastosowano schemat działów podobny do tego jaki
przyjęto w poprzednich tomach tego cyklu w części dot. bezrobocia.
W niektórych działach zwrócono uwagę czytelników na zawarte tam bloki
tematyczne poprzez zastosowanie haseł: W cz. B: Bezrobocie w poszczególnych
regionach (s. 18-21); Bezrobocie na wsi (s. 21-22); Kluby pracy (s. 45); Rady
Zatrudnienia (s. 48-49). W cz. C wyróżniono Kraje transformacji ( s. 70-77),
(s. 85), (s. 97-99), (s. 108-109).
W poszczególnych działach zastosowano także odsyłacze prowadzące do
pozycji o pokrewnej problematyce, które zostały zarejestrowane w innym dziale oraz
odsyłacze międzydziałowe.
Bibliografię uzupełniają: wykaz tytułów czasopism i ich skrótów,
objaśnienia skrótów nazw instytucji wydawniczych, wykaz skrótów i symboli oraz
indeks alfabetyczny i indeks krajów.
Dotychczas ukazały się : Zatrudnienie i bezrobocie w Polsce. Literatura polska w wyborze 1985-1990 [oraz]
wrzesień 1990 r. - wrzesień 1991 r. - Warszawa : 1990, 1991 ; Zatrudnienie i bezrobocie w Polsce i w świecie.
Literatura polska i obca w wyborze za lata 1985-1991 [oraz] za wrzesień 1991 r.- wrzesień 1992.[ oraz)
1993 -1994 r. - Warszawa : 1992. 1995.
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TEORETYCZNE ASPEKTY BEZROBOCIA

BACH H. W.: Der Arbeitsmarkt in der Bundesrepublik Deutschland. Eine
synoptische, theoretische und empirische Analyse = poz. 262.
Rynek pracy w Republice Federalnej Niemiec. Analiza synoptyczna,
teoretyczna i empiryczna.
1. BRANZEI O., BUNTING E.: How employment is measured in Central
and Eastem European countries. Labour Mark. Trends 1996 nr 3 s. 126-132,
tab.
Metody pomiarów bezrobocia w państwach Europy Wschodiuej i
Centralnej.
Charakterystyka metodologii pomiarów bezrobocia w wybranych
państwach Europy Centralnej i Wschodniej (Bułgaria, Chorwacja, Czechy,
WęgiY; Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia). Przedstawiono definicje i
pojęcia dotyczące bezrobocia, przyjęte zgodnie z konwencjami
Międzynarodowej Organizacji Pracy, m.in.; metody rejestracji osób
bezrobotnych, określanie struktury i wielkości czynnych i biernych grup
ludności, obliczanie bezrobocia młodocianych, bezrobocia długookresowego,
obliczanie wskaźnika bezrobocia, bezrobocie pośrednie (osoby, które pracują
na część etatu z uwagi na brak zatrudnienia w pełnym wymiarze).
Scharakteryzowano różnice w organizacji i zarządzaniu bezrobociem oraz
statystyczne metody obliczania i opisywania bezrobocia.
2.
BREGGER J. E., HAUGEN S. E.: BLS introduces new rangę of
altemative unemployment measures. Mon. Labor Rev. 1995 nr 10 s. 19-26,
tab. wykr.
Biuro Statystyki Pracy (BLS) wprowadza nowy zakres alternatywnych
mierników bezrobocia.
W 1994 r. przy opracowywaniu zasad Powszechnego Spisu Ludności
Biuro Statystyki Pracy USA wprowadziło szereg zmian do kwestionariuszy
spisowych. Obecna sytuacja wymaga głębszego poznania problemu
bezrobocia. Porównano mierniki stosowane do 1993 r. i wprowadzone w
1994 r., te ostatnie obrazują liczbę osób pozostających bez pracy dłużej niż 15
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tygodni, liczbę osób, które utraciły pracę stałą lub zakończyły pracę
w\'konywaną na podstawie umowy na czas określony, ogólną liczbę osób
pozostających bez pracy łącznie z osobami, które zrezygnowały z
poszukiwania pracy oraz osobami, dla których praca stanowi zjawisko
marginalne. Obecna statystyka obejmuje łącznie wszystkie ww. grupy, wraz z
osobami pracującymi w niepełnym wymiarze z powodu trudności
ekonomicznych
zakładu pracy.
Przedstawiono
wpiływ
zmian
metodologicznych na wyniki spisu. Oceniono przydatność nowych mierników
dla praktyki.
3. CREMER H., MARCHAND M., PESTIEAU P.: The optimal level of
unemployment Insurance benefits in a model o f employment mismatch.
Labour Econ. 1995 nr 4 s. 407-420, tab.
Optymalny model zasiłków dla bezrobotnych.
Prezentowany model optymalnego poziomu zasiłków dla bezrobotnych w
celu ich aktywizacji zawodowej uwzględnia preferencje osób w wyborze
rodzaju wykonywanej pracy oraz istniejące możliwości oferowane na rynku
pracy. Rozpatrywano relacje popytu i podaży pracy na rynku pracy, strategie
poszukiwania i akceptacji określonej pracy, ćharakterystykę osób w
poszczególnych kategoriach (w zależności od preferencji wykonywania
określonej pracy). Model poszukiwania pracy zakłada, iż bezrobocie powstaje
z powodu oczekiwania przez ludzi na możliwość podjęcia najlepszej
oferowanej pracy oraz z powodu niepodejmowania pracy z uwagi na
wysokość otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych. Przy konstruowaniu
modelu przyjęto kilka założeń, m.in. nie występują zwolnienia z pracy, liczba
miejsc pracy równa jest liczbie osób aktywnych zawodowo.
4. CZARNY B.: Bezrobocie. Nowe Życie Gospod. 1996 nr 22 s. 48-51, tab.
Wykład podstaw ekonomii.
GAZINSKA M.; Modele ciążenia i potencjału w badaniu bezrobocia w
województwie szczecińskim = poz. 46.
i
5.
GRASSINGER R.: Yerfestigte Arbeitslosigkeit : das HysteresisPhanomen unter besonderer Beriicksichtigung des Humankapitalensatz /
Institut fiir Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt fur Arbeit. -
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Numberg : lABBA, 1993. - 126 s.
s. 119-126.

wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr.

Utrwalone
bezrobocie:
zjawisko
histerezy
uwzględnieniem powstawania kapitału ludzkiego

ze

szczególnym

Praca dyplomowa prezentująca tradycyjną analizę rynku pracy, opartą na
teoriach neoklasycznych, wyjaśniającą teorię histerezy oraz jej zastosowanie i
wykorzystanie dla oceny bezrobocia. Stosowane w tym celu wzory
matematyczne pozwalają na określenie zmian poziomu bezrobocia i ich
zależności od inflacji. Problem ten ilustrują przykłady RFN, Wlk. Brytanii,
Francji i USA z lat 1953-1984. Dotychczasowe teorie kapitału w postaci
zasobów pracy wymagają pogłębienia o elementy dostępu uczesmików rynku
pracy do informacji o kosztach poszukiwania pracy i angażowania
pracowników, o okresie pozostawania bez pracy bezrobotnych poszukujących
pracy, zwłaszcza o sytuacji osób dotkniętych bezrobociem długotrwałym.
Analizowano
problem powstawania długotrwałego
bezrobocia z
uwzględnieniem różnych czynników dodatkowych.
HERNAES E., STROM S.: Heterogenity and unemployment duration =
poz. 270.
Różnorodne czyimiki trwania bezrobocia.
M. in.. przedstawiono czynniki trwania bezrobocia, według koncepcji
definiowania go w dwojaki sposób: wolumenu zarejestrowanych osób bez
pracy, lub wszystkich osób pozostających bez pracy. W celu optymalizacji
analizy
skonstruowano
model
pozwalający
na
oszacowanie
prawdopodobieństwa znalezienia stałego zatrudnienia przez bezrobotnych.
The INFLUENCE of unemployment benefits on unemployment duration:
evidence ffom Spain = poz. 318.
Wpływ zasiłków dla bezrobomych na trwanie bezrobocia : przypadek
Hiszpanii.
M. in. przedstawiono teoretyczne aspekty występowania współzależności
pomiędzy otrzymywaniem zasiłku, a pozostawaniem bez pracy.
JAROSZUK A.: Doświadczenia WUP w Siedlcach w zakresie badań,
statystyki, analiz i prognoz. = poz. 203.
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6. JASIŃSKI M.: Płace i postęp techniczny a bezrobocie ; ujęcie
modelowe. Pr. Nauk. AE Wroc. 1996 nr 713, Ekon. Miądzynar. Stosun. Gosp.
1996 nr 1 s. 69-80 summ.
LAYARD R., NICKELL S., JACKMAN R.: The unemployment crisis =
poz. 277.
W oparciu o opracowany przez autorów ogólny schemat analizy, który
łączy w sobie teorię makroekonomiczną z analizą rynku pracy zanalizowano
przyczyny, które spowodowały wysoką stopę bezrobocia w ostatmch latach
oraz źródła jej wahań. Zaprezentowano najnowsze stanowiska wobec takich
teorii, jak histereza i „insider-outsider”.
7. MAKAĆ W.: Obserwacja statystyczna rynku pracy w Polsce. Rynek Pr.
1996 nr 1 s. 9-29 bibliogr.
Omówiono metody gromadzenia danych o bezrobotnych i o wolnych
miejscach pracy oraz ich przydatność diagnostyczną.
8. MAKAĆ W.: Podstawowe metody statystyczne w analizie rynku pracy /
Krajowy Urząd Pracy. - Warszawa : KUP, 1996. - 211 s. ; 24 cm. (Biblioteka Pracownicza dla Służb Zatrudnienia). - Tabele. - Bibliogr.
Przedstawiono zasady gromadzenia, opracowywania i prezentacji
materiału statystycznego dot. bezrobocia. Omówiono metody statystyczne
stosowane w analizie bezrobocia: metody analizy struktury zbiorowości,
metody analizy współzależności, metody analizy zmian w czasie.
Zilustrowano je przykładami liczbowymi.
9. MAZUR K., CHMAJ A.: Weryfikacja wybranych modeli zależności
między bezrobociem a poziomem cen i płac w warunkach polskich. Rzesz.
Zesz. Nauk. 1996 t. 20 s. 87-93 summ.
NEWMAN P., DENMAN J.: A guide to the statistics an jobcentre
vacancies and placings = poz. 375.
Przewodnik do statystyki biur pośrednictwa pracy obrazujący liczbę miejsc
i przyjęć do pracy.
M. in. definicje obowią^jące w statystyce Międzynarodowej Organizacji
Pracy.
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10.
PAŁASZEWSKI H.: Transformacja - bezrobocie, inflacjaaspekty
teoretyczne. Phaenomena 1995 t. 1 s. 103-113.
REGIONALNE zróżnicowanie rynku pracy w Polsce w latach 1989-1993
= poz. 38.
M. in. interpretacje terminologiczne dotyczące zatrudnienia, rynku pracy i
bezrobocia.
ll.SA T T IN G E R M.; General eąuilibrium effects of unemployment
compensation with labor force participation. J. Labor Econ. 1995 nr 4
s. 623-652, bibliogr. s. 651-652.
Równoważące oddziaływanie zasiłków dla bezrobotnych i zatrudnienia.
Przedstawiono problem siły i kierunków oddziaływania zasiłków dla
bezrobotnych na wielkość zatrudnienia. Do obliczeń wykorzystany został
model kompensaty na rzecz bezrobotnych, za pomocą którego określono
również wielkość nakładów na finansowanie bezrobocia, wpływ wypłacanych
kompensat na liczbę miejsc pracy i wielkość zatrudnienia oraz kształtowanie
wysokości wynagrodzeń. Zdaniem specjalistów zwiększenie znaczenia
zasiłków dla bezrobotnych powoduje m.in.; zwiększenie zatrudnienia - choć
wskaźnik bezrobocia również wzrasta, obniżenie wysokości wynagrodzeń,
poprawę ekonomicznej sytuacji firm oraz pogorszenie standardu życiowego
pracowników. Oddziaływanie systemu zasiłkowego ma miejsce również w
przypadku wzrostu wskaźnika wyrażającego się stosunkiem liczby
bezrobotnych do liczby wolnych miejsc pracy oraz poprawy warunków
bytowych osób bez pracy. Przedstawiono różnice wyników w przypadku
zastosowania różnych metod analitycznych (Nash, Sattinger).
12.
SCUTAJRU C.: Inflation, salaires, chómage. Rev. Roum. Sci. Econ.
1995 m- 2 s. 145-156, wykr. bibliogr. 10 poz.
Inflacja, płace, bezrobocie.
Analiza zagregowanych czynników służących do oceny inflacji, dochodów
pracowniczych i bezrobocia za okres od stycznia 1992 do grudnia 1994 r.
(czas szoku związanego z liberalizacją cen i etapowym odchodzeniem od
dotacji w Rumunii). Wnioski to m. in.; utrzymująca się stała tendencja
wzrostu bezrobocia. Na wykresach przedstawiono rozwój tych zjawisk
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SOCJOLOGIA bezrobocia = /70Z. 2 2 P.
Z treści; Mlonek K.; Tradycje badań bezrobocia w Polsce - zagadnienia
metodologiczne. - Marcinkowski A. S., Sobczak Jerzy S.: Bezrobotni i
instytucje - interpretacje, definicje i strategie działania.
13. SORENTINO C.: International unemployment indicators, 1983-1993.
Mon. Labor Rev. 1995 nr 8 s. 31-50, tab. wykr.
Wskaźniki charakteryzujące bezrobocie międzynarodowe w latach 19831993.
Przedstawiono wyniki badań bezrobocia w USA, Kanadzie, Australii,
Japonii, Szwecji, Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii, Wielkiej Brytanii.
Analiza została przeprowadzona na podstawie 7 wskaźników opisujących
bezrobocie: U 1 - wskaźnik bezrobocia długookresowego (powyżej 13
tygodni), U 2 - wskaźnik utraty miejsca pracy, U3 - stopa bezrobocia osób w
wieku powyżej 25 lat, U4 - współczynnik bezrobocia osób poszukujących
pracy w pełnym wymiarze, U5 - wskaźnik bezrobocia konwencjonalnego, U6
- wskaźnik łączony (osoby poszukujące pracy na cały etat lub na część), U7 wskaźnik bezrobocia osób szukających pracy bez przekonama o możliwości
jej znalezienia.
14. THOMAS J. M.: An empirical model of sectoral movements by
unemployed workers. J. Labor Econ. 1996 nr 1 s. 126-153, tab. bibliogr.
s. 150-153.
Empiryczny model międzydziałowych przemieszczeń pracowników bez
pracy.
Próba stworzenia empirycznego modelu międzydziałowych przemieszczeń
pracowników bez pracy, opracowana na podstawie danych kanadyjskich. W
badaniach zakładano, że bezrobocie w pewnych działach gospodarki wiąże się
ze zbyt atrakcyjnymi warunkami pracy w działach nie mającymi przyszłości.
Przyczyną bezrobocia może być utrata pracy spowodowana decyzją
pracodawcy, lub rozwiązaniem umowy o pracę przez pracownika; w obu
przypadkach różne są postawy wobec poszukiwania nowej pracy, co decyduje
o długości okresu bezrobocia. Analiza zjawiska ruchliwości zawodowej obu
grup bezrobotnych, czasu trwania okresów pracy i bezrobocia, przyczyn utraty
pracy ujawniła, że przyczyną wzrostu było zmniejszenie ruchliwości
zawodowej, wydłużenie czasu trwania przerw pomiędzy utratą pracy, a
powrotem do niej. Na długość trwania przerw wpływały oczekiwania
płacowe.
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Le TRAYAIL dans le monde = poz. 284.
Praca na świecie.
M. in. dyrektywy MOP zmierzające do ujednolicenia takich pojęć, jak:
pracujący, zatrudnienie, bezrobocie i częściowe bezrobocie.
15.
WARD H., BIRD D.: The JUYOS cohort: a longitudinal database of
the claimant unemployed. Employ. Gaz. 1995 nr 9 s. 345-350, wykr.
JUVOS - przekrojowa baza danych o bezrobotnych świadczeniobiorcach.
Omówiono zasady prowadzenia statystyki bezrobotnych przy pomocy
systemu komputerowego JUVOS. Zamieszczone zostały wyniki ostatnich
badań rynku pracy, w szczególności dotyczące oceny wielkości i struktury
bezrobocia. System JUVOS ma zastosowanie w szacowaniu i analizie czasu
trwania bezrobocia, długości i częstotliwości okresów pozostawania bez pracy
w odniesieniu do poszczególnych zainteresowanych, długości przerw
pomiędzy okresami zatrudnienia i bezrobocia. Baza danych zawiera
informacje dotyczące charakterystyki osobowej, pozwala na periodyczne
przygotowywanie analiz statystycznych na temat bezrobocia w Wielkiej
Brytanii (m.in. wielkość bezrobocia, dynamika jego zmian w czasie i
przestrzeni, czas trwania w poszczególnych przypadkach).
ZESZYT informacyjno-metodyczny dla specjalistów do spraw szkolenia
bezrobotnych = poz. 187.
Z treści:
bezrobotnych.

Wujek

T.:

Teoretyczno-praktyczne

aspekty

szkolenia

Cz. B
BEZROBOCIE W POLSCE

w
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I. PROBLEMY BEZROBOCIA

1. Zagadnienia ogólne

16. AKTYWNOŚĆ ekonomiczna ludności Polski / Główny Urząd
Statystyczny. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Statyst., 1996 ; 29 cm. - {Informacje
I Opracowania Statystyczne. Praca. Dochody / GUS). - Tabele.
listopad 1995. - XXXIV, 88 s.
luty 1996.-XLIV, 88 s.
maj 1996. -XLIV, 88 s.
sierpień 1996. - XLIV, 88 s.
M. in. bezrobotni.
17. AKTYWnOŚĆ zawodowa i bezrobocie w Polsce : raport
przygotowany na podstawie „Badania aktywności ekonomicznej ludności”
przeprowadzonego w.... / Główny Urząd Statystyczny. Departament Pracy. Warszawa : Zakł. Wydaw. Statyst., 1996 ; 29 cm. - {Studia i Analizy
Statystyczne / GUS). - Tabele.
listopadzie 1995 r. - 119 s.
sierpniu 1995 r. - 72 s.
lutym 1996 r. - 76 s.
maju 1996 r. - 78 s.
18. BEZROBOCIE rejestrowane w Polsce I-IV kw. 1996 = Registered
unemployment in Poland / Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : Zakł.
Wydaw. Statyst., 1996. - 86 s. : mapy, wykr. ; 29 cm. {Informacje i
Opracowania Statystyczne. Praca. Dochody / GUS). - Treść także w jęz. ang.
Stopa bezrobocia w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej; Bezrobomi
zarejestrowani w urzędach pracy; Aktywne formy pomocy bezrobotnym;
Napływ i odpływ bezrobotnych; Bezrobotni nowo zarejestrowani; Bezrobotni,
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którzy podjęli pracę; Bezrobotni wg poziomu wykształcenia i wieku, wg czasu
pozostawania bez pracy, wg stażu pracy; Napływ i odpływ bezrobotnych;
Bezrobotni zwolnieni grupowo wg województw; Bezrobotni posiadający
prawo do pobierania zasiłku wg województw; Bezrobotni wg poziomu
wykształcenia, wieku
i czasu pozostawania bez pracy w układzie
wojewódzkim; Bezrobotni wg województw i rejonów; Stopa bezrobocia wg
rejonowych urzędów pracy.
19. BIULETYN Statystyczny 1996 = Statistical Bulletin / Główny Urząd
Statystyczny. - nr 1-12. -Warszawa : Zakł. Wydaw. Statyst. 1996 ; 29 cm. Tabele także w jęz. ang.
M. in. bezrobocie i zasiłki dla bezrobotnych.
BORKOWSKA S.: Wpływ zbiorowych stosunków pracy na zatrudnienie i
bezrobocie = poz. 264.
Odpowiedź na pytanie czy i jak różne modele zbiorowych stosunków
pracy i tym samym rokowań zbiorowych, wpływają na zatrudnienie i
bezrobocie w Polsce.
20. BRYLSKA B.: Reasons and sources of unemployment in Poland
during system transformations. Ann. UMCS, Sect. H. 1994 vol. 28 s. 80-85.
Przyczyny i źródła bezrobocia w Polsce w okresie transformacji.
BULLETIN of Labour Statistics = poz. 266.
M. in. bezrobocie w Polsce.
21. CDELEMĘCKI M.: Zawody z pr2:yszłością. Wprost 1996 nr 51
s. 40-44.
M. in. bezrobocie w poszczególnych zawodach.
22. GÓRA M.: Instytucjonalne źródła bezrobocia w Polsce. Rocz. Kol.
Anal. Ekon. 1996 z. 3 s. 163-182.
23.
HERER W., SADOWSKI W.: Informal sector and unemployment
issue in Poland. Res. Buli. 1996 nr 2 s. 9-18.
Sektor nieformalny i problem bezrobocia w Polsce.
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24. INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia w... / Krajowy Urząd
Pracy. Departament Statystyki, Analiz i Prognoz. - [nr] 1-12. - Warszawa :
KUP, 1996.; 29 cm.
Poziom i stopa bezrobocia. Rejestrowane bezrobocie na wsi. Zmiany w
poziomie bezrobocia. Struktura bezrobotnych. Pośrednictwo pracy. Wydatki z
Funduszu Pracy.
25. KABAJ M., KOPTAS G.; Bezrobocie długookresowe = poz. 184/95.
Rec.; Baszkiewicz P., Społ. Otwarte 1996 nr 1 s. 46-48.
KOPTAS G.: Polityka społeczna wobec bezrobocia = poz. 122.
M. in. poziom i struktura bezrobocia.
26. LIPECKI J.: Kierunki zmian w zatrudnieniu i bezrobociu - szanse i
zagrożenia - w perspektywie początków XXI wieku. Ekon. Org. Przeds. 1996
nr 9 s. 16-18.
Omów. konf. w Ryni k/Warszawy, 17-18 czerwca 1996 r.
27. MUCHAMETCZYN E.: Problemy związane z podejmowaniem
zatrudnienia (wyniki badań ankietowych). Rynek Pr. 1996 nr 4 s. 56-60.
Na podstawie wyników badań (przeprowadzonych w 1994 r. przez WUP w
Płocku dot. problemów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych), omówiono
czynniki decydujące o podjęciu lub rezygnacji z podjęcia pracy przez
bezrobotnych oraz ich plany dotyczące przekwalifikowania się i zmiany
zawodu.
OECD in figures : statistics on the member countries : supplement to the
OECD Observer 1996 nr 200 = poz. 279.
M. in. bezrobocie w Polsce.
28. PADOWICZ W.; Stan bezrobocia i rynku pracy w Polsce w latach
1990-1996 - próba oceny. Pr. Zabezp. Społ. 1996 nr 12 s. 1-10.
29. PADOWICZ W.: Zmiany na rynku pracy i bezrobocie w 1995 roku.
Gospod. Nar. 1996 nr 10 s. 13-24.
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30.
POLAND : ąuarterly statistics / Główny Urząd Statystyczny. - nr 1-4. Warszawa : Zakł. Wydaw. Statyst. 1996. ; 29 cm.
M. in. bezrobocie w Polsce przedstawione na tle wybranych krajów
Europy Zachodniej i wszystkich Europy Wschodniej.

31.
RYNEK pracy w Polsce 1993-94 / red. U. Sztanderska ; Instytut Pracy
i Spraw Socjalnych. - Warszawa : BPiSS, 1995. - 372 s. : wykr. ; 24 cm. /IP iS S ; nr 9). - Tabele. - Bibliogr. - Spis treści także w jęz. ang.
Z treści: Sztanderska U.: Tworzenie i destrukcja miejsc pracy. Kwiatkowski E., Gawrońska B.: Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w
Polsce w latach 1990-94. - Sztanderska U.: Zróżnicowanie bezrobocia a
mobilność osób aktywnych zawodowo - przesłanka kształtowania polityk
rynku pracy. - Sztanderska U., Minkiewicz B.: Rejonowe urzędy pracy funkcjonowanie i możliwości oddziaływania na lokalne rynki pracy.

32. RYNOK truda i bezrabotica v Polśe. Ćelovek Tr. 1995 nr 9 s. 38-39,
tab.
Rynek pracy i bezrobocie w Polsce.
Dokonano ogólnego przeglądu statystyki rynku pracy i uregulowań
prawnych dotyczących bezrobocia i pomocy bezrobotnym w Polsce. Oceniono
stosowane rozwiązania i nakreślono możliwości przenoszenia ich na grunt
iimych państw.

SOCJOLOGIA bezrobocia = poz. 229.
Z treści: Borkowski T., Marcinkowski A. S.: Bezrobocie w latach 19901994.

STATISTICAL Bulletin : Poland - Czech Rep. - Slovakia - Hungary =
poz. 306.
M. in. bezrobocie.
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33. STRUKTURA społeczna - rynek pracy - bezrobocie / pod red. M.
Malikowskiego, D. Markowskiego. - Rzeszów ; Wydaw. WSP, 1996. - 221 s . :
wykr., ry s.; 24 cm. - Tabele.
Zbiór referatów wygłoszonych na ogólnopolskiej konferencji naukowej
7-8 maja w Rzeszowie.
Z treści: Zagórski Z.: Transformacyjna dyktatura klas „garnuszkowych”.
Bezrobotni a postkomuniści w Polsce. - Morawski Z.: Ludzie bez pracy.
Ewolucja prawnych instrumentów regulacji. - Gerszewska M.: Postrzeganie
bezrobocia przez elity polityczne, gospodarcze oraz intelektualne. - Grzesik
A.; Problemy regionalnego rynku pracy w południowo-wschodniej Polsce. M. in. bezrobocie. - Śliwińska A.: Rynek pracy i bezrobocie w województwie
toruńskim. Główne tendencje. - Leśniak-Moczuk K.; Ekonomiczne koszty
bezrobocia na przykładzie rejonu mieleckiego. - Górski P.: Przedsiębiorcy i
specjaliści, ich pozycja na rynku pracy oraz postawy i aspiracje wobec pracy. Krupa K.: Zmiany struktur organizacyjnych a bezrobocie. - Wielgos-Struck
R-: Pozarządowe instytucje pomocy społecznej - łagodzenie skutków
bezrobocia na tle innych form działalności. - Sadowski A.: Kultura
bezrobotnych. - Seręga Z.: Rola przedsiębiorczości w kreowaniu lokalnych
rynków pracy.
34. SYNDROM bezrobocia / red. R. Borowicz, K. Łapińska-Tyszka.
Warszawa : PAN, 1993. - 208 s . ; 24 cm.
Rec.: Gerszewska M., Polit. Spot. 1996 nr 9 s. 19-21.
Zob. poz. 244/93.
YEARBOOK of labour statistics = poz. 288.
M. in. bezrobocie w Polsce.

2. Geografia bezrobocia

35.
C Y B U LSK I L.: Z różnicow anie przestrzenne b ezrobocia jako
przesłanka regionalizacji polityki zatrudnienia. A cta Univ. W ratisl., Socjol.
1996 nr 20 s. 95-121.
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36. KORENIK S.; Restrukturyzacja regionów zagrożonych bezrobociem.
Acta Univ. WratisL, Socjol. 1996 nr 20 s. 87-93.
37. KWIATKOWSKI
E., KUBIAK P.: Regionalne zróżnicowanie
bezrobocia w Polsce w latach 1992-1995 : analiza strumieniowa. Rynek Pr.
1996 nr 9 s. 9-25.
38. REGIONALNE zróżnicowanie rynku pracy w Polsce w latach 19891993 / Główny Urząd Statystyczny. Departament Pracy i Dochodów Ludności.
- Warszawa : Zakł. Wydaw. Statyst., 1995. - 213 s. : w ykr.; 29 cm. - Tabele.
Interpretacje terminologiczne dotyczące zatrudnienia, rynku pracy i
bezrobocia . Regionalne zróżnicowanie bezrobocia.
RYNEK pracy w Polsce 1993-94 = poz. 31.
Z treści; Kwiatkowski E., Gawrońska B.: Regionalne zróżnicowanie
bezrobocia w Polsce w latach 1990-94.

Bezrobocie

w poszczególnych

regionach

39. ANALIZA struktury bezrobotnych wielokrotnie rejestrujących się z
prawem do zasiłku w wybranych rejonach województwa olsztyńskiego.
Oprać. M. Markowska, B. Seroka. Biul. Inf. KUP 1996 nr 9 s. 23-25, tab.
40. BERNAIS J.; Zasoby pracy i bezrobocie // W: Rozwój społeczny
województwa katowickiego. - Katowice : AE, 1996. - S. 39-59.
M. in. bezrobocie w woj. katowickim.
41. BEZROBOCIE rejestrowane w województwie białostockim w latach
1991-1995 / Urząd Statystyczny w Białymstoku. - Białystok: Urz. Statyst.,
1996.-27 s. ; 25 cm.
42.
BEZROBOCIE w zawodzie sprzedawcy w województwie katowickim
na przykładzie Rejonowego Urzędu Pracy w Jaworznie. Oprać. J. Drobot.
Biul. Inf. KUP 1996 nr 4 s. 27-35, tab.
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BEZROBOTNI
absolwenci
szkół
Południowo-Wschodniej = poz. 67.

ponadpodstawowych

Polski

Z treści: Grzesik A.: Poziom, zróżnicowame przestrzenne i specyfika
bezrobocia w regionie południowo-wschodnim Polski.
43. BORKIEWICZ M.: Klęska zwana bezrobociem. Śląsk 1996 nr 3 s. 8-9.
Bezrobocie na Górnym Śląsku.
CHMAJ A.: O bezrobociu wśród młodzieży na przykładzie województwa
rzeszowskiego = poz. 68.
CIEPUCHA E., DYMARCZYK W.: Bezrobocie absolwentów szkół w
regionie łódzkim = poz. 69.
44. CZESLA A.: W województwie olsztyńskim spada bezrobocie. Polit.
1996 n r7 s. 12-15.
45. CZYSZKIEWICZ R., KOWALEWSKI I., THUROW R.: Bezrobocie
w województwie szczecińskim 1990-1995 / Wojewódzki Urząd Pracy.
Szczecin : WUP, 1996. - [4], 96, [1] s. : rys. ta b .; 24 cm.
46. GAZIŃSKA M.: Modele ciążenia i potencjału w badaniu bezrobocia w
województwie szczecińskim. Prz. Stat. 1995 z. 3/4 s. 411-423.
47. GRABIEC L: Bezrobocie na Dolnym Śląsku w latach 1990-1994. Acta
Univ. Wratisl., Prawo 1996 nr 253 s. 173-188.
48. GUZIK H.: Regionalne zróżnicowanie rynków pracy
południowo-wschodniej. Zesz. Nauk. / AE Krak 1996 nr 470 s. 101
wykr. summ.
M. in. rozmiary bezrobocia.
i n f o r m a c j a o stanie

i strukturze bezrobocia —poz. 24.

M. in. statystyka bezrobocia wg województw.

P o ls^
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49. KRUPOWICZ J.: Bezrobocie na Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim w
1994 r. i w I-III kw. 1995 r. Prz. Stat. Śl. 1996 [R.] 5 s. 12-17.
50. MAKOWSKA K.; Problemy bezrobocia w wybranych gminach.
Człow. Śród. 1996 nr 2 s. 153-170.
51. MELLER J.; Badania w skali lokalnych rynków pracy. Rynek Pr. 1996
nr 9 s. 55-66.
M. in. bezrobocie w rejonie inowrocławskim.
52. OLCZYK D.: Bezrobocie w województwie piotrkowskim. Rynek Pr.
1996 nr 2 s. 34-38.
STRUKTURA społeczna - rynek pracy - bezrobocie = poz. 33.
Z treści: Grzesik A.: Problemy regionalnego rynku pracy w południowowschodniej Polsce. - M. in. bezrobocie. - Śliwińska A.; Rynek pracy i
bezrobocie w województwie toruńskim. Główne tendencje.
TRUSZKOWSKA A.: Polityka państwa wobec regionalnych i lokalnych
rynków pracy = poz. 137.
Przedstawiono przesłanki i cel, dla którego w latach 1991-1996
wyodrębniono rejony zagrożone bezrobociem strukturalnym, do których
adresowana jest aktywna polityka państwa zmierzająca do przeciwdziałania
narastaniu długotrwałego bezrobocia.
53. WĘGRZYN G.: Struktura wykształcenia a bezrobocie na Śląsku
Dolnym i Opolskim. Prz. Stat. Śl. 1996 [R.] 5 s. 25-29.
54. ZARĘBA P.: Wpływ targowisk tuszyńskich na rynek pracy. Rynek Pr.
1996 nr 9 s. 84-81, tab. wykr.
M. in. charakterystyka bezrobocia w tym regionie.
55. ZDROJEWSKI E. Z.: Bezrobocie na Wybrzeżu. Wiad. Stat. 1996 nr 7
s. 76-82, tab. bibliogr.
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56. ZIELIŃSKA A.: Problemy bezrobotnych w Toruniu. Eduk. Doros.
(Tor.) 1996 nr 3 s. 43-53.
57. ZMIANY w przestrzennym rozmieszczeniu i strukturze bezrobomych
w 1995 r. / oprać. H. Szponeir ; Centralny Urząd Planowania. Biuro
Planowania Regionalnego z siedzibą w Warszawie. - Warszawa : CUP, 1996.
- 59 s. ; 30 cm. (Makroregion Stołeczny / CUP ; z. 122). - Tabele.

Bezrobocie

na

wsi

58.
BŁASZCZUK C., NIECKO I.: Wiejski rynek pracy. Rynek Pr. 1996
nr 8 s. 63-79.
Na przykładzie woj. chełmskiego przedstawiono problem bezrobocia na
W SI.

59. BOROWICZ R.: Rural unemployment : specific traits. East. Europ.
Count. 1996 [vol.] 2 s. 17-27.
Cechy specyficzne wiejskiego bezrobocia.
60. CZESLA A.: Mobilność zawodowa bezrobomych z terenów wiejskich
regionu Nidzica : badania sondażowe. Rynek Pr. 1996 nr 10 s. 47-54.
INFORMACIA o stanie i strukturze bezrobocia = poz. 24.
M. in. rejestrowane bezrobocie na wsi.
61. MICHNA W.: Bezrobocie na wsi / Instytut Ekonomiki Rolnictwa i
Gospodarki Żywnościowej. - Warszawa : EERiGŻ, 1996. - 260 s. ; 29 cm. Tabele. - Bibliogr.
62. The RURAL unemployment in Poland. East. Europ. Count 1996
[vol.] 2 s. 29-30.
Wiejskie bezrobocie w Polsce.

-
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63.
SIKORSKA A.: Wiejskie be2xobocie w procesach zmian na rynku
pracy / Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Warszawa : LERiGŻ, 1996. - 24 s. ; 21 cm. - (Komunikaty Raporty Ekspertyzy
/ LERiGŻ ; 399). - Tabele. - Summ. - Rez.
SOCJOLOGIA bezrobocia = poz. 229.
ż treści: Landau L., Pański J., Strzelecki E.: Bezrobocie wśród chłopów. Łapińska-Tyszka K.; Bezrobocie w gminie wiejskiej.

64.
ROŻPORŻAPŻENIE Rady Ministrów z 25 czerwca 1996 r. w sprawie
określenia wykazu gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem
strukturalnym. Dz. U. 1996 nr 71 poz. 338.
Toż: Rzeczpospolita 1996 nr 179 : 28 VI Prawo co Dnia s. I-II.
Zob. też poz. 91.
Zob. też Inicjatywy lokalne (s. 35-37).

3. Bezrobocie młodzieży

65. AKTYWNOŚĆ zawodowa i bezrobocie młodzieży w Polsce w latach
1992-1994 / oprać. K. Mlonek ; Główny Urząd Statystyczny. Departament
Pracy. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Statyst., 1995. - 48 s . ; 29 cm. - Tabele.
Ogólna charakterystyka badanej młodzieży. Aktywność zawodowa
młodzieży. Młodzież pracująca, bezrobotna oraz bierna zawodowo.
66. ANDRYCż J.: Determinanty zatrudnienia absolwentów w aspekcie
polityki personalnej. Rynek Pr. 1996 nr 5 s. 46-50.
Wśród przyczyn bezrobocia absolwentów wskazywane są najczęściej
niedostosowanie poziomu i kierunków wykształcenia do potrzeb gospodarki,
brak doświadczenia zawodowego, a także bierne postawy absolwentów wobec
pracy i niewielkie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
społecznych.
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67. BEZROBOTNI absolwenci szkół ponadpodstawowych Polski
Południowo-Wschodniej : praca zbiorowa / pod red. M. Malikowskiego, A.
Grzesika ; Krajowy Urząd Pracy w Warszawie ; Wojewódzki Urząd Pracy w
Rzeszowie ; Wojewódzki Urząd Pracy w Przemyślu ; Wojewódzki Urząd
Pracy w Krośnie. - Rzeszów : WUP, 1996. - 154 s. ; 25 cm. - Tabele. Bibliogr. 42 poz.
Treść: Malikowski M.: Specyfika społeczno-kulturowa regionu
południowo-wschodniego Polski. - M. in. zmiany na rynku pracy 1 w
strukturze zatrudnienia w okresie transformacji. - Grzesik A.: Poziom,
zróżnicowanie przestrzenne i specyfika bezrobocia w regionie południowowschodnim Polski. - Grzesik A., Malikowski M.: Problematyka, cel,
przedmiot i metoda badań. Charakterystyka badanej zbiorowości. - Solecki S.;
Aktywność bezrobotnych absolwentów w zakresie poszukiwania pracy oraz
opinie o pozycji na rynku pracy. - Grygiel P., Piegza J.; Praca na tle innych
wartości społecznych. - M. in. stosunek do pracy. - Grygiel P.:
Psychospołeczne konsekwencje bezrobocia na tle oceny przemian
strukturalnych w Polsce i stosunku do urzędów pracy. - Malikowski M.,
Grzesik A.: Dyrektywy praktyczne wynikające z badań nad bezrobomymi
absolwentami. - Aneks 1. Tabele pomocnicze. - Aneks 2. Ankieta dla
bezrobotnych absolwentów.
68. CHMAJ A.: O bezrobociu wśród młodzieży na przykładzie
województwa rzeszowskiego. Rzesz. Zesz. Nauk. 1995 t. 18 s. 47-58.
69. CIEPUCHA E., DYMARCZYK W.: Bezrobocie absolwentów szkół w
regionie łódzkim. Rynek Pr. 1996 nr 4 s. 70-80. * Ciepucha E.: Bezrobocie
absolwentów szkół w regionie łódzkim. Szk Zaw. 1996 nr 5 s. 39-43, rys. tab.
70. DRYLL I.: Młodzi (nie)zbędni? Nowe Życie Gospod. 1996 nr 40 s. 11.
Bezrobocie młodych.
71. FR Ą C ZK IEW IC Z-W R O N K A A.: Bezrobocie w śród absolw entów .
Humaniz. Pr. 1996 nr 1/2 s. 57-65, tab. summ. rez.
Charakterystyka bezrobotnej młodzieży i czynniki wpływające na skalę
tego bezrobocia.
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72. JURAŚ-BCRAWCZYK B.: Absolwenci wobec problemów bezrobocia.
Eduk. Doros. (Tor.) 1994 nr2 s. 41-49 summ.
Bezrobocie wśród młodzieży i jego zwalczanie.
73. MĘCINA J.: Bezrobomi absolwenci. Aktywizacja zamiast zasiłku.
Polu. Spoi. 1996 nr 7 s. 8-12.
74. SALAŃSKI W.: Zamiast zasiłku. Głos. Naucz. 1996 nr 50 s. 1,7Bezrobocie wśród młodzieży opuszczającej szkołę.
75. STRUŻYNA K.: W kolejce po pracę. Głos Naucz. 1996 nr 30 s. 1,7.
* Taż: Może kolega? Tamże nr 43 s. 1,7.
Bezrobocie młodzieży.
76. SUCHY S.: Kwalifikacje zawodowe a problemy bezrobocia wśród
młodzieży. Eduk. Doros. 1996 nr 3 s. 49-55

77.
ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
15 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania u
pracodawcy stażu przez bezrobotnego absolwenta. Dz. U. 1996 nr 45 poz.
203, tab.
Toż: Prawo Przeds. 1996 nr 25 Tyg. Prawa Gospod. nr 15 s. 10-12.
Zob. też poz. 98, 102.
Zwalczanie bezrobocia młodzieży zob. poz. 122, 126, 145.

4. Zwolnienia grupowe

78.
DZIEDZIC-CHMAJ A.: Zwolnienia grupowe - w świetle ustaleń
kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Kontr. Państ. 1996 nr 3 s. 125-135, rys.
tab.

-
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79. IWULSKI J., JAŚKOWSKI K.: Zwolnienia grupowe - praktyczny
komentarz. - Warszawa : Wydaw. Zrzesz. Praw. Pol., 1995. - 240 s . ; 21 cm.
Rec.; Skoczyński J., Pr. Zabezp. Społ. 1996 nr 6 s. 74-76.
80. KOWALSKA 1.: Emerytury dla zwalnianych pracowników. Gaz.
Praw. 1996 nr 57 s. 29. - Dla pracowników zwalnianych z przyczyn
dotyczących zakładów pracy. * Gdy likwidują zakład. [Przez] G. L. Prawo i
Życie 1996 nr 1 s. 29. - Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikom w
wieku przedemerytalnym w razie upadłości lub likwidacji zakładu pracy.

81.
USTAWA z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczegółowych zasadach
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących
zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (tekst ujednolicony przez
redakcję). Prawo Przeds. 1996 nr 25 Tyg. Pr. Gospod. nr 15 s. 3-6.
Świadczenia dla pracowników zwalnianych z przyczyn dotyczących
zakładu pracy zob. poz. 84, 90.

5. Osłona socjalna bezrobotnych

BIULETYN Statystyczny 1996 = poz. 19.
M. in. bezrobocie i zasiłki dla bezrobotnych.
82.
s. 30-32.
83.

MROZOWSKA M.: Zasiłki dla bezrobotnych. Prawo Pr. 1996 nr 3

REALIZACJA prawa do zasiłku dla bezrobomych. Biul. RPO 1996

nr 2 s. 44-4.

Interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich.

-
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84. SADLIK R.: Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
Prawo Pr. 1996 nr 49 s. 4-5.
Odprawa pieniężna dla pracowników.
85. TRUDNIEJ o zasiłki. Czy jest to nowy sposób na zmniejszenie
bezrobocia? [Przez I. Wojtulewicz ] /woj/. Słowo Dz. Katol. 1996 nr 226 : 22
XI s. 6.
86. UBEZPIECZENIA od
Solidarność 1996 nr 22 s. 15.

bezrobocia

według

Solidarności.

Tyg.

Także: [Wojtulewicz I.] /woj/. Słowo Dz. Katol. 1996 nr 85 : 30 FV-5 IV
S .3 .

87. UCHMAN J.: Zasiłki dla bezrobotnych - wybrane aspekty
funkcjonowania. Pr. Nauk. AE Wroc. 1996 nr 723 Finanse i Bankowość nr 3
s. 27-33, rys. wykr. summ.
88. ŻAMOJDA M.: Ubezpieczenia społeczne w II Rzeczypospolitej.
Ubezpieczenia na wypadek bezrobocia. Prz. Ubezp. Społ. 1996 nr 9 s. 44-49,
tab., nr 10 s. 32-36 tab.

89. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 maja
1996 r. w sprawie wysokości zasiłku na bezrobomych. Monit. Pol. 1996 nr 30
poz. 319. * zm. z 26 lipca 1996 r. Tamże nr 47 poz. 457. * zm. z 18
października 1996 r. Tamże nr 64 poz. 594.
90. ROZPORZĄDZENIE Min. Przemysłu i Handlu z dnia 30 września
1996 r. w sprawie warunków uzyskania uprawnień, sposobu obliczania,
szczegółowych zasad i trybu wypłacania w 1996 r. osłon socjalnych z tytułu
urlopów górniczych, zasiłków socjalnych i jednorazowych wypłat dla
pracowników górnictwa. Dz. U. 1996 nr 127 poz. 600.
M. in. świadczenia dot. pracowników górnictwa objętych zamiarem
zwolnień, w tym także gmpowych.
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91.
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r. w
sprawie
przyznania
bezrobotnym,
zamieszkałym
w
niektórych
województwach i gminach objętych zakresem działania rejonowych urzędów
pracy, prawa do zasiłku i stypendium, przysługującego bezrobotnym
zamieszkałym w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem
strukturalnym. Dz. U. 1996 nr 71 poz. 340.

6. Prawa i obowiązki bezrobotnego

a. Przepisy prawne

92. GÓRAL Z.: Prawne pojęcie bezrobotnego. Stud. Praw.-Ekon. 1996
t- 53 s. 23-48 summ.
93. OCPERONA praw bezrobotnych. Biul. RPO 1996 t. 3 s. 83-87. Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do ministra pracy i polityki
socjalnej. * Błachowska B.: Rzecznik Praw Obywatelskich w obronie
bezrobotnych. Pr. Zabezp. Społ. 1996 nr 6 s. 46-56; Biul. RPO Mater. 1996 z.
31 s. 37-52. - Działalnia Rzecznika Praw Obywatelskich inspirujące i
oddziaływujące na zmianę ustaw regulujących problematykę bezrobocia.
Zob. też poz. 83.
94. SANETRA W.: Stosowanie przepisów o zatrudnieniu i
przeciwdziałaniu bezrobociu do Polaków zamieszkałych za granicą. Polit.
Społ. 1996 nr 11/12 s. 2-5.
STR U K TU R A społeczna - rynek pracy - bezrobocie = poz. 33.

Z treści: Morawski
instrumentów regulacji.

Z.:

Ludzie

bez

pracy.

Ewolucja prawnych
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95. ŚWIĄTKOWSKI A.; Legał naturę and juridical principles o f the
Polish unemployment law of December 14, 1994. Yb. Pol. Labour Law 1996
vol. 8 s. 227-247.
Ustawa o zatrudnieniu i bezrobociu z 14 grudnia 1994 r.
96. ZATRUDNIENIE i przeciwdziałanie bezrobociu : zbiór przepisów.
- Stan prawny na dzień 27.06. 1996 r. / wybór i oprać. G. Nowińska ;
Krajowy Urząd Pracy. - Warszawa ; KUP, 1996. - 2 t. (264 ; 431 s.) ; 24 cm.
Zob. teżpoz. 77, 81, 89-91.

b. Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
/omówienia i komentarze/

97. USTAWA z dnia 22 grudiua 1995 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i
przeciwdziałaniu bezrobociu oraz o zmiaiue niektórych ustaw. H>z. U. 1996
nr 5 poz. 34.
Omów.
98. NOWIŃSKA G.: Zatrudnić absolwenta. Nowe rozwiązania prawne.
Personel 1996 nr 6 s. 52-54.
99. OLEJARZ T.; Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Prawo Przeds. 1996 nr 8 s. 20-21.
100. OLEJARZ T.; Zmiana ustawy o zatrudiueniu i bezrobociu. Rynek Pr.
1996 nr 1 s. 30-48.
101. OLEJARZ T.: Zmiana ustawy o zatrudiueniu i przeciwdziałaniu
bezrobociu. Shtż. Prac. 1996 nr 2 s. 3-11.
102.
s. 15-16.

PRZEDBORSKA M.: Bezrobotni absolwenci. Prawo Pr. 1996 nr 2

-

103.
16 s. 28.
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TRUDNIEJ być bezrobotnym. Oprać. A. Witt. Gaz. Praw. 1996 nr

104.
PROJEKT zmian przygotowany w MPiPS [Ministerstwie Pracy i
Polityki Socjalnej] w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Biul. Min. Pr. 1996 nr 10 s. 8-9.
Pierwsze czytanie odbyło się w 24 października 1996 r.

105. USTAWA z dnia 6 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i
przeciwdziałaniu bezrobociu oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz. U. 1996
nr 147 poz. 687.
Omów.
106. OLEJARZ T.; Nowelizacja ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu
bezrobociu. Rynek Pr. 1996 nr 12 s. 33-54.
107. USTAWA o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu ze zmianami
przyjętymi przez Sejm 6 grudnia 1996 roku. Biul. Min. Pr. 1996 nr 12 s. 4-7.

108.
USTAWA z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu
przeciwdziałaniu bezrobociu (tekst jednolity). Dz. U. 1996 nr 47 poz. 211.

i

Tekst ustawy ujednolicony przez redakcje: Gaz. Praw. 1996 nr 5 Kron.
Prawa nr 5 s. V-XII.; Prawo Przeds. 1996 nr 7 Tyg. Pr. Gospod. 1996 nr 6
s. 3-23. - Stan prawny na dzień 7.02.1996 r., nr 40 s. 3-19. - Stan prawny na
dzień 25.09.1996 r.
109.
OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 marca
1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i
przeciwdziałaniu bezrobociu. Dz. U. 1996 nr 47 poz. 211.
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O m ó w.
110. GDY stracisz pracę. [Przez] G. L. Prawo i Życie 1996 nr 1 s. 30.
111. KOSUT A.; Komentarz do ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu
bezrobociu. - Gdańsk ; INFO-TRADE, 1996. - 237 s. ; 23 cm.
112. OLEJARZ T.; Przepisy wykonawcze do ustawy o zatrudnieniu i
przeciwdziałaniu bezrobociu. Rynek Pr. 1996 nr 5 s. 63-70.

n . PRZECIW DZIAŁANIE BEZR O BO C IU

1. Programy aktywnego zwalczania bezrobocia

113.
AKTYWNE formy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce : narzędzia
i instytucje / red. M. Bednarski ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Warszawa ; IPiSS, 1996. - 344 s. : wykr. ; 23 cm. - ( Studia i Materiały /
IPiSS). - Tabele. - Bibliogr.
Treść; Bednarski M.; Badanie efektywności narzędzi aktywnego
oddziaływania na rynek pracy. - Czubała A., Wiktor J. W., Wojnarowska H.:
Efektywność pożyczek dla bezrobotnych i zakładów pracy. - Koptas G.;
Efektywność sźdcolenia bezrobotnych z perspektywy urzędów pracy i instytucji
szkolących. - Kowalski J.: Efektywność prac interwencyjnych i robót
publicznych. - Sztanderska U.: Efektywność rejonowych urzędów pracy w
realizowaniu aktywnej polityki rynku pracy. Wyniki badania ankietowego. Frieske K., Machol-Zajda L., Zalewski D.: Rady zatrudnienia - funkcje i
efektywność.
Studium ewaluacyjne.
- Kabaj
M.:
Efektywność
makroekonomicznych programów przeciwdziałania bezrobociu. Elementy
prozatrudnieniowej dualnej strategii rozwoju gospodarczego do 2000 r.
i środków przeciwdziałania
114.
BERNAIS J.: Klasyfikacja metod
bezrobociu. Rynek Pr. 1996 nr 4 s. 9-18.
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115. DYLEMATY społeczne i
gospodarcze
starego
regionu
przemysłowego : wnioski dla Parlamentu / red. I. Lipowicz ; Kancelaria
Sejmu. - Warszawa : Wydaw. Sejm., 1996. - 412 s. ; 21 cm. - Tabele. Bibliogr.
Z treści; Wojtyła L: Instrumenty dialogu społecznego w łagodzeniu
zjawisk bezrobocia. Propozycje dla polityki prawa w dziedzinie
przeciwdziałania bezrobociu. - Sobótka E.: Instytucje dialogu społecznego na
szczeblu krajowym w rozwiązywaniu problemów zatrudnienia i bezrobocia w
ujęciu porównawczym. - Seweryński M.; Środki prawne w przeciwdziałaniu
bezrobociu.
116. FEDEROWICZ Z.: Polityka finansowa państwa a kształtowanie
rynku pracy i aktywne zwalczarue bezrobocia. Rynek Pr. 1996 nr 10 s. 9-21.
117. FOUBERT P.; The active unemployment policy in Poland and in
Belgium : comparative study. Yb. Pol. Labour Law 1995 vol. 7 s. 75-81.
Aktywna polityka zwalczania bezrobocia w Polsce i w Belgii : studia
porównawcze.
118. FOUBERT P.: Employment policy in Poland and in Belgium: a
World of difference. East-West Rev. Soc. Policy 1995/1996 nr 2 s. 272-290.
Polityka zatrudnienia w Polsce i Belgii: zróżnicowany świat.
W Polsce, która jako pierwsza rozpoczęła transformację gospodarczą
bezrobocie należy do najwyższych, jego ograniczenie jest jednym z celów
„Strategii dla Polski”. Oceniono efekty ustawy o zatrudnieniu z 1989 r., z
1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu, która przewidywała szereg inicjatyw
mających ograniczyć bezrobocie, takich jak włączenie urzędów pracy do
działań na rzecz szkolenia zawodowego, tworzenie nowych miejsc pracy,
wspieranie tworzenia przez bezrobomych własnych, małych przedsiębiorstw,
subsydiowanie
robót publicznych. Powstał Fundusz Aktywizacji
Bezrobotnych, którego celem jest aktywne przeciwdziałanie bezrobociu. W
1994 r. podjęto prace zmierzające do lepszego przystosowywania działań
mających przeciwdziałać bezrobociu do sytuacji lokalnych. W 1994 i 1995 r.
nastąpił spadek bezrobocia z 16,9% do 15,1%.
KASIŃSKA Z.: Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w opinii
pracowników Rejonowych Urzędów Pracy i pracodawców województwa
wrocławskiego = poz. 259.
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JURAŚ-KRAWCZYK B.: Absolwenci wobec problemów bezrobocia =
poz. 72.
M. in. zwalczanie bezrobocia wśród absolwentów.
119.
KABAJ M.: Metody badaiua i poprawy efektywności programów
przeciwdziałania bezrobociu. Polit. Społ. 1996 nr 2 s. 1-9, tab. bibliogr.
13 poz.
KABAJ M.; Rady zatrudnienia w przeciwdziałaniu bezrobociu = poz.215.
KABAJ M.: Rola i funkcje rad zatrudnienia w przeciwdziałaniu
bezrobociu = poz. 216.
KABAJ M.; Rola i funkcje rad zatrudnienia w przeciwdziałaniu
bezrobociu i kreowaniu polityki rynku pracy = poz. 217.
120. KALICIAK Z.: Wyniki podjętych prac analityczno-badawczych w
zakresie efektywności i warunków funkcjonowania aktywnych form
przeciwdziałania bezrobociu. Biul. Inf. KUP 1996 nr 5 s. 27-28.
Badania przeprowadzone w okresie wrzesień - listopad 1995 r.
121. KŁOSIŃSKI K.: Zmiany sektorowej struktury gospodarki polskiej w
procesie transformacji. Gospod. Nar. 1996 nr 8/9 s. 49-59. - M. in. likwidacja
bezrobocia poprzez absorbcję siły roboczej przez sferę usług.
*
KuczewskaL.: Możliwość absorbcji osób bezrobotnych przez sferę usług w
Polsce (czynniki sprzyjające i ograniczające). Hand. Wewn. 1996 nr 3
s. 50-54, tab.
122.
KOPTAS G.; Polityka społeczna wobec bezrobocia // W: Polityka
społeczna w latach 1994-1996. - Warszawa ; IPiSS, 1996. - S. 263-283.
Omówiono poziom i strukturę bezrobocia, aktywne formy zwalczania
bezrobocia oraz regulacje prawne z lat 1995-1996 (zmiany definiowania
regionów zagrożonych bezrobociem strukturalnym, specjalne programy
ograniczania bezrobocia, a także programy przeciwdziałania bezrobociu
młodzieży, pożyczki dla bezrobotnych).
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KORENIK S.: Restrukturyzacja regionów zagrożonych bezrobociem =
poz. 36.
123. LEWCZUK M.: Programy zmniejszenia bezrobocia w środowisku
wiejskim. Rynek Pr. 1996 nr 9 s. 45-54, tab.
124. LUTYK A.: Przeciwdziałanie bezrobociu. Nowe Życie Gosp. 1996
nr 27 s. 26-27. - Działania Agencji AWRST w zakresie aktywizacji
zawodowej bezrobotnych byłych pracowników PPGR. * Tenże:
Przeciwdziałanie bezrobociu. Tamże nr 31 s. 26-21, tab. - Wśród
pracowników dawnych PGR-ów.
Zob. też poz. 144.
MĘCINA J.: Bezrobomi absolwenci. Aktywizacja zamiast zasiłku
poz. 73.

=

125. MROCZEK K.: Analiza programów specjalnych realizowanych w
I półroczu 1996 r. Rynek Pr. 1996 nr 11 s. 86-98.
Dot. programów ograniczania bezrobocia inicjowanych przez organy
zatrudnienia.
126. NOWACKA E.: Promowanie aktywności zawodowej absolwentów
szkół ponadpodstawowych. Służ. Prac. 1996 nr 10 s. 5-7.
127. OCHAB M.; Walka z bezrobociem. W poszukiwaniu najlepszych
rozwiązań. Humaniz. Pr. 1996 nr 1/2 s. 94-96.
Omów. polsko-niemieckiej konf. czerwiec 1995 r.
0'LEA RY Ch.: Les indicateurs d’efFicacite au service de la politiąue
active de 1'emploi en Hongrie et en Pologne = poz. 355.
Wskaźniki skuteczności działania służb aktywnej polityki zatrudnienia na
Węgrzech i w Polsce.
128. OLEJARZ T.; Nowe formy aktywizacji osób pozostających bez
pracy. Słtd. Prac. 1996 nr 7/8 s. 20-23.
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129. OLEJARZ T.: 1. Programy specjalne na rzecz przeciwdziałania
bezrobociu. 2. Nowe zasady rozpatrywania wniosków o przeznaczenie
środków Funduszu Pracy na finansowanie niektórych zadań. Służ. Prac. 1996
nr 1 s. 3-9.
130. OLEKSYN T.; Przedsiębiorstwa wobec aktywnych
przeciwdziałania bezrobociu. Polit. Społ. 1996 nr 9 s. 8-13.

form

131. PADOWICZ W.; Bariery interwencyjnych działań państwa na rynku
pracy. Rynek Pr. 1996 nr 9 s. 26-33.
Problem przeciwdziałania bezrobociu przez państwo.
PIŁAT A.: Szkolenie bezrobomych w programach przeciwdziałania
bezrobociu = poz. 183.
132. POPIEL T.; Praktyczne wskazówki do opracowywania programów
specjalnych. Rynek Pr. 1996 nr 11 s. 77-85.
Dot. zwalczania bezrobocia.
133. PRZECIW bezrobociu. Prezentacja programu promującego
zatrudnienie. Nowa Europa 1996 nr 225 ; 28/29 IX s. 2. * Olczyk D.,
Pilczyński J.: Z czym do bezrobocia. Rządowy program do poprawki.
Rzeczpospolita 1996 nr 227 : 28/29 IX s. 2.
134. SMOLEŃSKI S., MIETLEWSKI Z.: Postawy i oczekiwania
bezrobotnych pracobiorców na lokalnym rynku pracy. Rynek Pr. 1996 nr 7
s. 51-60.
Wyniki badań z lat 1994-1996 na makroregionalnym (7 województw
Regionu Północnego), regionalnym (woj. elbląskie) i lokalnym rynku pracy
(RUP w Malborku). Celem ich było zwrócenie uwagi decydentów na metody i
formy dotychczasowego rozwiązywania problemów bezrobocia w skali
regionalnych i lokalnych rynków pracy.
SOCJOLOGIA bezrobocia = poz. 229.
Z treści: Borkowski T., Marcinkowski
przeciwdziałania bezrobociu.

A. S.: Posłowie

Programy
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135. SZTANDERSKA U.; Obszary niezbadane w oddziaływaniu rynku
pracy - niedostatki informacji. Rynek Pr. 1996 nr 3 s. 9-22.
Polityka rynku pracy wobec bezrobocia.
136. TOBOLSKA H. ; Niepełny etat zyskuje zwolenników. Nowa Europa
1996 nr 217: 18IX s. 7, tab.
Praca w niepełnym wymiarze godzin sposobem na bezrobocie.
TRUDNIEJ o zasiłki. Czy jest to nowy sposób na zmniejszenie bezrobocia
= poz. 85.
137. TRUSZKOWSKA A.: Polityka państwa wobec regionalnych i
lokalnych rynków pracy. Rynek Pr. 1996 nr 7 s. 61-73.
Przedstawiono przesłanki i cel, dla którego w latach 1991-1996
wyodrębniono rejony zagrożone bezrobociem strukturalnym, do których
adresowana jest aktywna polityka państwa zmierzająca do przeciwdziałania
narastaniu długotrwałego bezrobocia.

138.
UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada
1996 r. w sprawie rządowego programu promowania produktywnego
zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. Monit. Pol. 1996 nr 71 poz. 655.

2. Inicjatywy lokalne

139.

FRĄCZKIEWICZ-WRONKA A., ZRAŁEK M.: Gmina i bezrobocie.

Humaniz. Pr. 1996 nr 1/2 s. 67-76 summ. rez.
Rozw iązyw anie
G órniczej.

problem ów

bezrobocia

na

przykładzie

Dąbrowy

-36-

140. GIEORGICA J. P.: Samorządy terytorialne i związki zawodowe partnerami urzędów pracy w zwalczaniu bezrobocia. Rynek Pr. 1996 nr 12
s. 9-22.
141. HASIŃSKA
Z.:
Formy
przeciwdziałania
bezrobociu
w
województwie wrocławskim : wyniki badań ankietowych. Doi. SI. 1996 nr 3
s. 159-170.
142. KANSY-SŁOWIŃSKA E., PAPROCKA A.: Zelów ; walka z
bezrobociem // W: Inicjatywy lokalne - polskie doświadczenia. - Warszawa ;
Fundusz Współpr., 1995. - S. 227-232.
Także: Paprocka A., Chmura K.; "Przypadek Zelowski", czyli jak tworzyć
nowe miejsca pracy dzięki aktywności lokalnej. Rynek Pr. 1996 nr 2 s. 90-99.
143. KOŁAKOWSKI R., MAJEWSKI M.: Informacja na temat
międzynarodowej konferencji LEDA, Warszawa 1995 r. Rynek Pr. 1996 nr 4
s. 61-69.
Omów. konf. zorg. w Warszawie w dniach 18-19 września 1995 r. przez
Program LEDA (Inicjatywy Lokalne na rzecz Rozwoju Zatrudnienia).
144. RESTRUKTURYZACJA i rozwój lokalnej gospodarki : materiały
pokonferencyjne / Polskie Towarzystwo Ekonomicme w Bydgoszczy.
Prezydent miasta Inowrocławia. - Bydgoszcz ; Inowrocław : LOGO, 1995. 171 s . : ry s.; 23 cm. - Tabele.
Z treści: Meller J.: Programowanie restrukturyzacji lokalnej gospodarki i
ograniczenia bezrobocia. - Lutyk A.: Formy aktywizacji bezrobocia w
odniesieniu do byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych. Powołano Zespół Aktywizacji Zawodowej w Agencji Własności Skarbu
Państwa, którego zadaniem jest zagospodarowanie tej siły roboczej, która
została utracona w procesie restrukturyzacji PGR-ów. - Drozda S.: Systemy
zwalczania bezrobocia na tle doświadczeń kanadyjskich.
145. SKRZYŃSKA I.; Działania WUP we Wrocławiu w zakresie
aktywizacji zawodowej absolwentów 96. Rynek Pr. 1996 nr 5 s. 71-75.

-

1,1 -

146. SULCZEWSKI J.: Lokalny system łagodzenia skutków bezrobocia
oraz finansowania przedsięwzięć gospodarczych na przykładzie miasta Żary
(w/w woj. zielonogórskim). Rynek Pr. 1996 nr 6 s. 38-45, rys.
147. WILCZYŃSKA-KWIATEK A.; Przeciwdziałanie bezrobociu w
Polsce i we Francji - na przykładzie województwa katowickiego i regionu
Owemia - aspekt psychologiczny i społeczny. Rynek Pr. 1996 nr 1 s. 59-66.
WSPÓŁDZIAŁANIE samorządów terytorialnych i służb zatrudnienia
w
war^
2 aniu negatywnych skutków bezrobocia na terenie województwa
arszawskiego. Biul. Inf. KUP 1996 nr 5 s. 20-23, tab.

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1996 r. w
sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na
dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie
robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie
''ysokim bezrobociem strukturalnym = poz. 174.
149.
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r. w
sprawie określenia województw i gmin objętych zakresem działama
rejonowych urzędów pracy, w których są stosowane szczególne instrumenty
okonomiczno-finansowe i inne preferencje w celu restrukturyzacji gospodarki
i ograniczania negatywnych skutków bezrobocia. Dz. U. 1996 nr 71 poz. 339.

3. Fundusz Pracy

150.
BLIŹNIAK A.: Raport z badania pożyczkobiorców Funduszu Pracy
na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Rynek Pr. 1996 nr 6 s. 63-70, wykr.
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151. CZUB ALA A., WIKTOR J. W., WOJNAROWSKA H.: Pożyczki dla
bezrobotnych i zakładów pracy. Polit. Społ. 1996 nr 2 s. 12-13 bibliogr.
Ocena systemu pożyczek udzielanych z Funduszu Pracy dla bezrobotnych i
zakładów pracy na tworzenie nowych miejsc pracy.
Zob. też poz. 113.
152. DĄBROWSKA-CISZEK L.: Fundusz Pracy. Zatrudnienie osób
bezrobomych. Personel 1996 nr 9 s. 55-57.
INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia = poz. 24.
M. in. wydatki z Funduszu Pracy.
153. MILLER J.; Polityka gospodarowania środkami z Funduszu Pracy w
województwie piotrkowskim w latach 1990-1995. Rynek Pr. 1996 nr 2
s. 39-45, tab.
OLEJARZ T.: 1. Programy specjalne na rzecz przeciwdziałania
bezrobociu. 2. Nowe zasady rozpatrywania wniosków o przeznaczenie
środków Funduszu Pracy na finansowanie niektórych zadań = poz. 129.
154. PASCIAK R.: Sytuacja zawodowa osób, które uzyskały pożyczkę z
Funduszu Pracy na uruchomienie własnej działalności. Rynek Pr. 1996 nr 6
s. 71-88, tab.
155. PAWŁOWSKA J.: Składki (nie) obowiązkowe. Fundusz Pracy i
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Personel 1996 nr 5
s. 54-55, 57.
156.
ROMEJKO B.: Badania efektywności pożyczek z Funduszu Pracy w
województwie lubelskim. Rynek Pr. 1996 nr 6 s. 50-62, rys. wykr.
ZESZYT informacyjno-metodyczny dla specjalistów do spraw szkolenia
bezrobotnych = poz. 187.
Z treści; Nowińska G.: Jakie są rodzaje szkoleń finansowanych z Funduszu
Pracy?
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4.

Rozwój przedsiębiorczości.

Tworzenie nowych miejsc pracy

157. BEDNARSKI M.; Promocja prywatnej przedsiębiorczości a rynek
pracy w Polsce. Po//r. ópo/. 1996 nr 2 s. 30-33, tab. bibliogr.
158. BIELAWSKA A.: Nowoczesna produkcja na wsi sposobem na
zmniejszenie bezrobocia // W: Przedsiębiorstwo na rynku. - Szczecin : Uniw.
Szczec., 1996.-S . 7-18.
159. CZAKOŃ D., PAWLICKA B.: Przedsiębiorczość w mieście : bariery
i korzyści. Polit. Społ. 1996 nr 9 s. 38-40.
Seminarium, Tychy, 6-7 maja 1996 r. - M. in. wpływ rozwoju
przedsiębiorczości na zmniejszenie bezrobocia.
160. FISZEROWICZ D.: Projekt rozwoju małej
lorU ia. Rynek Pr. 1996 nr 6 s. 9-15.

przedsiębiorczości

GIZOWSKI M., LUTKIEWICZ B.: Rola publicznych służb zatrudnienia w
promowaniu pracy na własny rachunek w krajach o gospodarce przejściowej
= poz. 381.
161. KACHNIEWSKA M.; Panaceum na bezrobocie? Nowe Życie Gosp.
1996 nr 43 s. 25-27, tab.
Rozwój sektora turystyki jako lekarstwo na bezrobocie.
162. KACZMARKOWSKA A.: Doświadczenia w zakresie promocji
samozatrudnienia na przykładzie Fundacji "Tomaszewski I n k u b a t o r
Przedsiębiorczości". Rynek Pr. 1996 nr 2 s. 71-79.
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163. KAKITEK
A.,
JAKUBAS
W.:
Ośrodek
Wspierania
Przedsiębiorczości jako partner urzędów pracy województwa krakowskiegoRynek Pr. 1996 nr 6 s. 24-32.
*
Konofalska M.: Fundacja
"Przedsiębiorczość" w Żarach. Tamże nr 6 s. 32-31, tab.
Celem ich działalności jest inspirowanie, wspieranie i tworzenie
miejscowym środowisku przedsięwzięć gospodarczych, wyzwalanie inicjaty'''
gospodarczych, pobudzanie przedsiębiorczości.
164. LEMAŃSKI I.; Społeczno-ekonomiczne czynniki wpływające na
rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w warunkach bezrobocia. ZeszNauk. / OTN 1995 z. 9 s. 43-49 bibliogr.
165. MAJEWSKI M.; Raport dotyczący seminarium trójstronnego na
temat kreowania samozatrudnienia. Rynek Pr. 1996 nr 1 s. 49-58.
7-9. 11 1995 r. seminarium z udziałem ekspertów
pracowników MOP i przedstawicieli WUP w Katowicach.

zachodnich,

166. NATALLl M., SUCHOLIŃSKI A.; Inwestycje jako instrument walki
z bezrobociem. Pr. Nauk. AE Wroc. 1996 nr 713, Ekon. Miądzynar. Stosun.
Gospod. 1996 nr 1 s. 129-135 bibliogr. summ.
167. OBRĘBSKI T., WĄSOWCZ M.: Małe i średnie przedsiębiorstwa a
bezrobocie. Zesz. Nauk. / Ośr. Nauk. Społ. PWarsz. 1994 z. 2 s. 53-71.
RYNEK pracy w Polsce 1993-94 =poz. 31.
Z treści: Sztanderska U.: Tworzenie i destrukcja miejsc pracy.
168.
SKRZYPEK J.: Instytucje wspierania przedsiębiorczości. Rynek Pr.
1996 nr 6 s. 16-23, tab.
STRUKTURA społeczna - rynek pracy - bezrobocie = poz. 33.
Z treści; Seręga Z.; Rola przedsiębiorczości w kreowaniu lokalnych
rynków pracy. - Tworzenie nowych miejsc pracy.
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169. SZANSE i bariery tworzenia miejsc pracy pozarolniczej na obszarach
wiejskich // W: Problemy transformacji w rolnictwie i jego otoczeniu po 1989
roku. - Białystok : Wydaw. Filii Uniw. Wrasz., 1996. - S. 59-63.
170. ŚMIECH R.: Przedsiębiorcy w rejonie zagrożonym szczególnie
Wysokim bezrobociem strukturalnym. (Możliwości i problemy związane z
tworzeniem miejsc pracy przez przedsiębiorców). Rynek Pr. 1996 nr 10
s. 29-46, tab.
Zob. też Fundusz Pracy (s. 37-38).

5. Roboty publiczne. Prace interwencyjne

AKTYWNE formy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce = poz. 113.
Z treści; Kowalski J.: Efektywność prac interwencyjnych i robót
publicznych.
171. KOSUT A.: Prawne aspekty organizowania robót publicznych.
Kontr. Państ. 1996 nr 1 s. 62-75, tab.
172. KOSUT A., ROMEJKO B.: Prace interwencyjne - organizacja i
finansowanie. Kontr. Państ. 1996 nr 4 s. 36-48, tab.
173. KOWALSKI J.; Prace subwencjonowane w walce z bezrobociem.
Polit. Społ. 1996 nr 2 s. 15-20 bibliogr.

174.
RO ZPO RZĄ D ZEN IE Rady M inistrów z dnia 20 kw ietnia 1996 r. w
spraw ie trybu i w arunków przyznaw ania dotacji z budżetu państw a na
dofinansow anie inw estycji infi-astrukturalnych realizowanych w systemie
robót publicznych jako

zadania własne gmin zagrożonych szczególnie

w ysokim bezrobociem strukturalnym . Dz. U. 1996 nr 56 poz. 253.
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6. Szkolenie i przekwalifikowywanie bezrobotnych

AKTYWNE fom y przeciwdziałania bezrobociu = poz. 113.
Z treści; Koptas G.; Efektywność szkolenia bezrobotnych z perspektywy
urzędów pracy i instytucji szkolących.
175. BRYLSKA B.: Efektywność szkoleń organizowanych
bezrobotnych woj. lubelskiego. Wiad Stat. 1996 nr 7 s. 82-87, tab.

dla

176. JURAŚ-KRAWCZYK B.: Aktywność edukacyjna i społeczna
bezrobotnych. Acta UL Fol. Pedagog. 1995 z. 35 s. 267-278.
^37. KOPTAS G.; Efektywność szkolenia bezrobotnych. Polit. Społ. 1996
nr 2 s. 9-11.
178. KWIa TKOWSKJ j .: F t a y Symulacyjna - nowa oferta
re wa ifikacji i kształceniu bezrobotnych. Rynek Pr. 1996 nr 4 s. 45-55.

w

•
ŁYZWINSKA M.. Kierunki szkoleń bezrobotnych. Eduk. Doros.
1996 nr 2 s. 139-142.
180. MARWEG M., OSOSIŃSKA J.; Korelacja odbytego szkolenia z
podjętą pracą. Rynek Pr. 1996 nr 2 s. 53-61.
* przekwalifikowywanie bezrobotnych. Charakterystyka szkoleń
ganizowanych przez rejonowe urzędy pracy w 1994 r. Motywowanie
respon entow o podjęcia szkolenia i ich ocena szkoleń. Analiza zgodności
podjętej pracy z kierunkiem szkolenia.
181. PAJKA A.. Efektywność szkolenia bezrobotnych w województwie
ostrołęckim. Zesz. Nauk / OTN 1995 z. 9 s. 317-334 bibliogr.
182. PICHETA M.: Doświadczenia z zakresu prowadzenia rekwalifikacji
i dokształcania osób bezrobotnych w województwie katowickim. "Firma
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symulacyjna". Kształcenie asystentów menedżersko-administracyjnych firm.
Rynek Pr. 1996 nr 8 s. 57-79.

183.
PIŁAT A.; Szkolenie bezrobotnych w programach przeciwdziałania
bezrobociu. Eduk. Doros. 1996 nr 3 s. 11-21, tab.

184.
SOLARCZYK-AMBROZIK E.: Potrzeby edukacyjne bezrobotnych a
udział rejonowych urzędów pracy w określaniu warunków ich realizacji. Stud.
Eduk. 1995 nr 1 s. 119-132.

185.
SUCHY S.: Potrzeby w zakresie kształcenia zawodowego i szkolenia
młodzieży bezrobotnej w kontekście rynku pracy. Edukacja 1996 nr 2
s. 39-51, tab. bibliogr.

186.
SZKOLENIE bezrobotnych w I półroczu 1996 roku. Biul. Inf. KUP
1996 nr 9 s. 12-16, tab.
Wyniki sondażu w wojewódzkich urzędach pracy.

187.
ZESZYT informacyjno-metodyczny dla specjalistów do spraw
szkolenia bezrobotnych / Krajowy Urząd Pracy. - Warszawa: KUP, 1996. 84 s. : ry s.; 24 cm. - Bibliogr.
Treść:
Wujek
T.:
Teoretyczno-praktyczne
aspekty
szkolenia
bezrobotnych.. - Bednarczyk H.: Analiza i ocena działalności instytucji
szkoleniowej. - Skrzypczak J.: Zasady doboru i organizacji treści szkolenia
bezrobotnych - Jabłońska B.: Realizacja programów szkolenia bezrobomych. Symela K., Piotrowski M., Koprowska D.: Ocena programów szkolenia. Stochmiałek J. Dydaktyczne aspekty efektywności szkolenia bezrobotnych. Nowińska G.: Jakie są rodzaje szkoleń finansowych z Funduszu Pracy? Sadowska A .: Bibliografia adnotowana.
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IV. POŚREDNICTW O PR ACY

1. Problemy pośrednictwa pracy

188.
BANASIAK B.: Pośrednictwo pracy - podstawowe zadania urzędów
pracy. Rynek Pr. 1996 nr 11 s. 64-76, tab.
Na przykładzie woj. skierniewickiego omówiono organizację pośrednictwa
pracy, zadania Serwisu Pracy, kadrę pośredników oraz scharakteryzowano
bezrobotnych korzystających z usług pośrednictwa pracy.
BEZROBOTNI
absolwenci
Południowo-Wschodniej = poz. 67.

szkół

ponadpodstawowych

Polski

Z treści: Solecki S.: Aktywność bezrobotnych absolwentów w zakresie
poszukiwania pracy oraz opinie o pozycji na rynku pracy.
189. CHATA P.: Mocne i słabe strony - pośrednictwo w województwie
płockim. Rynek Pr. 1996 nr 11 s. 52-63.
INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia = poz. 24.
M. in. pośrednictwo pracy.
190. KAJCZYK M., SZCZECHOWIAK W.; Pośrednictwo pracy w
województwie leszczyńskim, iłyncfc Pr. 1996 m l i s . 17-40.
KONECKI K., KARCZMARCZUK K.: Osobowość a zmiana
organizacyjna w rejonowych urzędach pracy, aktywne pośrednictwo pracy i
doradztwo zawodowe -- poz. 205.
191. K R O PID ŁO W SK A J.: Przyczyny ponow nego rejestrow ania się
bezrobotnych. Rynek Pr. 1996 nr 2 s. 62-70, tab.

-
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192. ŁUCZAK E.: Przyczyny ponownego rejestrowania się bezrobotnych
w województwie konińskim. Biul. Inf. KUP 1996 nr 10 s. 15-16.
193. PAWELCZYK W.; Doświadczerua w realizacji zadań pośrednictwa.
Rynek Pr. 1996 nr 2 s. 28-33.
W woj. piotrkowskim.
194. RACZKOWSKI W.: Pośrednictwo pracy w Nowosądeckim ewolucja, wyniki, problemy. Rynek Pr. 1996 nr 11 s. 41-51.
195. WŁODARCZYK M.: Geneza i funkcje pośrednictwa pracy. Stud.
Praw.-Ekon. 1996 t. 53 s. 49-65 summ.
196. WOLIŃSKA I.: Aktualne problemy rozwoju pośrednictwa pracy w
Systemie Urzędów Pracy. Rynek Pr. 1996 nr 11 s. 9-15.

Kluby

pracy

197. FELIKS Z.: Klub aktywnego poszukiwania pracy - projekt programu.
Rynek Pr. 1996 nr 8 s. 40-50.
198. ROJTEK R.: Klub pracy // W; Instytucje rozwoju lokalnego. Katowice : PHARE, 1996. - S. 221-265.

2. Urzędy pracy. Rady Zatrudnienia

AKTYW/NE formy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce = poz. 113.
Z treści; Sztanderska U.: Efektywność rejonowych urzędów pracy w
realizowaniu aktywnej polityki rynku pracy. Wyniki badania ankietowego.
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199. CO początkujący pośrednik wiedzieć powinien? : materiały
informacyjne dla pracowników urzędów pracy / Krajowy Urząd Pracy.
Departament Pośrednictwa Pracy. - Warszawa : KUP, 1996. - 26 s. ; 30 cm. (Zeszyty Metodyczne Pośredników Pracy / KUP ; nr 1).
200. FALBORSKA J.; Współpraca z partnerami - ważnym elementem
działań SUP [Systemu Urzędów Pracy]. Rynek Pr. 1996 nr 12 s. 23-32, tab.
bibliogr.
201. FORTAK L.: Współpraca urzędów pracy z organami samorządu
terytorialnego. Rynek Pr. 1996 nr 2 s. 9-13.
W woj. piotrkowskim.
202. GAWROŃSKA B.: Moduły organizacyjne w systemie zarządzania
rejonowym urzędem pracy. Rynek Pr. 1996 nr 2 s. 46-52.
GIEORGICA J. P.; Samorządy terytorialne i związki zawodowe partnerami urzędów pracy w zwalczaniu bezrobocia = poz. 140.
203. JAROSZUK A.: Doświadczenia WUP w Siedlcach w zakresie badań,
statystyki, analiz i prognoz. Rynek Pr. 1996 nr 3 s. 42-54. * Bilska U.,
Krajewska E., Bednarek R.: Doświadczenia WUP w Skierniewicach w
zakresie badań, statystyk, analiz i prognoz. Tamże nr 3 s. 55-65.
Referaty zaprezentowane na konferencji nt. organizacji i funkcjonowania
systemu badań, statystyki i prognoz rynku pracy w Polsce, Pogorzel
9-10 listopada 1995 r. Przedstawiono zadania WUP w Skierniewicach i w
WUP Siedlcach w zakresie organizowania badań rynku racy, opracowywama
ich wyników, kompletowania i analizowania danych wchodzących w zakres
sprawozdawczości statystycznej, prób konstruowania prognoz zatrudnienia i
bezrobocia, promocji wiedzy o rynku pracy.
204.
KARCZMARCZUK K., KONECKI K.; Strategie działań
kierowników rejonowych urzędów pracy. Humaniz. Pr. 1996 nr 6 s. 33-38,
tab. bibliogr. summ. rez.
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205. KONECKI K., KARCZMARCZUK K.; Osobowość a zmiana
organizacyjna w rejonowych urzędach pracy, aktywne pośrednictwo pracy i
doradztwo zawodowe. Prz. Spoi. 1995 nr 30/31 s. 73-79.
206. KRASNODĘBSKA-JANUCHTA E., SANETRA R.: Współdziałanie
urzędów
pracy
województwa
bielskiego
z
Bielskim
Centrum
Przedsiębiorczości. Rynek Pr. 1996 nr 6 s. 46-49.
207. KURCMAN S.; Marketingu służb zatrudnienia rok drugi. Rynek Pr.
1996 nr 5 s. 76-80.
C L E ARY Ch.: Les indicateurs d'efficacite au service de la politiąue
active de 1'emploi en Hongrie et en Pologne = poz. 355.
Wskaźniki skuteczności działania służb aktywnej polityki zatrudnienia na
Węgrzech i w Polsce.
208. PIOTROWSKI M., SITEK J.: Ocena pracy w Systemie Urzędów
Pracy. Eduk. Doros. 1996 nr 2 s. 143-145.
209. PIWINSKA D.: Organizacja służby zatrudnienia oraz informacja o
stanie rynku pracy w marcu br. Prz. Rząd. 1996 nr 5 s. 97-101.
210. PROJEKT promocji zatrudnienia i rozwoju służb zatrudnienia =
Employment promotion and services project / Ministerstwo Pracy i Polityki
Socjalnej ; Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju. - Warszawa :
UNIMEDIA, [1996]. - 40 s . ; 29 cm.
211.

RICCA S.: Publiczne służby zatrudnienia : podręcznik dla służb

zatrudnienia / tł. Z. Nierada ; Krajowy Urząd Pracy. - Warszawa : KUP, 1995.
- 149 s . ; 23 cm.
Rec.: Fudała T., Pr. Zabezp. Spoi. 1996 nr 10 s. 83-84.
Zob. też poz. 377.

-
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RYNEK pracy w Polsce 1993-94 = poz. 31.
Z treści: Sztanderska U., Minkiewicz B.; Rejonowe urzędy pracy
funkcjonoweuiie i możliwości oddziaływania na lokalne rynki pracy.
SKRZYŃSKA L: Działania WUP we Wrocławiu w zakresie aktywizacji
zawodowej absolwentów 96 = poz. 145.
SOCJOLOGIA bezrobocia = poz. 229.
Z treści: Konecki K., Karczmarczuk K: Janusowe oblicze rejonowych
urzędów pracy.
SOLARCZYK-AMBROZIK E.: Potrzeby edukacyjne bezrobotnych a
udział rejonowych urzędów pracy w określaniu warunków ich realizacji
poz. 184.
212.
SZKOLENIA w pośrednictwie pracy : materiały pomocnicze dla
trenerów szkoleniowców / Krajowy Urząd Pracy. - Warszawa : KUP, 1996. 5 z. (168 s.) ; 30 cm.
WSPÓŁDZIAŁANIE samorządów terytorialnych i służb zatrudnienia w
ograniczaniu negatywnych skutków bezrobocia na terenie województwa
warszawskiego = poz. 148.
213.
Ży r o J.: Poradnictwo zawodowe w Rejonowym Urzędzie Pracy w
Rybniku - przegląd działalności. Biul. Inf. KUP 1996 nr 2 s. 25-27.
Zob. też Problemy pośrednictwa pracy (s. 44-45).

Rady

Zatrudnienia

214.
FRTESKE K., M A CH O L-ZA JD A L., ZALEW SKI D.: R ady
zatrudnienia - funkcje i efektyw ność. Studium ewaluacyjne. Polit. Spot. 1996

nr 2 s. 26-30, tab.
Zob. też poz. 113.

-
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215.
KABAJ M.: Rady zatrudnienia w przeciwdziałaniu bezrobociu.
Cz. 1-2. Polit. Społ. 1996 nr 5/6 s. 20-24, tab., nr 7 s. 17-22, tab.
Cz. 1. pt. Inspektor i doradca czy fasada? Cz. 2. pt. Co dalej?

216.
KABAJ M.: Rola i funkcje rad zatrudnienia w przeciwdziałaniu
bezrobociu : wyniki badań empirycznych ; podsumowanie opinii i ocen
członków wojewódzkich i rejonowych rad zatrudnienia / Instytut Pracy i
Spraw Socjalnych. - Warszawa ; IPiSS, 1996. - 43 k . ; 30 cm. - Mater. powiel.

217.
KABAJ M.: Rola i funkcje rad zatrudnienia w przeciwdziałaniu
bezrobociu i kreowaniu polityki rynku pracy / Instytut Pracy i Spraw
Socjalnych. - Warszawa : IPiSS, 1996. - 101 k .; 30 cm. - Mater. powiel.

3. Poradniki szukania pracy

218.
MANDROSZ-WRÓBLEWSKA J.: Jak rozmawiać z pracodawcą?
Cash 1996 nr 16s. 22.
Wskazówki dla osób poszukujących pracy.

219.
STAFANIAK-PIASEK E.: Jak znaleźć się na rynku pracy?
Umiejętności kształtowane w liceum technicznym. Szk. Zaw. 1996 nr 6
s. 26-30.
Poradnik dla starających się o pracę.
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IV. EKONOM ICZNE, SPOŁECZNE I PSY CH O LO G ICZNE
SKUTKI BEZROBOCIA

1. E k on om iczn e i sp ołeczn e k on sekw encje b ezrob ocia

220. BESKID L., MILIC-CZERNIAK R.: Bezrobotni i prywatni
wytwórcy jako przegram i wygrani procesu transformacji. Pr. Zabezp. Społ.
1996 nr 5 s. 1-15, tab.
Zmiany w sytuacji materialnej, statusie społecznym, potrzebach oraz
celach i dążeniach życiowych osób bezrobotnych po 5 latach procesu
transformacji.
221. DĄBROWSKA A.: Przemiany zachodzące w gospodarstwach
domowych w okresie transformacji systemowej. Hand. Wewn. 1996 ru" 4
s. 9-14, tab. wykr.
Obniżenie kondycji materialnej gospodarstw domowych na skutek
bezrobocia.
222. DZIĘCIELSKA-MACHNIKOWSKA S.: Wpływ bezrobocia na
sytuację materialną, czas wolny i oceny transformacji / Uniwersytet Łódzki.
Instymt Socjologii. Katedra Socjologii Zawodu. - Łódź: Uniw. Łódź., 1995. 113 s. ; 20 cm. - (Prace Badawcze Katedry Socjologii Zawodu t Uniw. Łódź. ;
16). - Tabele. - Summ.
223. GROTOWSKA-LEDER J.: Bezrobocie a ubóstwo // W: WarzywodaKruszyńska W., Grotowska-Leder J.: Wielkomiejska bieda w okresie
transformacji. - Pabianice ; OMEGA-PRAKSIS, 1996. - S. 165-190.
224. K E LL E R L.: Społeczne konsekwencje bezrobocia w Polsce (19901995). Biul. IGS 1995 nr 3/4 s. 33-66, rys. tab. summ.
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225. KITOWSKI J.: Remarks on the social cost of long-term
unemployment in Poland. Ann. UMCS, Sect. H. 1994 vol. 28 s. 61-70.
Uwagi na temat kosztów społecznych długotrwziłego bezrobocia w Polsce.
226. ICRZESIŃSKA-ŻACH B.: Rodziny miejskie w warunkach
bezrobocia ; diagnoza sytuacji rodzin bezrobomych i możliwości ich
wspomagania. Test 1996 nr 2 s. 73-79.
LISOWSKI A.: Bezrobotni i ubodzy w średnim mieście = poz. 245.
M. in. działania pomocy społecznej na rzecz bezrobotnych i ubogich.
227. ŁOWI GUS A.: Diady przedmałżeńskie i zamierzenia matrymonialne
bezrobomych
absolwentów
szkół
zawodowych
ze
środowiska
wielkomiejskiego. Rocz. Socjol. Rodź. 1995 t. 7 s. 251-265.
228. MATYJAS B.: Sytuacja domowa i szkolna dzieci rodzin dotkniętych
bezrobociem. Pr. Soc. 1996 nr 4 s. 27-46, tab.
229.
SOCJOLOGIA bezrobocia / wybór T. Borkowski, A. S.
Marcinkowski. - Warszawa : ENTERART, 1996. - 243 s. ; 21 cm. (Biblioteka Pracownika Socjalnego). - Tabele.
Treści: Borkowski T., Marcinkowski A. S.; Bezrobocie w perspektywie
socjologicznej. - Borkowski T., Marcinkowski A. S.: Bezrobocie w II
Rzeczpospolitej. - Znaniecki F.: Socjologia bezrobomych. Tł. L. Stetkiewicz. Mlonek K.: Tradycje badań bezrobocia w Polsce - zagadnienia
metodologiczne. - Minkowska A.: Rodzina bezroboma. - M. in. dochody
rodzin bezrobomych. - Hrebenda A.: Życie codzienne bezrobomych na
Górnym Śląsku w okresie międzywojennym. - Landau L., Pański J., Strzelecki
E.; BejTobocie wśród chłopów. - Borkowski T., Marcinkowski A. S.;
Bezrobocie w latach 1990-1994. - Marcinkowski A. S., Sobczak J. S.:
Bezrobotni i instytucje - interpretacje, definicje i strategie działania. - SzylkoSkoczny M.: Skutki bezrobocia w sferze zaspokajania potrzeb materialnych. Łapińska-Tyszka K.: Bezrobocie w gminie wiejskiej. - Konecki K.,
Karczmarczuk K.: Janusowe oblicze rejonowych urzędów pracy. - Borkowski
T., Marcinkowski A. S.: Posłowie - Programy przeciwdziałania bezrobociu.
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STRUKTTJRA społeczna - rynek pracy - bezrobocie = poz. 33.
Z treści: Leśniak-Moczuk K.: Ekonomiczne koszty bezrobocia na
przykładzie rejonu mieleckiego. - M. in. korzystanie z pomocy społecznej. Wielgos-Struck R.; Pozarządowe instytucje pomocy społecznej - łagodzenie
skutków bezrobocia na tle iimych form działalności.
230. SZYMANEK Z.: Praca i bezrobocie jako problem społeczny i
badawczy w Polsce międzywojennej i współczesnej. Ann. UMCS, Sect. 1
1991/1992 vol. 16/17 s. 179-196.
231. SZYMAŃSKI M.: Bezrobocie rodziców a osiągnięcia szkolne dzieci.
Edukacja 1996 nr 4 s. 85-101, rys. tab. wykr. bibliogr.
232. TYSZKA Z.: Wielkomiejscy bezrobomi absolwenci szkół średnich
oraz zasadniczych zawodowych w swych rodzinach pochodzenia i zw ią^ach
nieformalnych. Rocz. Socjol. Rodź. 1995 t. 7 s. 231-250.
233. WOZNIAK R. B.: Społeczność lokalna bezrobotnych : raport z
empirycznych badań socjologicznych mieszkańców północno-zachodniej
Polski. - Szczecin ; Koszalin, 1995. - 429 s . ; 21 cm.
Rec.; Fudała T., Pr. Zabezp. Społ. 1996 nr 1 s. 65-68.
234. ŻAK-ROSIAK E.: Bezrobotni / Centrum Rozwoju
Społecznych. PHARE. - Warszawa : CRSS, 1996. - 63 s . ; 24 cm.

Służb

Grupy ryzyka, z których rekrutują się podopieczni pomocy społecznej zadanie w ramach Programu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego - PHARESED 021.

235.
U STA W A z dnia 14 czerwca 1996 r. o zmiarue ustawy o pom ocy
społecznej oraz ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaiuu bezrobociu. Dz. U.
1996 nr 100 poz. 459.

-
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2. Psychologiczne aspekty bezrobocia

236. BAŃKA A.: Unemployment as a cause, effect and descriptive
variable of mental changes. J. Ment. Chang. 1995 nr 1 s. 77-90
Bezrobocie jako przyczyna i efekt zmian w psychice.
BEZROBOTNI
absolwenci
Południowo-Wschodniej = poz. 67.

szkół

ponadpodstawowych

Polski

Z treści: Grygiel P., Piegza J.; Praca na tle innych wartości społecznych. M. in. stosunek do pracy. - Grygiel P.; Psychospołeczne konsekwencje
bezrobocia na tle oceny przemian strukturalnych w Polsce i stosunku do
urzędów pracy.
237. CZARNECKA S.: Zjawisko bezrobocia a jakość życia w rodzinie
wiejskiej. Pr. Nauk., Psychol. / WSP Częst. 1995 z. 4 s. 5-13.
238. CZERWINSBCA M.: Zjawiska patologiczne i dewiacyjne w
środowisku rodziimym wielkomiejskich bezrobomych absolwentów z
podstawowym wykształceniem. Rocz. Socjol. Rodź. 1996 t. 8 s. 265-273.
239. DERBIS R.: Bezrobocie w kontekście zw ią^ów swobody dinałania i
jakości życia. Pr. Nauk, Psychol. / WSP Częst. 1995 z. 4 s. 15-26.
240. DROBOT J.: Postawy i zachowania bezrobotnego wobec utraty
pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Rynek Pr. 1996 nr 9 s. 67-83,
tab.

241.
DZIĘCIELSKA-MACHNIKOWSKA
S.,
MATUSZAK
G.:
Bezrobocie nowym problemem polskiego pracownika / Uniwersytet Łódzki.
Instytut Socjologii. Katedra Socjologii Zawodu. - Łódź : Uniw. Łódź., 1995. 117 s. - (Prace Badawcze Katedry Socjologii Zawodu / Uniw. Łódź. ; 15). Tabele.
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242.
GOSZCZYŃSKA M.: Poczucie jakości życia u bezrobotnych. Polit.
Społ. 1996 nr 1 s. 7-9.
Zachowania w sytuacji utraty pracy - analiza pamiętników bezrobotnych.

243.
JACUNSKJ Z.: Psycho-społeczne skutki bezrobocia. Saec. Christ.
1995 nr 2 s. 191-201.

244.
KLUPA A.: Psychologic23ie aspekty bezrobocia. Szk. Zocw. 1996
nr 10 s. 30-33.

245.
LEWICKI Cz., PIETRZAK H.: Psychologia i pedagogika
problematyki rynku pracy i bezrobocia (na przykładzie doświadczeń woj.
rzeszowskiego). Rynek Pr. 1996 nr 5 s. 81-89 bibliogr.
Poznanie stanu psychiki, samopoczucia, systemu wartości człowieka w
pełni sił produkcyjnych w sytuacji utraty pracy to nowe zadama badawcze a
psychologów. Bezrobocie to także problem pedagogiczny - wychowaiue tak
dzieci jak i dorosłych.

-46. LISOWSKI A.. Bezrobotni i ubodzy w średnim mieście : studium 40
przypadków . z badań Instytutu Gospodarstwa Społecznego / Szkoła Główna
Handlowa. - Warszawa : SGH, 1995. - 334 s. ; 24 cm. - (Monografie i
Opracowania t SGH ; 397).
Problemy ludzi bezrobotnych i ubogich^ m. in. czynniki aktywizacji tej
grupy ludzi oraz kształtowanie się wśród bezrobotnych pod wpływem
bieżących problemów życiowych postaw przedsiębiorczych sprzyjających
wychodzeniu z trudności. Działania pomocy społecznej na rzecz bezrobomych
i ubogich.

247.

MANEK A. M.: Sources of reactions to job loss. Pol. Psychol. Buli.

1996 nr 4 s. 353-358.
Reakcje na utratę pracy.

-55-

248. MARIAŃSKI J.: Etos pracy bezrobotnych / Towarzystwo Naukowe
KUL - Lublin : Wydaw. TN KUL, 1994. - 370 s. ; 24 cm. - (Prace Wydziału
Nauk Społecznych / KUL ; 37).
Rec.: Balawajder E., Chrzęść, w Świecie 1995 nr 2 s. 171-175; Parzęcki
R., Pedag. Pr. 1996 nr 28 s. 196-198.
249. MARIAŃSKI J.: Postawy bezrobotnych wobec pracy : na podstawie
badań socjologicznych w wybranych miastach. Stud. Płoc. 1995 t. 23
-s. 117-138.
250. PAUFAL-STRUZIK I.:
Wybrane
psychologiczne
aspekty
funkcjonowania rodzin dotkniętych bezrobociem. Pr. Nauk., Psychoł. / WSP
Częst. 1995 z. 4 s. 99-105.
251. RESZKE 1.; Stereotypes of the unemployed in Poland. Pol. Sociol.
Rev. 1996 [nr] 3 s. 253-263.
Stereotypy bezrobotnych w Polsce.
252. RETKOWSKI
S.; Psychologiczne korelaty
bezrobocia. Prz. Psychoł. 1995 nr 1/2 s. 141-160 summ.

długotrwałego

253. RETKOWSKI S.: Zróżnicowanie psychologicznych reakcji na
bezrobocie : bierni, przystosowani, desperaci i wyrachowani. Prz. Psychoł.
1995 nr 1/2 s. 161-178.
254. SIEK S., MARCYSIAK I. M.: Obciążenie stresem i poziom lęku u
nauczycieli zagrożonych bezrobociem. Stud. Phiłos. Christ. 1996 nr 1
s. 296-301.
255. SIKORSKI W.; Modyfikacja aspiracji jako forma terapii młodzieży
bezrobotnej. Pedag. Pr. 1996 nr 29 s. 73-81 bibliogr.
256. SPRUSIŃSKA E.; Psycho-społeczne i zdrowotne
bezrobocia. Humaniz. Pr. 1996 nr 6 s. 21-33, rys. bibliogr.

aspekty
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STRUKTURA społeczna - rynek pracy - bezrobocie = poz. 33.
Z treści: Sadowski A.: Kultura bezrobotnych.
257.
WALCZAK R.: Poziom i struktura niepokoju u kobiet aktywnie
poszukujących pracy. Probi. Alkoh. 1996 nr 4 s. 18.
WILCZYŃSKA-KWIATEK A.: Przeciwdziałanie bezrobociu w Polsce i
we Francji - na przykładzie województwa katowickiego i regionu Owemia aspekt psychologiczny i społeczny = poz. 147.
258.

WORACH-KARDAS H.: Bezrobocie a zdrowie psychiczne. PoUt.

Społ. 1996 nr 4 s. 19-21 bibliogr.

3. Opinie o bezrobociu

BEZROBOTNI

absolwenci

szkół

ponadpodstawowych

Polski

Południowo-Wschodniej = poz. 67.
Z treści: Solecki S.: Aktywność bezrobotnych absolwentów w zakresie
poszukiwania pracy oraz opinie o pozycji na rynku pracy.
259.
KASIŃSKA Z.: Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w
opinii pracowników Rejonowych Urzędów Pracy i pracodawców
województwa wrocławskiego. Rynek Pr. 1996 nr 10 s. 22-28.
KABAJ M.: Rola i funkcje rad zatrudnienia w przeciwdziałaniu
bezrobociu : wyniki badań empirycznych : podsumowanie opinii i ocen
członków wojewódzkich i rejonowych rad zatrudnienia = poz. 216.
260.

RESZKE I.; Stereotypy bezrobotnych i opinie o bezrobociu w Polsce

= poz. 383/96.
Rec.: Dzięcielska-Machnikowska S., Polit. Społ. 1996 nr 3 s. 29-31.
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I. PROBLEMY BEZROBOCIA

1. Zagadnienia ogólne

261.
BACH H. W.: Arbeitslosigkeit - eine Schande fur eine sozial verfaBte
Gesellschaft. Soz. Sicherh. 1996 nr 4 s. 121-124, wykr.
Bezrobocie - hańba dla prosocjalnie ukształtowanego społeczeństwa.
W Niemczech średnio co 10 lat liczba bezrobotnych powiększa się o
milion, a szanse powrotu do aktywności zawodowej stają się coraz bardziej
ograniczone; coraz bardziej powszechne staje się zjawisko długookresowego
bezrobocia. Pociąga ono za sobą poważne skutki społeczne, w tym
marginalizację środowisk bezrobotnych. Na przyczyny masowego bezrobocia
w Niemczech składają się trzy główne kompleksy zagadnień; powtarzająca się
w każdym dziesięcioleciu głęboka recesja; wywołane przezwyciężaniem
recesji procesy zmian strukturalnych na rynku pracy (nowo powstałe miejsca
pracy są zasadniczo różne od tych, które zostały w trakcie recesji
zlikwidowane); zmiany w strukturze demograficznej, w następstwie których
liczba osób w wieku produkcyjnym wzrosła od 1968 r. o ok. 5 min.
262.
BACH H. W.; Der Arbeitsmarkt in der Bundesrepublik Deutschland.
Eine synoptische, theoretische und empirische Analyse. [Cz. 1-2]. Arb. Beruf.
1995 nr 9 s. 261-265, tab. w ykr.; nr 10 s. 295-297, wykr.
Rynek pracy w Republice Federalnej Niemiec. Analiza synoptyczna,
teoretyczna i empiryczna.
Przedstawiono zjawisko bezrobocia w Niemczech w perspektywie do 2000
i 2010 r. Bezrobocie będzie w 2010 r., wg różnych szacunków, kształtować się
na poziomie 2,3 min, w tym 1,5 min bezrobotnych poszukujących pracy i 0,8
min "uśpionej" rezerwy. Oznacza to znaczne zmniejszenie bezrobocia w
porównaniu do aktualnego stanu całych Niemiec i odrębnie dla krajów
wchodzących w skład b.NRD. Poziom bezrobocia będzie, pomimo poprawy,
nadal wysoki. Szanse na rynku pracy, w związku w ostrą konkurencją mają
tylko osoby o wysokich kwalifikacjach, okresy pozostawania bez pracy będą
coraz bardziej zróżnicowane. W cz. 2 omówiono jeden z problemów
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współczesnego bezrobocia w Niemczech tj. jego trwałość, wyraża się to m.in.
długim, nieraz przekraczającym 1 rok okresem pozostawania bez pracy.
Bezrobocie ma charakter regionalny i branżowy. Sytuacja w zakresie
bezrobocia kształtuje się odmiennie w landach wschodnich, gdzie dotknięte są
nim głównie kobiety. Negatywne konsekwencje długotrwałego bezrobocia to
kłopoty finansowe, różne problemy psychospołeczne, zdrowotne i utrata
kwalifikacji zawodowych. Strukturę i zmiany poziomu bezrobocia
długookresowego obrazuje wykres.
263.
BERG J., OURS J. C.: Unemployment dynamics and duration
dependence. J. Labor Econ. 1996 nr 1 s. 100-125, tab. wykr.
Dynamika bezrobocia a uwarunkowanie czasu jego trwania.
Panuje przekonanie, że szereg czynników powoduje, iż wydłużanie czasu
trwania bezrobocia zmniejsza szanse powrotu do pracy. Okazuje się jednak, że
osoby takie mają szanse szybkiego podjęcia pracy, korzystając ze
szczególnych ułatwień przy jej pos2aikiwaniu, gdyż uwaga pośrednictwa
pracy koncentruje się na długotrwale bezrobotnych. Podjęto próbę analizy
tego problemu, bazując na rachunku prawdopodobieństwa na podstawie
danych ze spisów Departamentu Pracy USA za lata 1967-1991. Ujawniono, że
w przypadku bezrobotnych rasy białej długotrwałe bezrobocie zmniejsza
szanse powrotu do pracy, zwłaszcza w początkowym jego okresie, a
wydłużanie jego trwania zwiększa szanse powrotu do pracy. Odmienna
sytuacja występuje w przypadku bezrobotnych rasy czarnej, których szanse na
powrót do pracy maleją w miarę wydłużania okresu bezrobocia.
BOISSONNAT J.: Lutte contrę le chómage et reconstruction du travail en
France —poz. 331.
Walka z bezrobociem i rekonstrukcja pracy we Francji.
M. in. bezrobocie w krajach Unii Europejskiej.
264.
BORKOWSKA S.: Wpływ zbiorowych stosunków pracy na
zatrudnienie i bezrobocie. Rynek Pr. 1996 nr 8 s. 9-22, tab.
Odpowiedź na pytanie czy i jak różne modele zbiorowych stosunków
pracy i tym samym rokowań zbiorowych, wpływają na zatrudnienie i
bezrobocie. Problem przedstawiono na przykładzie krajów rozwiniętych i
Polski.

-
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265.
BOROWIEC J.: Bezrobocie a polityka rynków pracy w Unii
Europejskiej. Ruch Praw. Ekon. 1996 z. 3 s. 175-181 summ.

266.
BULLETIN of Labour Statistics = Bulletin des Statistiąues du
Travail = Boletin de Estadisticas del Trabajo / International Labour Office. nr 1-4. - Geneva : ELO, 1996.; 29 cm.
M. in. bezrobocie w świecie.

267.
DUDZIŃSKA-MICHALEWICZM.;
Szwecji. Polit. Spot. 1996 nr 7 s. 31-35.

Problemy

bezrobocia

w

268.
FRANCK M.; Pladoyer fur eine strukturell angepafite
Arbeitsmarktpolitik. Soz. Sicherh. 1995 nr 11 s. 408-416, rys. tab. bibliogr.
s. 408-416.
W sprawie strukturalnie dostosowanej polityki rynku pracy.
Zwrócono uwagę na niejednorodny charakter bezrobocia w Niemczech. Na
ogólną liczbę bezrobotnych składa się suma bezrobotnych sezonowych,
dotkniętych bezrobociem koniunkturalnym, długofalowym oraz wynikającym
z niedostosowania struktury gospodarki. Bezrobocie wynikające z
niedopasowania, określone zostało jako suma bezrobocia wg tradycyjnej
terminologii óykcyjnego i strukturalnego; jego cechą charakterystyczną jest
brak większych wahań w rozmiarach; jeżeli odjąć w miarę stałą liczbę osób
podlegających bezrobociu frykcyjnemu, to liczba
nie posiadających
zatrudnienia z powodu braku odpowiednich kwalifikacji zawodowych tylko w
zachodnich landach w 1993 r. sięgała ponad 430 tys. Jednym z instrumentów
zwalczania bezrobocia długofalowego jest polityka inwestycyjna. Wg
szacunków autora najliczniejszą grupę w 1993 r. stanowili w zachodnich
landach bezrobotni z powodów koniunkturalnych (991 tys.), na drugim
miejscu plasowali się be^obotni z powodu niedopasowania (586 tys.).

269.
HENNINGES H.; Arbeitsuchende Schwerbehinderte ; eine
Sekundaranalyse amtlicher Statistiken / Institut fur Arbeitsmarkt- und

-
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Berufsforschung der Bundesanstalt fur Arbeit. - Numberg : lABBA, 1993. 82 s . ; 24 cm. - Tabele.
Osoby dotknięte ciężkim inwalidztwem poszukujące pracy : wtórna analiza
urzędowych statystyk.
Osoby niepełnosprawne, szczególnie starsze, napotykają na trudności ze
znalezieniem pracy. Scharakteryzowano źródła informacji o sytuacji tej grupy
na rynku pracy (statystyki urzędów pracy, meldunki przedsiębiorstw o
wolnych miejscach pracy dla inwalidów) i zawarte w nich dane o liczbie i
strukturze bezrobomych w tej grupie. Omówiono okoliczności rozwiązania i
typy umów o pracę oraz sytuację osób nie mających szans powrotu do pracy.
Sytuacja w zakresie zatrudnienia inwalidów zmienia się, zwiększa liczba
oferowanych miejsc pracy. Dane statystyczne charakteryzują omawiane
zjawiska w latach 1981-1989.
270. HERNAES E., STROM S.: Heterogenity and unemployment
duration. Labour 1996 nr 2 s. 269-296, tab. bibliogr.
Różnorodne czynniki trwania bezrobocia.
Rozważano problemy znacznego wzrostu bezrobocia w Norwegii w latach
90. Przedstawiono czynniki trwania bezrobocia, według koncepcji
defmiowama go w dwojaki sposób: wolumenu zarejestrowanych osób bez
pracy, lub wszystkich osób pozostających bez pracy. W celu optymalizacji
analizy
skonstruowano
model
pozwalający
na
oszacowanie
prawdopodobieństwa znalezienia stałego zatrudnienia przez bezrobotnych.,
Badania przeprowadzono na grupie około 28 tys. bezrobotnych, analizowano
m. in. wiek, płeć, stan cywilny, miejsce zamieszkania, lokalne stopy
bezrobocia, okresy zatrudnienia, wielkość zarobków i płaconych podatków,
okresy bezrobocia, poziom i długość okresu kształcenia się. Na czas trwania
bezrobocia wpływają takie czynniki, jak pobieranie zasiłku, wiek, płeć i
sytuacja na lokalnym rynku pracy.
271. HEYLEN F., GOUBERT L., OMEY E.: L’origine du chómage en
Europę: structure de la demande de main-d’oeuvre ou probleme de demande
globale? Rev. Int. Trav. 1996 nr 1 s. 17-38, bibliogr. s. 37-38.
Źródła be2Tobocia w Europie: struktura zapotrzebowania na siłę roboczą
czy problemy zapotrzebowania w ogóle?
Europa odczuwa ciężar bezrobocia w ograniczaniu zapotrzebowania na
pracę nisko kwalifikowaną, w sztywnych regułach płacowych (wysoki pułap
gwarantowanych płac minimalnych, silna pozycja związków zawodowych)

-
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oraz w rozpowszechnionych systemach opieki socjalnej (wysokie zasiłki dla
bezrobotnych wypłacane przez długie okresy). Wśród przyczyn utrzymywania
się w krajach europejskich stałego bezrobocia wymienia się: politykę
ekonomiczną lat 80. i 90., zwolniony proces powrotu do zrównoważenia
popytu i podaży, "degradację kwalifikacji i brak motywacji wśród
bezrobotnych, dążenie posiadających pracę do wzrostu zarobków zamiast
tworzenia nowych miejsc pracy, utrudniony powrót do pracy. Walkę z
bezrobociem w krajach Unii należy prowadzić przez: ułatwienie pracującym
stałego doskonalenia zawodowego, podjęcie środków aktywnego zwalczania
bezrobocia przy jednoczesnej rygorystycznej polityce przyznawania zasiłków,
zwiększenie elastyczności zatrudnienia i płac, przyjęcie modelu składek
socjalnych płaconych przez pracodawców, przy którym nie wzrosną koszty
zatrudnienia nisko kwalifikowanej siły roboczej.
272. KIENIEWICZ B.: Niemcy wobec problemu bezrobocia. Zesz. Nauk. /
AE Krak. 1996 nr 476 s. 79-86, tab. summ.
273. KWARTALNIK Statystyki Międzynarodowej / Główny Urząd
Statystyczny. - nr 1-4. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat. 1996. - 29 cm.
M. in. bezrobocie, w Europie.
274. KWIATKOWSKI E.: Bezrobocie w Stanach Zjednoczonych po
II wojnie światowej - podstawowe tendencje i skutki społeczno-ekonomiczne.
Acta UL, Fol. Oecon. 1996 z. 138 s. 77-98, tab. summ.
275.
LABOUR market developments and policies in the new German
Lander. Employ. Observ. East Germ. 1995 nr 16/17 s. 4-23, tab.
Rozwój rynku pracy i polityki wobec niego w nowych landach RFN.
Tabele obrazują sytuację Niemiec w latach 1989-1995, m. in. sytuację na
rynku pracy, w tym bezrobocie, migracje wewnętrzne, zatrudnienie wg
działów gospodarki narodowej, zasoby pracy. Polityka wobec
wschodnioniemieckiego rynku pracy w kolejnych etapach ukierunkowana była
m. in. na ograniczenie doraźnych skutków bezrobocia, tworzenie nowych
miejsc pracy, zmian strukturalnych w gospodarce. Realizowano ją przy
pomocy takich instrumentów, jak system zasiłków, wcześniejsze emerytury,
pomoc dla osób zmieniających kwalifikacje, szkolenie, wspieranie tworzenia
nowych miejsc pracy. Polityka ta nie wystarczała do rozwiązania wszystkich
problemów tego rynku pracy, konieczne było włączenie do tych działań
różnych instytucji zachodnioniemieckich.
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276. LAUX R.: Re-weighting of he annual Labour Force Survey results
1984-1991. Labour Market Trends 1995 nr 12 s. 477-486, wyr.
Weryfikacja corocznych danych nt. rynku pracy z lat 1984-1991.
Dane określające rynek pracy w Wielkiej Brytanii w latach 1984-1991
zostały zweryfikowane w celu dostosowania wielkości z nich wynikających
do danych pochodzących z badań przeprowadzonych przez Biuro Badań
Populacji w 1995 r. oraz do informacji uzyskanych w trakcie spisu ludności
w 1991 r. Weryfikacją objęto m. in. dane o strukturze i wielkości bezrobocia
oraz formach aktywności zawodowej.
277. LAYARD R., NICKELL S., JACKMAN R.: The unemployment
crisis. - Oxford: Oxford Univ.Press, 1994. - 157 s. : rys. ; 22 cm. - Tabele. Bibliogr. s. 147-149.
Kryzys bezrobocia.
Zanalizowano przyczyny, które spowodowały wysoką stopę bezrobocia w
ostatnich latach w całej Wspólnocie Europejskiej oraz źródła jej wahań.
Wyjaśnieniu podjętych kwestii służy opracowany przez autorów ogólny
schemat analizy, który łączy w sobie teorię makroekonomiczną z analizą
rynku pracy. Do analizy wykorzystano dane z krajów OECD. Zaprezentowano
najnowsze stanowiska wobec takich teorii, jak histereza i „insider-outsider”, a
także analizowano rolę takich czynników, jak negocjacje zw ią^ow e, płace i
zasiłki dla bezrobotnych, mobilność zawodowa i wiele irmych. Podstawowym
problemem jest przy tym rola zatrudnionych i bezrobotnych na rynku pracy w
zakresie mechanizmów zwiększania nacisku na wzrost płac. Zaprezentowano
zintegrowane podejście do rynku pracy, wyjeiśniające zarówno poziom
bezrobocia, jak i mechanizmy regulujące dopływ i odpływ z bezrobocia.
Oceniono efektywność różnorodnych programów rządowych zwalczających
bezrobocie.
278.
s. 50-52.

OECD employment outlook: highlights. OECD Observ. 1995 nr 196

Zatrudnienie w państw ach OECD; przegląd najważniejszych wydarzeń.

Do najważniejszych problemów rynku pracy w krajach OECD zaliczono
wysoki wskaźnik bezrobocia (7%), głównie wśród ludzi młodych,
niewykwalifikowanych, z wykształceniem podstawowym. W celu
zmniejszenia negatywnych zjawisk z w ią ^ y c h z bezrobociem, w 1994 r.
ministrowie państw OECD podjęli decyzję o wdrożeniu nowych strategii
makro- i mikroekonomicznych. Zasadniczym elementem reform jest

-

67

-

zwiększenie efektywności aktywnej polityki rynku pracy, uaktywnienie służb
zatrudnienia publicznego koordynujących wielkość i strukturę zatrudnienia.
Zintegrowane systemy zatrudnienia w najwyższym stopniu zostały rozwinięte
w Austrii, Niemczech, Japonii, Norwegii i Hiszpanii. Natomiast w Danii i
Finlandii aktywna polityka zatrudnienia realizowana jest zarówno w oparciu o
państwowe, jak i prywatne agendy. Wdrażanie programów szkoleniowych i
dokształcających dla bezrobomych dało największe wyniki w Kanadzie i
Holandii.
279.
OECD [Organisation for Economic Co-operation and Development]
in figures : statistics on the member countries : supplement to the OECD
Observer 1996 nr 200. - Paris, 1996. - 71 s . ; 20 cm.
M. in. statystyka bezrobocia w krajach OECD.
PERSPECnVES de Temploi = poz. 341.

Perspektywy zatrudnienia.
M. in. bezrobocie w krajach OECD.
280. SAUNDERS N. C.: The US economy to 2005. Employment outlook:
1994-2005. Mon. tabor Rev. 1995 nr 11 s. 10-28, tab.
Gospodarka Stanów Zjednoczonych do 2005 r. Perspektywa zatrudnienia:
lata 1994-2005.
Prognoza stanu gospodarki USA na lata 1994-2005 opracowana przez
Biuro Statystyki Pracy obejmuje m. in. poziom bezrobocia. Zamieszczono
tabele ilustrujące to zjawisko.
281. SHELLEY K. J.: 1994-2005: lots of college level jobs - but not for
all graduates. Occup. Outlook Q. 1996 vol. 40 nr 2 s. 2-9, wykr.
Lata 1994-2005: dużo miejsc pracy dla absolwentów college’ów, lecz rue
dla wszystkich posiadaczy dyplomów.
W 1994 r. w USA liczba bezrobotnych z dyplomem college’u wynosiła
2 7% wobec 6,4% wśród absolwentów studiów uniwersyteckich. Na przyszłą
sytuację absolwentów będą wpływać: wzrost gospodarczy i wzrost liczby
miejsc pracy, relatywny spadek liczby absolwentów w całym zatrudnieniu,
wzrost wymagań kwalifikacyjnych na wielu stanowiskach pracy i zawodach,
odchodzenie z pracy osób dotychczas zatrudnionych. Mimo tych zjawisk
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liczba osób poszukujących pracy będzie wyższa od liczby wolnych miejsc, co
zmusi absolwentów do pracy na stanowiskach nie wymagających nabytych
kwalifikacji,
282. SYMES V.; Unemployment in Europę : problems and policies. London : Routledge, 1995. - 216 s. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 200-209.
Bezrobocie w Europie : problemy i polityka.
Bezrobocie w Unii Europejskiej w 1994 r. było wyższe niż w krajach
OECD, a poziom, tendencja i dynamika są zróżnicowane. Ilustrują to dane za
lata 1981-1992 dla Francji, RFN, Holandii, W. Brytanii i Hiszpanii oraz dane
. porównawcze dotyczące USA, Japonii i całej Wspólnoty. Scharakteryzowano
strukturę bezrobocia, politykę wobec bezrobotnych i dokonano oceny
programów aktywnej polityki rynku pracy. Zwalczaniu bezrobocia we
Wspólnocie Europejskiej służą specjalne fundusze celowe. Omówiono na
przykładzie 5 dużych miast (Montpellier, Manchester, Rotterdam Barcelona,
Frankfurt) sytuację w zakresie bezrobocia, jego strukturę, sytuację na
lokalnym rynku pracy i politykę zatrudnienia prowadzoną przez powołane do
tego służby, istniejące systemy łagodzenia skutków bezrobocia, podejmowane
działania w celu aktywizacji rynku pracy, w tym skierowane na specyficzne
grupy.
283. TOWERS B.; Unemployment and labour market policies and
programmes in Great Britain ; experience and evaluation. Yb. Pol. Labour
Law 1996 vol. 8 s. 207-226.
Bezrobocie i polityka rynku pracy w Wielkiej Brytanii : doświadczenia i
ocena.
284.
Le TRAYAIL dans le monde / Organisation Internationale du
Travail. - Geneve : Bur. Intern. Trav., 1995. - 133 s . ; 27 cm. - Tabele.
Praca na świecie.
Raport o różnych aspektach pracy na świecie zawiera dane statystyczne
dot. m. in. bezrobocia. W międzynarodowych normach wydano dyrektywy
zmierzające do ujednolicenia takich pojęć, jak: pracujący, zatrudnienie,
bezrobocie i częściowe bezrobocie, ale nie wszystkie kraje dokonują
klasyfikacji wg jednakowych kryteriów. Niektóre statystyki rozróżniają np.
osoby w pracy (które uczestniczą co najmniej przez godzinę przy produkcji
dóbr i usług) oraz osoby, które nie są w pracy (osoby zatrudnione, ale nie
pracujące z powodu okresowej absencji chorobowej, strajku, korzystające z
urlopu wypoczynkowego czy szkoleniowego). Mimo licznych pozytywnych
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doświadczeń z zatrudnieniem starszych osób, brak jest dla nich ofert pracy.
Rezultatem
strukturalnego
dostosowania produkcji
do
wymagań
konkurencyjnego rynku i postępu technicznego jest ograniczanie zatrudnienia
nisko kwalifikowanej siły roboczej, a zatem bezrobocie. Programy rekonwersji
zawodowej powirmy objąć głównie bezrobotnych, pracowników nim
zagrożonych oraz niepełnosprawnych.
285.
TWO years of Community social policy: July 1993 to June 1995.
Soc. Eur. 1994 [druk 1995] nr 3 s. 3-309, tab.
Dwa lata polityki społecznej Wspólnoty: czerwiec 1993 - lipiec 1995.
Scharakteryzowano zatrudnienie i bezrobocie w państwach Wspólnoty:
wskaźniki bezrobocia w latach 1970-1994, wielkość zatrudnienia osób w
wieku 15-64 lat, strukturę bezrobocia wg kryterium płci, wieku,
wykształcenia, okresu trwania bezrobocia. Przedstawiono inicjatywy
podejmowane w celu aktywizacji rynku pracy, ograniczania pośrednich
kosztów zatrudnienia.
286. UNEMPLOYMENT in Europę / ed. J. Michie, J. G. Smith. - London
: Acad. Press, 1994. - 315 s.: ry s.; 22 cm.
Bezrobocie w Europie.
Na podstawie badań prowadzonych w państwach Wspólnoty Europejskiej
porównano i omówiono m. in. wzrostowy trend bezrobocia w latach 80.
Zaprezentowano m. in. wyniki badań nad powiązaniem wielkości bezrobocia
ze stopą inflacji, i nad wpływem umów zbiorowych na długookresową
sytuację na rynku pracy. Przedstawiono porównawczą analizę brytyjskiej i
francuskiej polityki rządowej skierowanej na zwalczanie bezrobocia.
Omówiono problemy występujące w poszczególnych regionach Europy, a
związane z bezrobociem tj. jego rozmiary i zasięg, wskaźniki dla regionów,
restrukturyzację na poziomie sektorowym i jej wpływ na stopę bezrobocia.
287. WHITE paper on labour 1995 - outline of the analysis. Japan Labor
Buli. 1995 ru- 10 s. 10-14, wykr.
Analiza rynku pracy w 1995 r.
Analizowano dane z badań przeprowadzonych na japońskim rynku pracy.
Scharakteryzowano m. in. poziom zatrudnienia, stopę bezrobocia, liczbę
wolnych miejsc pracy, stopień aktywizacji zawodowej. Przedstawiono
zależności pomiędzy zmianami strukturalnymi a rynkiem pracy: przyczyny
występowania bezrobocia, jego strukturę, oddziaływanie bezrobocia na obraz
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rynku pracy, metody kreacji zatrudnienia, alokację siły roboczej, środki
wspomagające równoważenie popytu i podaży zatrudnienia.
288.
YEARBOOK of labour statistics = Annuaire des statistiąues du
travail = Anuario de estadisticas del trabajo / International Labour
Organization. - Geneva: ILO, 1996. - 1145 s . ; 29 cm.
M. in. bezrobocie na świecie.
289.
ZLELIŃSKA-GŁĘBOCKA A.: Unemployment in the European
Community in the light of structural changes. Arg. Oecon. 1996 nr 3 s. 13-35.
Bezrobocie w krajach Wspólnoty Europejskiej
strukturalnych.

w świetle

zmian

Kraje t r a n s f o r m a c j i
290. BELEYA I.: Employment prospects: grim or rosy? Bulg. Econ. Rev.
1995 nr 7 s. 6.
Przewidywania dotyczące zatrudnienia:
nadzieję?

przygnębiające

czy

dające

Od 1989 do 1994 r. zatrudnienie zmalało prawie o 30%. We wrześniu
1993 r. bezrobocie osiągnęło najwyższy poziom od 1990 r. - 21,4% siły
roboczej. Z trudnościami na rynku pracy związane są takie zjawiska
społeczne, jak wzrost ubóstwa, przestępczości, utrata kwalifikacji przez wielu
pracowników, upadek wartości kulturalnych. Wszystko to zaciążyło na
społecznej świadomości o zatrudnieniu i bezrobociu, o możliwości
wykorzystania polityki społecznej w celu stabilizacja zatrudnienia,
dostosowania strukturalnego i powrotu bezrobotnych na rynek pracy.
Zanalizowano niepokojące tendencje w zatrudnieniu w bułgarskim przemyśle,
rolnictwie i usługach.
291. BOERI T., LIPPOLDT D.: The labour market in Slovakia. OECD
Observ. 1996 nr 198 s. 55-57.
Rynek pracy w Słowacji.
W 1995 r. bezrobocie kształtowało się na poziomie 14,4%,
długookresowym było dotknięte 51,4% ogółu bezrobotnych. Wahania
poziomu bezrobocia są konsekwencją różnych czynników: przeobrażeń
gospodarki, pojawienia się na rynku pracy osób zwolnionych z pracy.
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absolwentów, uruchomienia programów zatrudnienia, wspierających
tworzenie miejsc pracy w sektorze prywatnym. Bezrobocie dotknęło osoby
bez odpowiednich kwalifikacji, które napotykają trudności przy ponownym
podejmowaniu pracy. Występuje silne regionalne zróżnicowanie bezrobocia.
System zasiłków zmierza do łagodzenia skutków bezrobocia. Podejmuje się
działania mające zachęcić bezrobotnych do poszukiwania pracy, w tym
kładzie nacisk na rozwój poradnictwa zawodowego i zmiany zawodu. System
ochrony socjalnej nie stwarza motywacji do podejmowania nisko
wynagradzanej pracy. Służby zatrudnienia prowadzą aktywną politykę
zatrudnienia: szkolenia dla bezrobotnych, działania na rzecz grup szczególnie
zagrożonych; stworzono komputerowy system informacji o miejscach pracy,
stymulujący mobilność geograficzną poszukujących pracy.
292. The BULGARIAN challenge : reforming labour market and social
policy / International Labour Organisation. Central and Eastem European
Team. - Budapest : Centr. East. Eur. Team, 1994. - 214 s.: rys. ; 24 cm. Tabele. - {Country Objectwes Review ; 1).
Bułgarskie wyzwanie: reformowanie rynku pracy i polityki społecznej.
W I części m. in. scharkteryzowano zjawisko masowego bezrobocia w
Bułgarii, strukturę zatrudnienia i zmiany jego wielkości w latach 1989-1991,
skalę bezrobocia i wolumen wolnych miejsc pracy, strukturę bezrobocia wg
regionów, wieku, płci i wykształcenia.
293. Le CHÓMAGE dans les pays en transition: tenace ou passager /
Centre pour la Cooperation avec les Economies en Transition. - Paris : OECD,
1994. - 370 s . : ry s.; 23 cm. - Bibliogr.
Bezrobocie w krajach transformacji: zjawisko trwałe czy przemijające?
Publikacja składa się z 3 części prezentujących: cechy charakterystyczne
dynamiki bezrobocia w krajach transformacji gospodarczej, politykę rynku
pracy w różnych krajach, oraz wnioski z nabytych doświadczeń. Znamienną
cechą rynków pracy w krajach Europy Centralnej i Wschodnie jest słaba
rotacja bezrobomych. W ciągu ostatnich 3 lat zaobserwowano zmniejszenie
przymusowych zwolnień z pracy i zwiększenie dobrowolnej płynności kadr,
przy utrzymywaniu relatywnie niskich płac. Rozwój małych prywamych
przedsiębiorstwa usługowych, traktowanych jako pomoc przy tworzeniu
miejsc pracy, nie zapewnił pracującym większych dochodów w porównaniu z
sektorem państwowym. Z informacji z lokalnych biur pośrednictwa pracy
wynika, że bezrobocie w Bułgarii, po gwałtownym wzroście w 1992 r.
ustabilizowało się i dotyczy głównie kobiet, młodzieży i dawnych
pracowników przedsiębiorstw państwowych. Analiza sytuacji na Węgrzech
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wskazuje, iż plan uzdrowienia rynku poprzez program robót publicznych miał
charakter prowizoryczny, a system wcześniejszych emerytur nie był
ujednolicony.
294. DADAŚEY A.: Zanjatost' naselenija i bezrabotica v Rossii:
problemy regulirovanija. Vopr. Ekon. 1996 nr 1 s. 76-84, tab.
Zatrudnienie ludności i bezrobocie w Rosji; problemy regulacji.
Polityka zatrudnienia w Rosji realizowana jest na bazie wspólnych
elementów programów federalnych, regionalnych i lokalnych. Przedstawiono
problemy efektywności działania służb zatrudnienia w okresie 1993-1995,
strukturę wydatków na realizację rządowej polityki zatrudnienia. Autor
opowiada się za nasileniem walki z przerostami zatrudnienia i
usankcjonowaniem dopuszczalności 3% bezrobocia; przywołując m.in.
doświadczenia polskie i węgierskie, dokonał analizy kosztów takiego
rozwiązania. Szczegółowo zostały zanalizowane efekty działania służb
zatrudnienia i kierunki wydatkowania środków z Funduszu Pracy.
295. GOROD i bezrabotica. Ćelovek Tr. 1996 nr 2 s. 34-37.
Miasto i bezrobocie.
Na rosyjskim rynku pracy Moskwa wyróżnia się niskim poziomem
bezrobocia. Na 25 tys. bezrobotnych moskwiczan oczekuje w biurach
pośrednictwa pracy ponad 70 tys. wolnych miejsc pracy, głównie w
budownictwie, transporcie i gospodarce komunalnej. Nie są to jednak
dziedziny, w których jest wielu chętnych
do pracy, z powodu
nieodpowiednich kwalifikacji zawodowych i aspiracji, uzasadnionych często
wyższym wykształceniem. Kursy zawodowe organizowane przez służby
zatrudnienia
odpowiadają zazwyczaj
oczekiwaniom
pracowników
niewykwalifikowanych. Przedstawiono sytuację na moskiewskim rynku pracy,
strukturę zawodową zatrudnionych i bezrobotnych oraz programy władz
miasta na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
296. HRlSTOV E.: Rise in private jobs steadies unemployment. Bulg.
Econ. Rev. 1995 nr 10 s. 3.
Wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym utrzymuje bezrobocie.
W Bułgarii w ostatnim okresie odnotowano wzrost zatrudnienia w sektorze
prywatnym. Mimo że państwo jest właścicielem 80-90% środków produkcji,
liczba pracowników w prywatnym sektorze wzrosła w 1994 r. do 1/3 ogółu
zatrudnionych. Zdaniem autora, wzrost zatrudnienia w sektorze prywarnym
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wiąże się z bezrobociem. Stanowi to paradoks, gdyż zwykle wraz ze wzrostem
zatrudnienia w danej dziedzinie spada bezrobocie.
297.
JURIĆKOYA V.; Nezamestnanost’ absolventov skol - jej prićiny i
dósledky. Pr. Soc. Polit. 1996 nr 4 s. 3-5, tab.
Bezrobocie absolwentów szkół - jego przyczyny i skutki.
Zharmonizowanie polityki kształcenia i polityki zatrudnienia jest jednym z
obniżenia stopy bezrobocia, zwłaszcza wśród młodzieży, absolwentów szkół.
Przy ogólnej stopie bezrobocia w Słowacji 12,1%, w grupie młodych 15-19 lat
bezrobocie wynosiło 15,6%, a w grupie 19-24 lata bezrobotnych było 16%.
Najbardziej problemową grupą są młodzi po skończeniu szkoły podstawowej.
Ich zainteresowanie pracą, ale także kwalifikacje są minimalne. Ma to ważne
następstwa społeczne i przejawia się m.in. we wzroście przestępczości. Jedną
z najważniejszych pr?:yczyn bezrobocia młodzieży jest skosmiały, oderwany
od potrzeb gospodarki, ignorujący przemiany społeczne, system kształcenia.
Również w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej bezrobocie młodzieży
jest wyższe niż przeciętne. Np. w 1994 r. w krajach Unii Europejskiej na 18
min bezrobotnych, 5 min to ludzie młodzi. Bezrobocie młodzieży jest tam
dwukrotnie wyższe niż wśród osób starszych.
KAŚEPOY A.: Problemy predotvrasćenija massovoj bezraboticy v Rossii.
= poz. 354.
Problemy zapobiegania masowemu bezrobociu w Rosji.
M. in. bezrobocie w Rosji.
298.
MICHAJLOY O.: Formirovanie rynka truda i zanjatost' sePskogo
naselenija. Ross. Ekon. Ź. 1995 nr 7 s. 41-43.
Kształtowanie rynku pracy i zatrudnienie ludności wiejskiej.
W Rosji podstawową przyczyną powstania i rozrzerzania się bezrobocia
jest kryzys gospodarczy. Przejawy bezrobocia, powiąziane ze specyfiką
poszczególnych gałęzi gospodarki i regionów, są szczególnie jaskrawe w
rolnictwie. Udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi wzrósł z 19,45% w
marcu 1993 r. do 26,7% w marcu 1994 r. Najwyższa stopa bezrobocia
ludności wiejskiej występuje na terenach, na których zlokalizowane są liczne
zakłady przemysłowe i budowlane. Sporą grupę bezrobotnych stanowią
zwolnieni z instytucji infrastruktury socjalnej oraz pracujący bezpośrednio w
rolnictwie. W ciągu ostatnich 3 lat liczba pracujących w rolnictwie
zmniejszyła się o 6%.
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299. MITRUS L., SOBCZYK A.: Unemployment schemes of the Central
European countries compared to select Western European unemployment
schemes. Yb. Pol. Labour Law 1995 vol. 7 s. 83-99.
Bezrobocie w krajach Europy Centralnej w porównaniu z bezrobociem w
niektórych krajach Europy Zachodniej.
300. PERT St.: Unemployment and privatization in Romania. Rev. Roum.
Sci. Econ. 1995 nr 1 s. 87-103, tab. wykr. bibliogr. s. 103.
Bezrobocie a prywatyzacja w Rumunii.
Predstawiono rozmiar rumuńskiego rynku pracy, regiony występowania
bezrobocia i jego strukturę. Część bezrobotnych to osoby, które nie mogą być
w krótkim okresie włączone aktywnie do pracy lub nie chcą pracować (ok.
80% ogółu bezrobotnych). Przedstawiono zależności pomiędzy bezrobociem a
inflacją, bezrobociem a płacami. Stwierdzono negatywny wpływ zasiłków dla
bezrobotnych na ich aktywność przy poszukiwaniu pracy. Zasiłki te sprzyjają
natomiast rozwojowi zjawiska pracy nielegalnej.
301. PETROY S. V.: Problemy zanjatosti v sovremennoj Rossii. Sociol.
Issled. 1995 nr 5 s.68-74.
Aktualne problemy zatrudnienia w Rosji.
Sytuację na rynku pracy w Rosji charakteryzuje malejący popyt na siłę
roboczą i rosnąca liczba osób poszukujących pracy. W latach 90. maleje liczba
pracujących: w 1991 r. wynosiła 72,5 min osób, w 1992 r. - 70,6 min, w
1993 r. - 70,2 min, w 1994 r. - 68,3 min, w 1995 r. - według prognoz wyniesie 65,6 min osób. W końcu 1994 r. liczba zarejestrowanych
bezrobotnych wynosiła 1,55 min osób, a stopa bezrobocia - 1,9%. Szacuje się,
że ukryte bezrobocie sięga od 4,5 do 8 min osób. Pogarszają się możliwości
uzyskania pracy: w grudniu 1993 r. na jedno wolne miejsce pracy przypadały
dwie osoby bezrobotne, a w 1994 r. - już cztery.
302. RŻANICYNA L. S., SERGEEYA G. P.: Żenśćiny na rossijskom
rynkę truda. Sociol. Issled. 1995 nr 7 s. 57-62.
Kobiety na rosyjskim rynku pracy.
Ocena sytuacji kobiet na rynku pracy zależy od tego, czy bierze się pod
uwagę cały rynek pracy czy tylko jego część kontrolowaną przez państwową
służbę zatrudnienia. Według danych państwowych służb, w 1992 r. kobiety
stanowiły 72,2% zarejestrowanych bezrobotnych, zaś w połowie 1994 r. -
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63,4%. Według badań, udział kobiet wśród nie zarejestrowanych
bezrobotnych wynosił w 1992 r. 45%. Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród
kobiet była 2 razy wyższa niż wśród mężczyzn, a na całym rynku pracy w
zasadzie była jednakowa (w 1993 r.) - 5,5% dla kobiet i 5,4% dla mężczyzn.
303.
SCHEEDEL A., HOFFER F., BERLINGER K.: Krise ohne
Arbeitslosigkeit? Beobachtungen zur Beschaftigungssituation sowie Stand des
Aufbaus der Arbeitsverwaltung in Russland. Arb. Beruf 1995 nr 6 s. 165-168
Kryzys bez bezrobocia? Uwagi o zatrudnieniu i stanie przebudowy
administracji pracy w Rosji.
W Rosji w ciągu ostatnich 3 lat nastąpił spadek produkcji o 55%,
bezrobocie wynosi 2%, co jest związane z brakiem reakcji przedsiębiorstw na
sygnały płynące z rynku. Oficjalna statystyka nie odzwierciedla różnych form
bezrobocia ukrytego oraz przesuwania zatrudnienia pomiędzy zakładami.
Przedsiębiorstwa zalegają często z wypłatą poborów, nie podejmują działań
związanych z restrukturyzacją zatrudnienia, pracownicy odchodzą z pracy z
ich własnej inicjatywy, nie przestrzega się przepisów prawa regulujących
zasady rozwiązywania umów o pracę. Pracownicy z przedsiębiorstw
przeżywających trudności przechodzą często do pracy w gospodarce
nieformalnej. Systemy zabezpieczenia społecznego oraz różne instrumenty
stosowane na rynku pracy w innych krajach nie funkcjonują w Rosji. Zachodzi
konieczność przeprowadzenia; reformy instytucji obsługujących rynek pracy,
decentralizacji tego rynku, stworzenia systemów pośrednictwa pracy i
poradnictwa, udoskonalenia zasad funkcjonowania biur pracy, systemów
wypłaty świadczeń dla bezrobotnych. Podejmowane są pierwsze próby
wdrażania takich rozwiązań w wybranych regionach m.in. przy pomocy
Niemiec, Banku Światowego, a także Departamentu Pracy USA.
304.
SOKOLOYA G. N.: Struktura zanjatosti i bezraboticy: problemy i
tendencii. Sociol. Issled. 1996 nr 2 s. 19-24, tab.
Struktura zatrudnienia i bezrobocia: problemy i tendencje.
Zaprezentowano informacje statystyczne dotyczące rynku pracy Białorusi
z lat 1989-1994. Wskazując podstawowe zmiany w procesach zarudnienia i
bezrobocia, podkreślono relatywnie niski udział kobiet wśród pracujących i
wysoki ich udział wśród biernych zawodowo, wysokie bezrobocie wśród osób
ze średnim i wyższym wykształceniem technicznym i utrzymujące się
szczególne zagrożenie tej grupy specjalistów utratą pracy. Jako niepokojące
wskazano wysokie i długotrwałe bezrobocie wśród absolwentów (40,5% z
nich pozostaje bez pracy od 6 miesięcy do 1 roku, 33% ponad rok).
Przytoczono wiele szczegółowych informacji dotyczących m. in. struktury
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bezrobocia, relacji pracujących i bezrobotnych, problemów kierunków
kształcenia i szkoleń zawodowych dla pracujących oraz działań służby
zatrudnieiua na rzecz racjonalizacji polityki zatrudmenia.
305. STANDING G.: Labour market developments in Eastem and Central
Europę / International Labour Organisation. Central and Eastem European
Team. - Budapest ; Centr. Eur. Eeast. Team, 1993. - 28 s. ; 30 cm. - {Policy
Papers\ nr 1). - Tabele.
Doskonalenie rynków pracy w Europie Wschodniej i Centralnej.
Scharakteryzowano sytuację gospodarczą w państwach Europy Centralnej
i Wschodniej w 1992 r., występujące trudności związane z przeobrażaniem
dotychczasowych stosunków gospodarczych i ich konsekwencje na rynkach
pracy. Zmiany pociągnęły za sobą wzrost mchliwości zawodowej i
odchodzenie od pracy w rolnictwie. Trudności na rynkach pracy i wysokie
bezrobocie rzutują na poziom życia, nastąpił wzrost ubóstwa. Segmentacja
rynku pracy spowodowała konieczność powołania służb zatrudnienia
przystosowanych do działań w nowych warunkach, stworzenia systemów
zasiłków dla bezrobotnych, rozwoju szkolenia i doskonalenia zawodowego
według nowych potrzeb; organizowanie robót publicznych w szerszym
zakresie nie było możliwe.
306. STATISTICAL Bulletin ; Poland - Czech Rep. - Slovakia - Etungary /
Główny Urząd Statystyczny ; Ćesky Statisticky Urad ; Śtatisticky Urad SR ;
Kozponti Statisztikai Hivatal. - ru’ 1-4. - Warsaw : Zakł. Wydaw. Stat. 1996. ;
29 cm. - Treść także w jęz. poi.
M. in. bezrobocie.
307. SWAIN N.; Rural employment and rural unemployment in the post
socialist countries. East. Europ. Count. 1996 [vol.] 2 s. 5-16.
Zatrudnienie i bezrobocie w rolnictwie w byłych krajach socialistycznych.
308. ZANJATOST’: prognozy i realnost’. Ćelovek Tr. 1995 nr 7 s.12-39.
Zatmdnienie: prognozy a realia.
Charakterystyka rynku pracy Rejonu Niżnonowogrodzkiego. Wskazano
przyczyny bezrobocia (zwolnienia na własną prośbę, ale często w sytuacji
postępującego bankractwa zakładów i zaległości w wypłacaniu wynagrodzeń
za pracę), strukUirą bezrobotnych (dominują kobiety w wieku 30-50 lat, z
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wykształceniem średnim lub wyższym, z których większość nie pracuje od
ponad roku). Omówiono programy ograniczania bezrobocia, które
uwzględniają problemy zatrudnienia osób niepełnosprawnych, absolwentów i
kobiet. Wiele miejsca poświęcono problemom motywacji młodzieży do pracy
oraz aktywizowania bezrobotnych w warunkach ograniczonej mobilności
zasobów pracy, spadku realnej wartości wynagrodzeń i spadku wartości
wykształcenia w hierarchii wartości cenionych w społeczeństwie. Większość
tekstów zawiera aktualne dane statystyczne oraz informacje o systemie
pomocy socjalnej dla bezrobotnych.
Mierzenie bezrobocia w krajach transformacji zob. poz. 1, 12.

2. Zwolnienia z przyczyn ekonomicznych
zakładów pracy

309.
BARNARD C.: EC [European Commimity] employment law. Chichester : J. Wiley, 1995. - 476 s . ; 22 cm. - Bibliogr. s. 455-463.
Prawo pracy Wspólnoty Europejskiej.
Prawo pracy Wspólnoty Europejskiej reguluje warunki pracy 164 min
obywateli Unii. Szczególne znaczenie przypisano dyrektywom Komisji
Europejskiej dotyczącym zmian własnościowych w przedsiębiorstwie, które
wpływają na sytuację prawną pracowników, na zwolnienia grupowe w
przypadku reorganizacji lub likwidacji zakładów.
310.
JONES S. R. G., KUHN P.: Mandatory notice and unemployment.
J. Labor Econ. 1995 nr 4 s. 599-622, tab. bibliogr. s. 621-622.
Przewidywanie utraty pracy.
Wykorzystując dane z Ministerstwa Pracy Kanady i amerykańskiego
ośrodka badań struktury zatrudnienia przedstawiono zagadnienie zwolnień
pracowników. Analizowano takie przyczyny zwolnień jak: likwidacja
poszczególnych części przedsiębiorstwa, umiejscowienie firmy; także rodzaj i
nasilenie sygnałów dochodzących do pracowników o sytuacji ekonomicznej
firmy, prawdopodobieństwo dokonania redukcji zatrudnienia w firmie,
długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Scharakteryzowano strukturę
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podmiotową i przedmiotową osób, które utraciły pracę lub zostały
przeszeregowane (wiek, płeć, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, stan
cywilny, zajmowane stanowisko, przynależność do związków zawodowych).

311.
REDUNDANCY and relocation. France. Eur. Ind. Relat. Rev. 1995
nr 256 s.28-29.
Zwolnienia grupowe oraz przeniesienia. Francja.
Zwolnieiua grupowe oraz przeniesienia związane z decyzją o zamknięciu
przedsiębiorstwa i przeniesienia jego produkcji za granicę w celu zmmejszenia
kosztów są bezprawne. Jest to jedna z konsekwencji wyroku wydanego
ostatnio przez francuski Sąd Najwyższy. Określono także jakie są
przewidziane prawem powody, aby można było przeprowadzić zwolnienia
grupowe i dokonać przeniesienia pracowników. Przytoczono rówmeż inne
sprawy sądowe dotyczące okoliczności, które uzasadniają zwolnienia
grupowe.

312.
SEMPRICH Ż.: Zwolnienia grupowe. Przepisy Unii Europejskiej.
Rzeczpospolita 1996 nr 46 : 23.02 Praca Specjaliści s. 23.

3. Osłona socjalna bezrobotnych

313.
ANDRIES M.: The politics of targeting; the Belgian case. J. Eur.
Soc. Policy 1996 nr 3 s. 209-223, wykr. bibliogr. s. 222-223
Polityka ukierunkowana na (konkretne) cele: przypadek Belgii.
W Belgii od początku lat 80. prowadzi się politykę socjalną polegającą na
ograniczaniu wydatków, ale ukierunkowaną na grupy najbardziej
potrzebujące. M. in. stworzono nowe kryteria przyznawania zasiłków dla
bezrobotnych, w których za kategorie uprzywilejowane uważa się osoby
będące głową rodziny, osoby samotne i osoby żyjące w rodzinach, w których
zarabiają inne osoby.
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314.
CHRISTOFIDES L. N., McKENNA C. J.; Unemployment Insurance
and job duration in Canada. J. Labor Econ. 1996 nr 2 s. 286-312, bibliogr.
Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, a okres zatrudnienia w Kanadzie.
Na podstawie kanadyjskich badań aktywności zawodowej, zrealizowanych
w latach 1986-1987, podjęto próbę określenia wpływu systemu ubezpieczeń
na wypadek bezrobocia na okres zatrudnienia. Kanadyjskie przepisy
przewidują, że prawo do opłacania składek na ubezpieczenie po ponownym
podjęciu pracy, a w konsekwencji także prawo do świadczeń, mają osoby
które przepracowały nie mniej niż określona dla danego systemu liczba
tygodni. Przepisy te wpływają na postawy bezrobotnych poszukujących pracy;
podejmują oni pracę gorzej płatną, w firmach, w których niewielkie są szanse
na wzrost płac.
CREMER H., Marchand M., Pestieau P.: The optimal level of
unemployment Insurance benefits in a model of employment mismatch =
poz. 3.
Optymalny model zasiłków dla bezrobotnych.
315. EHRENBERG H.: Nicht der Sozialstaat, die Arbeitslosigkeit ist
teuer!
Die Position
der
freiberuflichen
Kassenarzte
in
der
"Gesundheitsreform". Soz. Sicherh. 1996 nr 3 s. 83-86, tab.
To nie państwo socjalne, ale bezrobocie jest drogie. Pozycja samodzielnie
praktykujących lekarzy kas chorych w reformie zdrowotnej.
W latach 1980-1995 łączne wydatki Federalnego Urzędu Pracy wzrosły z
28,2 mld DM na zasiłki dla bezrobotnych i 1,9 mld DM na pomoc dla
bezrobotnych do 99,1 i 17,4 mld DM. Pośrednie koszty bezrobocia
spowodowały, że w tym samym czasie przecięma składka na ubezpieczenie
emerytalne wzrosła z 18% do 18,6%, na ubezpieczenie chorobowe z 11,4% do
13%, a na ubezpieczenie od bezrobocia z 3% do 6,5%.
316. EMPLOYER tax evasion in the unemployment Insurance program.
J. Labour Econ. 1996 vol. 14 nr 2 s. 210-230, tab.
Ucieczka przedsiębiorców przed opńatami a system ubezpieczeń na
wypadek bezrobocia.
W USA przepisy mające na celu ochronę zatrudnienia przewidują wyższy
poziom opłat z tytułu ubezpieczeń od bezrobocia w firmach, które mają
wysoki wskaźnik wypowiedzeń umów o pracę. Istnieje związek pomiędzy
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poziomem opłat z tytułu składek a poprzednim wskaźnikiem zwolnień.
Aktualny poziom zwolnień rzutuje na poziom aktualnych i przyszłych
składek; rzeczywisty poziom składek zależy od ich wyznaczonego poziomu,
liczby zwolnień i polityki płac przedsiębiorstwa.
317.
GLOMBIK M.: Gutachten fiir die Arbeitslosenversicherung. Arb.
Beruf 1995 nr 9 s. 267-268.
Ekspertyza w sprawie ubezpieczenia na wypadek bezrobocia.
Związek niemieckich instytucji ubezpieczeniowych zlecił opracowanie
prognozy nt. m. in. problemów finansowych ubezpieczeń na wypadek
. bezrobocia. Według tej ekspertyzy sytuację systemów ubezpieczeniowych w
REN determinują: problemy rynku pracy w landach wschodnich i od 1992 r.
recesja gospodarki niemieckiej. Większość wydatków związanych z
bezrobociem stanowią zasiłki, także z tytułu pracy w skróconym wymiarze
czasu pracy i zapomogi. Przy sporządzaruu prognozy brano pod uwagę:
spodziewaną liczbę bezrobomych, szacunki poziomu świadczeń i
przewidywane jego ograniczenia. Świadczenia są finansowane głównie ze
składek, pozostałe wpływy, w tym dopłaty ze środków związkowych są
nieznaczne. Dwa różne scenariusze prognozy uwzględniają okres do 2020 r.;
zakłada się spadek bezrobocia, ograniczenie przyszłych wydatków, ściślejsze
powiązania systemu finansowego ubezpieczeń na wypadek bezrobocia z
innymi świadczeniami.
318.
The INFLUENCE of unemployment benefits on unemployment
duration: evidence from Spain. Labour 1996 nr 2 s. 239-267, tab. bibliogr.
s. 266-267.
Wpływ zasiłków dla bezrobotnych na trwanie bezrobocia: przypadek
Hiszpanii.
Analiza występowania zależności pomiędzy okresami trwania bezrobocia,
ismiejącą strukturę i wielkością pobieranych świadczeń zasiłkowych, a
działaniami podejmowanymi przez bezrobotnych w celu zdobycia
zatrudnienia w Hiszpanii. Wykorzystano tu dane z lat 1987-1993, pochodzące
z badań prowadzonych przez autorów pracy oraz źródeł rządowych.
Omówiono hiszpański system zasiłków dla bezrobotnych (okres nabycia
uprawnień zasiłkowych, czas pobierania zasiłków, rodzaje świadczeń), bazę
danych o bezrobociu w Hiszpanii (liczba i struktura bezrobotnych, sytuacja
materialna i rodzinna), teoretyczne aspekty występowania współzależności
pomiędzy otrzymywaniem zasiłku, a pozostawaniem bez pracy.
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319.
MARTINEZ J.; Du droit des agents publics aux allocation de
formation prevues en matićre d’assurance chómage. Droit Soc. 1996 nr 2
s. 188-191.
O prawie przedstawicieli służb publicznych do dodatków pieniężnych
przewidzianych w zakresie ubezpieczenia bezrobocia.
Skomentowano istotę sporu, który trafił do Sądu Administracyjnego w
Strasbourgu, o świadczenie pieniężne z tytułu podjętych studiów
uniwersyteckich zmierzających do przekwalifikowania w zawodzie. Odmowa
takiego świadczenia ze strony pozwanej Akademii w Strasbourgu znalazła
podstawę w przyjętych zasadach, że świadczenia tego typu są wypłacane przez
powołane do tego instytucje pracownikom najemnym pozbawionym pracy w
ramach umownego systemu ubezpieczeń dla bezrobotnych. Sąd
Administracyjny uznał wniosek odwoławczy powoda skierowany przeciwko
rektorowi Akademii, jako dopuszczalny i wydał orzeczenie o anulowaruu
decyzji rektora o wstrzymaniu wypłaty świadczenia pieniężnego za utratę
pracy od daty podjęcia szkolenia zmierzającego do przekwalifikowania.
Przedstawiony spór świadczy o trudnościach w regulowaniu systemu
świadczeń z ubezpieczenia od bezrobocia w przypadku urzędników
państwowych.
320.
MAYER B. D.: What have we leamed fron the Illinois reemployment
bonus experiment? J. Labor Econ. 1996 nr 1 s. 26-51, tab. wykr. bibliogr.
s. 48-51.
Czego nauczyliśmy się z eksperymentu w Illinois z zasiłkami dla
ponownie podejmujących pracę.
W stanie Illinois uruchomiono eksperymentalny program, w którym
bezrobomym szybko podejmującym pracę zawodową przysługują specjalne
świadczenia finansowane z funduszów przeznaczonych na zasiłki dla
bezrobotnych. Uprawnienia do tego świadczenia w wysokości 500 $ nabywają
osoby podejmujące pracę przed upływem 11 tygodni od chwili utraty
poprzedniej pracy i pracujące rue mniej luż 4 miesiące od chwili powrotu do
pracy. Eksperyment miał na celu zbadanie możliwości skrócenia okresu
pobierania zasiłków, był także przeprowadzany w 3 innych stanach. Ujawnił
on, że świadczenie przyspiesza powrót do aktywności zawodowej przede
wszystkim osób mało zarabiających. Osoby korzystające z zasiłku są w
mniejszym stopniu zainteresowane poziomem oferowanej im płacy,
intensywniej poszukują pracy. Nie znaleziono jednak jeszcze argumentów
przemawiających za upowszechnieniem tego rozwiązania.

-
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321. McMURRER D. P., CHASANOY A. B.: Trends in unemployment
Insurance benefits. Mon. Labor Rev. 1995 ru’ 9 s. 30-39, tab.
Trendy w zasiłkach dla bezrobotnych.
Analiza trendów występujących w systemach zasiłków dla bezrobotnych
w USA po II wojnie światowej. Przedstawiono informacje o rodzajach
pomocy świadczonej przez władze federalne i stanowe na rzecz bezrobotnych,
m. in. system zasiłków opracowany w 1935 r., stanowy program pomocy
bezrobotnym z 1958 r., program kompensowania skutków bezrobocia z 1991
r. Charakterystyka tych programów dotyczyła m.in. zasad podwyższania
świadczeń zasiłkowych, uprawnień do ich otrzymania, wysokości i okresu
pobierania. Zestawienia tabelaryczne prezentują dane m.in. o liczbie osób
otrzymujących zasiłki dla bezrobotnych w latach 1947-1993, wskaźnikach
bezrobocia i o świadczeniach zasiłkowych w poszczególnych stanach, liczbie
osób objętych rządowym i stanowym programem ochrony bezrobotnych.
322. A MEAN test for the unemployed. State benefits '96. Labour Res.
1996 nr 4 s. 19-21, tab.
Mamy test dla bezrobotnych. Państwowe świadczenia (socjalne) '96.
W kwietniu 1996 r. rozpoczął się w W.Brytanii kolejny etap reformy.
Jeszcze przed II Wojną Światową bezrobotni otrzymywali świadczenia z
funduszu zabezpieczenia społecznego, w 1982 r. zlikwidowano dodatek do
świadczeń, uzależniony od poziomu uzyskiwanych poprzednio zarobków, w
1985 r. zlikwidowano zasiłki dla dzieci bezrobotnych rodziców, ostatnio
ograniczono okres pobierania zasiłków dla bezrobotnych z 12 do 6 miesięcy.
W 1996 r. obniżono zasiłki dla bezrobotnych do 25 roku życia, zaostrzono
warunki wyjjłaty zasiłków, zaniechano waloryzacji zasiłków, uzależnionej od
inflacji. Ograniczeniom w dziedzinie zasiłków dla bezrobotnych towarzyszą
cięcia świadczeń chorobowych i inwalidzkich. Zgodnie z zamierzeniami rządu
świadczenia socjalne powinny wzrastać wolniej niż to wynika z tempa
wzrostu inflacji. 10 min osób w W.Brytanii pobiera renty minimalne w wys.
61-65Ł tygodniowo dla osoby samotnej i 97,75 Ł dla małżeństwa, waloryzacja
tych rent była niższa niż to wynika ze wzrostu płac i kosztów utrzymania,
wstrzymano waloryzację 25 pensowego dodatku dla osób, które przekroczyły
80 rok życia. Ograniczono waloryzację zasiłków z tytułu wychowywania
dzieci. Zamierza się ograniczyć zasiłki dla dzieci wychowywanych przez
samotnego rodzica i inne świadczenia. Szczegółowe informacje o zmianach
poziomu świadczeń zawierają tabele.

-
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SATTINGER M.; General eąuilibrium effects
compensation with labor force participation = poz. 11.

of unemployment

Równoważące oddziaływanie zasiłków dla bezrobotnych i zatrudnienia.
323. SCHNEIDER G.; Rechtsgrundlagen der Arbeitslosenhilfe.^ró. Arb.r.
1995 nr 9 s. 304-307.
Podstawy prawne pomocy dla bezrobotnych.
Świadczenia dla bezrobotnych w RFN reguluje ustawa o świadczeniu
pracy (AGF). Pierwsze rozporządzenie o zaopatrzeniu osób pozostających bez
pracy ukazało się w 1918 r. Omówiono istotę regulacji zabezpieczenia osób
pozostających bez pracy; bezrobotny, jeśli chce mieć prawo do świadczeń,
musi spełniać określone warunki, są nimi zgłoszenie się w urzędzie
pośrednictwa pracy, gotowość podjęcia zaoferowanej pracy w pełnym, a
wyjątkowo w niepełnym wymiarze. Szczególne przepisy regulują sytuację
kobiet wychowujących dzieci. Istnieje możliwość weryfikacji stanu
majątkowego
i
potrzeb
bezrobotnego,
zadeklarowanych
przez
zainteresowanego. Wysokość świadczeń jest uzależniona od poziomu
pobieranej poprzednio płacy, bezrobotni mający na utrzymaniu małżonkę lub
dziecko mają prawo do zasiłków przysługujących pracownikom. Prawo do
świadczeń wygasa po osiągnięciu 65 roku życia (wyjątkowo może być
przedłużone).
324. SPINNEWYN F.; Cinąuante ans d'assurance-chómage. Rev. Belge
Secur. Soc. 1996 nr 2 s. 287-305.
Pięćdziesiąt lat ubezpieczeń od bezrobocia.
Istnieją dwie koncepcje ubezpieczeń na wypadek bezrobocia: jedna,
wynikająca z poczucia solidarności społecznej, to obowiązek płacenia przez
pracujących składek na finansowanie zasiłków dla bezrobotnych. Druga
koncepcja opiera się na ubezpieczeniach wynikających z obawy
zatrudnionego, że może stracić pracę; aby zapobiec utracie podstaw
utrzymania, pracujący przeznacza część swego uposażenia na fundusz, z
którego otrzyma w przypadku utraty zarobków świadczenie zastępcze. System
wzajemności w tych ubezpieczeniach jest korzystny dla pracowników o
dochodach średnich i wyższych oraz dla zawodów wysokiego ryzyka; oni
chętniej godzą się na płacenie składek tworzących fundusz bezrobocia.
Stopień akceptacji dla systemu zależy również od sektora przemysłu i regionu
kraju. Zaobserwowano występowanie odwrotnej proporcjonalności między
ryzykiem bezrobocia, a długotrwałością zatrudnienia.

-
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325.
SUISSE. Loi federale du 25 juin 1982 (LACI) sur 1'assurance
chómage obligatoire et rindemnite en cas d insoWabilite dans sa teneur
modifiee par la loi federale du 23 juin 1995. Doc. Droit Soc. 1995 nr 3
s. 44-78.
Szwajcaria. Prawo federalne z 25 czerwca 1982 r. w sprawie
obowiązkowych ubezpieczeń od bezrobocia i odszkodowań w razie upadłości,
zmodyfikowane przepisem federalnym z 23 czerwca 1995 r.
Omówienie ustawy z 1982 r. o obow ią^ow ych ubezpieczeniach na
wypadek bezrobocia i upadłości, z uzupełnieniami z 1995 r. Ubezpieczeni
korzystają z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, w formie wkładu
finansowego przeznaczonego na zmianę miejsca pracy, przekwalifikowanie,
doskonalenie zawodowe, koszty podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania.
Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje pozbawionym częściowo lub
całkowicie pracy i poszukującym jej, a zostaje zawieszone w przypadku utraty
pracy z własnej winy, braku starań o znalezienie pracy, podania fałszywych
danych, podjęcia nienależnego zasiłku. W przypadku upadłości
przedsiębiorstwa
pracownikowi opłacającemu składki przysługuje
odszkodowanie w wysokości zarobków z 6 ostatnich miesięcy. Do
odszkodowania nie mają prawa członkowie zarządu, współwłaściciele i ich
współmałżonkowie. Pracownikom dotkniętym zmianą profilu produkcyjnego,
podlegającym obowiązkowi doskonalenia zawodowego lub integracji
zawodowej dla bezrobotnych inwalidów przysługuje specjalne, dniówkowe
odszkodowanie, zasiłki dla uczestników kursów itp. Obowiązki związane z
realizacją systemu ubezpieczeń spoczywają na kantonalnych kasach
ubezpieczeń bezrobomych, organach i flmduszach kompensacyjnych,
pracodawcach, komisjach opiekuńczych.
326.
UNTERHINNINGHOFEN H.: Kein Kurzarbeitergeld fur kalt
Ausgesperrte - oder doch? Soz. Sicherh. 1995 nr 7 s. 241-244.
Czy brak uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych dla pracujących nie
objętych zbiorowymi układami pracy?
Od połowy lat 80. trwała w RFN walka o uznanie za sprzeczny z ustawą
zasadniczą paragrafu 116 ustawy o poprawie stanu i struktury zatrudnienia.
Paragraf ten stanowi, iż pracownicy nie objęci układem zbiorowym pracy (na
ogół są to osoby zatrudnione w wymiarze mniejszym niż pół etatu) nie mają
,po zwolnieniu z pracy, prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Zgodnie z
wyrokiem Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 4.07.1995 r., paragraf
116 nie jest sprzeczny z ustawą zasadniczą RFN. W opinii Trybunału, należy
jednak podjąć dyskusję nad nową regulacją prawną tego zagadnienia.
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transformacji

327.
FIROIU D. V.: Special social protection of the unemployed in
Romania. East-West Rev. Soc. Policy 1995/1996 vol. 1 nr 2 s. 177-194.
Specjalna ochrona socjalna bezrobomych w Rumunii.
Problemy ochrony socjalnej bezrobomych zostały uregulowane ustawą z
1991 r. o bezrobociu, która określa kto jest bezrobomym, komu i w jakiej
sytuacji przysługują świadczenia. Bezrobomi korzystają z pomocy,
umożliwiającej reintegrację zawodową w okresie nie przekraczającym czasu
otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych. Ustawa określa prawa i obowiązki
korzystającego z pomocy w zdobywaniu kwalifikacji. Bezrobomi i ich rodziny
mają prawo do świadczeń służb opieki zdrowotnej na zasadach
przysługujących pracownikom, osoby trwale niezdolne do pracy mają prawo
do rent inwalidzkich. Osoba bezroboma pobierająca zasiłek ma obowiązek
zgłaszania podjęcia pracy w ciągu trzech dni, traci prawo do zasiłku w
przypadku nieuzasadnionej odmowy podjęcia pracy, odmowy uczesmictwa w
proponowanym szkoleniu i z różnych innych przyczyn. Świadczenia są
wypłacane ze specjalnego funduszu pochodzącego ze składki opłacanej przez
pracodawcę w wysokości 5% funduszu płac i składki w wysokości 1% płac
wnoszonej przez pracownika oraz dotacji budżetowych. Ustawa nakłada na
kierowników obowiązek powiadamiania urzędów pracy o zwolnieniu miejsc
pracy, nie później niż po upływie 3 miesięcy od jego zwolnienia.

II. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU

1. Zagadnienia ogólne

328.
"BATTLE for employment" is launched by Govemment. France. Eur.
Ind. Relat. Rev. 1995 nr 258 s.20-22.
Rządowa bitwa o zatrudnienie rozpoczęta. Francja.
Zgodnie ze swoimi obiemicami wyborczymi prezydent Jacąues Chirac
uczynił walkę z bezrobociem centralnym punktem swego programu
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gospodarczego. Premier A. Juppe podjął nowe środki w celu zachęcenia
praco
do rekrutacji osób bezrobotnych. Organizacja pracodawców
ancus ich wyraziła swą gotowość zagwarantowania zatrudnienia w zamian
za opie ę rządu; w czerwcu 1995 r. podpisała centralne porozumienie ze
związkami zawodowymi o integracji zawodowej młodych ludzi.
a29. BLANCHFLOWER D. G., BURGESS S. M.; Job creation and job
destruction in Great Britain in the 1980. Ind. Labor Relat. Rev. 1996 nr 1
s. 17-38, tab. wykr. bibliogr. s. 37-38.
Tworzenie i likwidacja miejsc pracy w latach 80.w Wielkiej Brytanii.
Analizowano zmiany w zakresie likwidacji i powstawania miejsc pracy
oraz zmiany ich alokacji. Zmiany poziomu zatrudnienia, wyrażające się jego
wzrostem lub spadkiem są kontynuacją długookresowych trwałych tendencji
rozwojowych, wzrost liczby miejsc pracy jest szybszy w przedsiębiorstwach
prywatnych, małych i nowych, stosunkowo wyższy w przedsiębiorstwach bez
z w itk ó w zawodowych. Największy przyrost zatrudnienia obserwowano w
prze siębiorstwach zatrudniających do 100 pracowników, one właśnie miały
najwię szy udział w tworzeniu nowych miejsc pracy.
330. BLANPAIN R.: Will I still have a job tommorow ; reflections on a
new strategy, from routine jobs to creativity. - Leuven : Peeters, 1994. - 160 s.:
rys.
Czy będę m iał ju tro pracę ; refleksje nad n o w ą strategią, od pracy
rutynow ej do kreatyw nej.

W zw iązku z pogarszającą się sytuacją na rynkach pracy rozw ażano jak ie
s ą przyczyny braku pracy, perspektyw y zatrudnienia w Europie i w innych
regionach św iata, ja k ie m o g ą być podjęte środki aby zm niejszyć bezrobocie i
z w ię k s z ę liczbę now ych m iejsc pracy. S zczególną uw agę pośw ięcono
europejskiej strategii w alki z bezrobociem , która - zdaniem autora - m oże być
ograniczona i przynieść niew ielkie rezultaty. W analizie perspektyw pracy
uw zględniono czynniki w pływ ające na w zrost lub spadek liczby
zatrudnionych n a rynku pracy, perspektywy zatrudnienia dla różnych kategorii
zaw odow ych i bezrobotnych. Poszczególne części opracow ania dotyczą:
przew idyw ań, jak ie prace b ęd ą poszukiwane w przyszłości; proponow anych
rozw iązań na szczeblu m iędzynarodowym i europejskim , które m ają sprostać
konieczności zw iększenia zatrudnienia w w iększości państw świata. N a
zakończenie przedstaw iono 10 sprawdzonych w praktyce zasad, które m ogą
pom óc zachow ać pracę lub jej skutecznie poszukiwać.
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j j l . BOISSONNAT J.; Lutte contrę le chómage et reconstruction du
travail en France. Rev. Int. Trav. 1996 nr 1 s. 5-16.
Walka z bezrobociem i rekonstrukcja pracy we Francji.
Analiza zjawiska braku korelacji między wzrostem gospodarczym
kreującym miejsca pracy, a wzrostem bezrobocia. W krajach Unii Europejskiej
bezrobocie wzrosło w okresie od 1975 do 1994 r. prawie trzykrotnie, przy 2,5krotnym wzroście gospodarczym. Jeden z ważniejszych motorów zmian
(rozwój informatyki i telekomunikacji) nazwany został trzecią rewolucją
przemysłową. Nie można pominąć roli globalizacji procesów gospodarczych,
handlowych i finansowych, indywidualizacji życia społecznego oraz starzenia
się społeczeństw. Przedstawiono dwa pesymistyczne scenariusze rozwoju
wydarzeń: tzw. stopniowe zapadanie się (brak współpracy między krajami,
zwlekanie przedsiębiorstw z reformami, konserwatyzm państw opiekuńczych,
brak postępu w gospodarce, płacach, zatrudnieniu) oraz wariant „każdy dla
siebie” (Europa zapożycza amerykański model socjalny, następuje
indywidualizacja umów o pracę, spadek bezrobocia, wzrost płac dla wysoko
kwalifikowanych i zmniejszające się zarobki niewykwalifikowanych, niższe
koszty pracy, więcej biedy).
332. CHRISTANSEN FI.: Sweden: tackling unemployment. OECD
Observ. 1995/1996 nr 197 s. 46-47, wykr.
Szwecja: zatrzymanie bezrobocia.
Przedstawiono inicjatywy rządu szwedzkiego po kryzysie gospodarczym
na początku lat 90, które źunierzały m. in. do uelastycznienia rynku pracy,
tworzenia nowych miejsc pracy i szkolenia pracowników. Autor, ekspert
Organizacji ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, przedstawił
najważniejsze instrumenty przeciwdziałania bezrobociu stosowane z
powodzeniem w Szwecji (pozytywne rezultaty mogą przynieść jedynie
aktywne formy), także ujawnił słabości szwedzkiego systemu walki z
bezrobociem. Zamieszczono podstawowe wskaźniki dotyczące rynku pracy w
Szwecji lat 80. i 90.
333. The DEREGULATION of the Spanish labour market. Eur. Ind.
Relat. Rev. 1995 nr 262 s. 28-30.
Deregulacja hiszpańskiego rynku pracy.
Przedstawiono wpływ przeprowadzonych w latach 1984-1995 regulacji
prawnych na stan hiszpańskiego rynku pracy. Nowy kodeks pracy z 1980 r.
zakładał m.in. zwiększenie możliwości zarobkowania w niepełnym wymiarze
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czasu pracy, umożliwienie niektórym grupom pracowników przejście na
wcześniejszą emeryturę, rozszerzenie warunków zawierania umów o pracę na
czas określony. W 1994 r. stworzono warunki do zatrudniania osób młodych
(18-25 lat) niewykształconych i zdobywania kwalifikacji. Zmiany te miały na
celu zmniejszenie wysokiej stopy bezrobocia, zaktywizowanie określonych
grup pracowników oraz bezrobotnych, stworzenie warunków do zniesienia
monopolu państwowych agencji pracy, zwiększenie bezpieczeństwa
socjalnego.
334.
FISCHER H.,
HELMSTADTER
Arbeitsmarkt. Mitbestimmung 1995 nr 7 s.40-41.

W.:

Querschnittsaufgabe

Nowe podejście do problemu rynku pracy.
Po zjednoczeniu Niemiec, w landach wschodnich powstały problemy
związane z nsirastającym bezrobociem. Tworzenie odpowiednich programów
przeciwdziałania bezrobociu wymagało odpowiednich analiz możliwych
kierunków działania, opracowania konkretnych projektów. Jedną z barier
rozwoju jest niedostosowanie kwalifikacji do nowej sytuacji. Utworzone nowe
ośrodki szkoleniowe zajmują się także poradnictwem w zakresie tworzenia
nowych miejsc pracy. Istotą nowego podejścia do problemu jest kierowanie
środków przede wszystkim na tworzenie nowych miejsc pracy zamiast na
zasiłki dla bezrobotnych. Inicjatywy w zakresie tworzenia nowych miejsc
pracy wymagają przeglądu lokalnych rynków pracy, działań długofalowych,
powinny być realizowane w skali regionalnej przy udziale miejscowych
partnerów.
FOUBERT P.: The active unemployment policy in Poland and in Belgium
: comparative study = poz. 117.
Aktywna polityka zwalczania bezrobocia w Polsce i w Belgii
porównawcze.

studia

FOUBERT P.: Employment policy in Poland and in Belgium: a world of
difference = poz. 118.
Polityka zatrudnienia w Polsce i Belgii: zróżnicowany świat.
W Belgii zwalcza się bezrobocie od 20 lat; przekształcono kraj w państwo
federalne, zwiększono rolę regionów, zmieniono politykę zatrudnienia.
Ogranicza się świadczenia socjalne pracodawców, tworzy programy nowego
podziału i uelastycznienia pracy, co obejmuje m.in. nową gospodarkę czasem
pracy. Tworzy się mechanizmy zachęcające do zatrudniania osób
pozostających długo bez pracy, stwarza możliwość przeszkalania
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bezrobotnych, zmniejsza wpłaty pracodawców na świadczenia socjalne
pracowników nisko zarabiających, podejmuje działania zwiększające wpłaty
socjalne pracodawców zatrudniających pracowników fizycznych. Ismieją
programy tworzenia miejsc pracy, stworzono pracownikom możliwość
okresowego przerywania pracy, tak aby ich miejsca mogli czasowo zająć
bezrobotni, ułatwia się podnoszenie i zmianę kwalifikacji zawodowych,
usprawnia się działalność pośrednictwa pracy.
335.
GEORGE V.: Elitę opinion in Europę on employment and benefit
policies. J. Eur. Soc. Policy 1996 nr 3 s. 191-208, tab. bibliogr
Opinia elit europejskich o zatrudnieniu i polityce świadczeń.
Problem oceny treści polityki socjalnej był przedmiotem badań,
zrealizowanych na próbie 144 osób reprezentujących świat polityki,
dyrektorów przedsiębiorstw, działaczy zwią^owych, przedstawicieli grup
nacisku i środków społecznego przekazu z W. Brytanii, Francji, RFN, Danii,
Holandii i Grecji. Badania ujawniły, że prawie wszyscy uczestnicy ankiety
wypowiadali się za aktywną polityką wobec bezrobocia. Za najbardziej
celowe uważali środki ułatwiające bezrobotnym powrót do pracy, w tym
szkolenie, ograniczanie liczby przepisów hamujących dostęp do pracy. Zwraca
się uwagę na konieczność prawidłowej gospodarki środkami i kierowania ich
na kształcenie, tworzenie miejsc pracy, nawet kosztem wydatków na zasiłki,
wspierania robót użyteczności publicznej. Połowa ankietowanych wypowiada
się za instytucją dzielenia się pracą (job sharing). Dość powszechnie krytykuje
się negatywny wpływ zasiłków na postawy bezrobomych, ich psychiczne
uzależnianie się od pomocy, różnie ocenia się poziom tych zasiłków w
stosunku do płacy, przy czym więcej osób uważa, że zasiłki są zbyt niskie.
HEYLEN F., GOUBERT L., OMEY E.; L’origine du chómage en Europę:
structure de la demande de main-d’oeuvre ou probleme de demande globale?
= poz. 271.
Źródła bezrobocia w Europie: struktura zapotrzebowania na siłę roboczą
czy problemy zapotrzebowania w ogóle?
Walkę z bezrobociem w krajach Unii należy prowadzić przez: ułatwienie
pracującym stałego doskonalenia zawodowego, podjęcie środków aktywnego
zwalczania bezrobocia przy jednoczesnej rygorystycznej polityce
przyznawania zasiłków, zwiększenie elastyczności zatrudnienia i płac,
przyjęcie modelu składek socjalnych płaconych przez pracodawców, przy
którym nie wzrosną koszty zatrudnienia nisko kwalifikowanej siły roboczej.
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336.
KING D.; Actively seeking work ; the politics of unemployment and
welfare policy in the United States and Great Britain. - Chicago , London .
Univ. Chic. Press, 1994.-331 s. ; 23 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 297-316.
Aktywne pos 2nkiwanie pracy; polityka wobec bezrobocia i opieki
społecznej w USA i Wielkiej Brytanii.
Istnieją poważne podobieństwa zasad polityki społecznej wobec
bezrobocia w Wielkiej Brytanii i USA. Istotną rolą w obu krajach odgrywają
rządy i ich instytucje obsługujące opiekę społeczną i współtworzące pohty ę
społeczną, oraz pracodawcy i ich zrzeszenia. Istnieją trudności rozróżniania
osób, które utraciły pracę i pragną ją podjąć, od tych które uchylają się od
pracy i pragną tylko korzystać ze świadczeń socjalnych. Istotną rolę w
zwalczaniu bezrobocia i łagodzeniu jego skutków odgrywają służby
pośrednictwa pracy. Główną rolę w rozwiązywaniu problemów bezrobocia
przypisuje się polityce szkolenia i programom kształcenia. Konieczne jest
także przezwyciężanie dyskryminacji pewnych grup, skoordynowanie polityki
zatrudnienia z zabezpieczeniem społecznym. Zamieszczono zestawienie
ważniejszych norm prawnych i programów przeciwdziałania bezrobociu, dane
o działalności szkoleniowej i pośrednictwie pracy w obu krajach.
337.

KOWALCZYK B.: Przeciwdziałanie bezrobociu w krajach Unii

Europejskiej. Eduk. Doros. 1996 nr 1 s. 86-88.
LABOUR market developments and policies in the new German L&ider =
poz. 275.
Rozwój rynku pracy i polityki wobec niego w nowych landach RFN.
Polityka wobec wschodnioniemieckiego rynku pracy w kolejnych etapach
ukierunkowana była m. in. na ograniczenie doraźnych skutków bezrobocia,
tworzenie nowych miejsc pracy, zmian strukturalnych w gospodarce.
Realizowano ją przy pomocy takich instrumentów, jak system zasiłków,
wcześniejsze emerytury, pomoc dla osób zmieniających kwalifikacje,
szkolenie, wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy.
338.
NEW developments in the pattem of claimant unemployment in the
United Kingdom. Employ. Gaz. 1995 nr 9 s. 351-358, tab. wykr.
Nowe odkrycia dotyczące bezrobotnych w Wielkiej Brytanii.
Przedstaw iono nowe wzorce w polityce zw alcznia bezrobocia w W ielkiej
B rytanii. Podstaw ow e zadania polityki brytyjskiej wobec rynku pracy w
ostatnich 10 latach to: przeprowadzenie restrukturyzacji system u zasiłków dla
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bezrobotnych w celu ich większej aktywizacji zawodowej, wdrażanie
programów ochrony bezrobotnych, zwiększenie oferty zatrudnieniowej,
wprowadzenie nowych metod kształcenia i szkolenia osób bezrobotnych. Na
podstawie zebranych materiałów przedstawiono dane dotyczące: wielkości i
struktury bezrobocia długookresowego w latach 1950-1995; przepływów siły
roboczej w strukturze rynku pracy z uwzględnieniem liczby zatrudnionych i
bezrobotnych;prawdopodobieństwa posiadania
pracy, pozostawania
bezrobotnym lub znalezienia pracy; trendów charakteryzujących bezrobotnych
w zależności od płci, wieku, regionu.
339.
NOWA strategia walki z bezrobociem młodzieży w Szwecji. Biul.
Inf. KUP 1996 nr 3 s. 27.
j40. OSTERTAG A.: Arbeit fiir 500 000 Menschen. Soz. Sicherh. 1995
nr 7 s. 245-249.
Praca dla 500 000 osób.
Prezentacja stanowiska SPD w prawie inicjatywy tej partii, dotyczącej
uchwalenia nowej ustawy o poprawie struktury zatrudnienia (ASFG).
Podstawy koncepcji SPD zamykają się w następujących punktach: sprzyjanie
tworzeniu miejsc pracy, zamiast opłacania świadczeń dla bezrobomych;
wspólne wykorzystanie instrumentów polityki strukturalnej i rynku pracy;
rozszerzenie
uprawnień bezrobotnych; szczególne sprzyjanie tworzeniu
miejsc pracy dla kobiet; pomoc w uzyskaniu zatrudnienia dla grup szczególnie
zagrożonych (inwalidzi, bezrobotni powyżej 50 roku życia, bezrobomi do 27
roku życia i długookresowi); zwiększenie roli działań w ztikresie
przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji; pierwszeństwo dla inicjatyw
lokalnych, podejmowanych na szczeblu komunalnym i związków gmin,
współpraca z regionami; rozszerzenie zakresu działalności urzędów pracy w
zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa, zacieśnienie współpracy z
lokalnymi podmiotami gospodarczymi.
341.
PERSPECTIYES de Temploi / Organisation de Cooperation et
Developpement Economiques. - Paris: OCDE, 1994. - 226 s. ; 27 cm. Tabele.
Perspektywy zatrudnienia.
Opracowanie jest wspólnym dziełem członków zespołu do spraw
kształcenia, zatrudnienia, pracy i spraw socjalnych Organizacji Współpracy i
Rozwoju Gospodarczego. W 1993 r. na obszarze OCDE wzrostowi liczby
długotrwale bezrobotnych towarzyszy zjawisko bezrobocia częściowego,
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akceptowanego przez zatrudnionych jako zło konieczne lub jedyne ^ jś c ie .
Wydatki na rzecz uzdrowienia rynku pracy osiągnęły poziom 3/o
p r^
czym 2/3 do 3/4 to środki na pasywne zwalczanie beCTobocia (dochod
gwarantowany, czy wcześniejsze emerytury). Zakres realizow^ego przez
rządy aktywnego przeciwdziałania bezrobociu jest zróżnicowany,
zahamowanie w Niemczech i Hiszpanii, wzrost w Danii i Szwajcarii,
włączenie wydatków do budżetu w Polsce i na Węgrzech.
342.
PETERS T.: Marches du travail: que faut-il attendre de FUnion
monetaire europeenne? Rev. Int. Trav. 1995 nr 3 s.347-368, tab. bibliogr.
s 367-368.
Rynki pracy; czego należy oczekiwać od Europejskiej Unii Monetarnej?
Analizowano przewidywane efekty zapowiadanej Europejskiej Unii
Monetarnej, a w szczególności jej wpływ na zatrudnienie i bezrobocie.
Podstawowy problem społeczny związany z integracją monetarną bezrobocie, stało się przedmiotem zainteresowaima polityków, ekonomistów i
instytucji międzynarodowych. Wynikiem prac badawczych było przedłożenie
szeregu zaleceń. Niektóre z nich to; zmniejszyć zainteresowame zasiłkiem dla
bezrobotnych, udoskonalić metody rekrutacji pracowników, ułatwić
międzyregionalny przepływ siły roboczej, pomagać w rozwoju właściv»^ch
kierunków szkolenia, wprowadzić politykę regulowania zarobków, zwrócić
uwagę na pomijane formy zatrudniania, ograniczyć pośrednie koszty pracy
(głównie pracowników o niskich kwalifikacjach), popierać postępową
organizację pracy, rozwijać działalność przynoszącą nowe miejsca pracy,
nieść pomoc młodzieży poszukującej pracy, stwarzać korzystne warunki dla
powstawania nowych, celowych inwestycji oraz małych i średnich
przedsiębiorstw, zreformować system odszkodowań w razie bezrobocia i
związanych z tym świadczeń.
343.
POLITIQUES de Femploi et mondialisation. Rev. Int. Trav.
nr 4/5 s. 485-717, tab.

1995

Polityka zatrudnienia i globalizacja.
N um er
specjalny poświęcony m.
in. takim
problem om jak.
interw encjonizm w tworzeniu miejsc pracy n a skalę m akroekonom iczną, pełne
zatrudnienie w krajach uprzemysłowionych, wpływ inwestycji zagranicznych
na zatrudnienie w krajach rozwijających się, nowe techniki inform atyczne a
zatrudnienie, reform owanie systemów ubezpieczeń dla bezrobotnych.
Prow adzone w w ielu krajach badania potw ierdzają związek między wzrostem
produkcji i zatrudnieniem ; okresy szybkiego wzrostu produktu krajowego
brutto, to czas tw orzenia miejsc pracy, a spowolnieniu aktywności towarzyszy
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wzrost bezrobocia. Lata osiemdziesiąte są okresem masowego bezrobocia.
Wszystkie kraje dążące do rozwoju mają szanse na przyciągnięcie
zagranicznych inwestorów budujących od podstaw nowe przedsiębiorstwa i w
krótkim czasie nowe miejsca pracy. Zwalczaniu bezrobocia towarzyszą próby
reformowania systemu ubezpieczeń dla bezrobotnych.
344.
REBHANDEL U., FRANKHAUSER B.; Die soziale Seite der
Europaischen Union. Arb. Wirtsch. 1996 nr 3 s. 32-35, il.
Socjalny aspekt Unii Europejskiej.
Powstanie Unii Europejskiej wymaga zwiększenia ruchliwości zawodowej
i możliwości podejmowania pracy. Obok Europejskiego Funduszu Socjalnego
powstały działające na tym polu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
(EFRE), Europejski Fundusz Wyrównawczy i Gwarancyjny dla Rolnictwa
(EGAFL) i Fundusz Kohezyjny (Spójności), z którego mogą korzystać tylko
najmniej rozwinięte kraje europejskie, takie jak Portugalia, Grecja i Irlandia.
Środki zgromadzone w funduszach mogą być wydawane na różne celem. in.
na zwalczanie bezrobocia długotrwałego, na aktywizację zawodową
młodzieży i kobiet oraz na działania na rzecz włączania do życia zawodowego
osób zagrożonych wyłączeniem, pomoc dla pracobiorców zagrożonych
bezrobociem w związku ze zmianami w strukturze przemysłu, zwłaszcza
średniego i drobnego. Warunkiem korzystania z funduszy jest opłacanie
składek członkowskich, finansowane mogą być tylko określone wydatki.
Fundusze mogą służyć finansowaniu kształcenia, orientacji zawodowej i
poradnictwa, pomocy przy poszukiwaniu pracy, pomocy dla podopiecznych.
RESTRUKTURYZACJA i rozwój lokalnej gospodarki ; materiały
pokonferencyjne = poz. 144.
Z treści: Drozda S.: Systemy zwalczania bezrobocia na tle doświadczeń
kanadyjskich. - Omówiono programy federalne i lokalne stosowane przez rząd
kanadyjski w walce z bezrobociem.
345.
RICHTLINIEN zur Durchflihrung der „Aktion Beschaftigungshilfen
fur Langzeitarbeitslose 1995 bis 1999” der Bundesregierung.
Arb.r. 1995
nr 5 s.163-168.
Wytyczne rządowe do przeprowadzenia „Akcji pomocy w uzyskaniu pracy
dla osób pozostających długo bez pracy na lata 1995-1999”.
Celem wytycznych jest ponowne włączenie do życia zawodowego osób
pozostających długo bez pracy. Działania te są finansowane ze źródeł
federalnych, dotacje państwowe mogą być łączone ze środkami przyznanymi
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przez kraje związkowe i władze lokalne. Pracodawcy mogą uzyskiwać dopłaty
do płac w przypadku zatrudnienia osoby, która była bezrobotna co najmni^
rok lub dłużej. Tygodniowy wymiar czasu takiego pracownika me może yc
niższy niż 18 godzin. Okres bezrobocia może obejmować także o esy
zatrudnienia na okres próbny, urlopy macierzyńskie i opieki nad dziećmi, czas
służby wojskowej i służby zastępczej, krótkie okresy zatru niema,
przerywające bezrobocie, okres zatrzymania w areszcie lub pobytu w
zakładzie karnym. Dodatki do funduszu płac przysługują przez okres
miesięcy, ich wysokość jest określona w %% od płacy, przy czym procent ten
jest uzależniony od okresu trwania bezrobocia i kształtuje się w granicac o
80% przy bezrobociu dłuższym niż 3 lata, do 40% w przypadku bezro ocia
trwającego 1 rok. Wysokość dopłat jest wyższa w pierwszych 6 miesiącach
trwania stosunku pracy, specjalne przepisy obowiązują w przypadku
zatrudnienia na okres próbny. Kwoty dotacji są zróżnicowane regionalnie, w
zależności od liczby bezrobotnych w danym regionie, pracodawcy przy
korzystaniu z dopłat muszą przestrzegać zasady równych szans dla kobiet.
Pracodawca zwalniający pracownika, na którego otrzymał dopłatę, musi w
Urzędzie Pracy uzasadnić przyczyny rozwiązania umowy o pracę.
346.
SCHMID G.: Le plein emploi est-il encore possible? Les marches du
travail „trćinsitoires” en tant que nouvelle strategie dans les politiąues
d'emploi. Trav. Empl. 1995 nr 4 s. 5-17, tab. bibliogr. s. 16-17.
Czy jeszcze możliwe jest pełne zatrudnienie? „Przejściowe” rynki pracy
jako nowa strategia w polityce zatrudnienia.
Autor proponuje nowe formy zatrudnienia przejściowego, polegające na
zróżnicowanych okresach w życiu zawodowym; częściowe bezrobocie czyli
praca w czasie skróconym, pracę okresową, ciągłe dokształcanie i powroty do
pracy, urlopy specjalne. W tak rozumianej polityce zatrudmenia przewidziano
nieuchronność krótkotrwałych okresów bezrobocia, ale bezrobocie
długoterminowe i strukturalne mogłoby być poważme ogramczone. Przyczyny
wzrostu bezrobocia w krajach uprzemysłowionych tkwią w zastoju
gospodarczym i braku dostatecznej aktywności w dążeniu do rozwoju oraz
tolerancji władz wobec rosnącego długotrwałego bezrobocia.
347.

SCHUTTE Ch., KESSLER M., KLUSMANN S.; Vor die Torę.

A rbeitslosigkeit. Wirtschaftswoche 1995 nr 37 s. 20,22,23,25,26.

Przed progiem. Bezrobocie.
Zdaniem ekspertów OECD reformy niemieckiego rynku pracy są
niedostateczne, nie podjęto działań zmierzających do przełamania
skostniałych struktur organizacyjnych. Nie zdołano przełamać trudności w
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zakresie zatrudnienia grup marginalnych: osób pozostających przez dłuższy
okres bez pracy, osób starych, bez kwalifikacji lub których kwalifikacje nie są
już potrzebne na rynku pracy. Nie rozwiązano problemów mogących ułatwić
zatrudnienie tych grup; m.in. nie uelastyczniono systemów płacowych i czasu
pracy oraz zasad ochrony pracowników przed zwolnieniem, nie wprowadzono
skutecznych zachęt dla rynku pracy. W tym samym okresie podobne problemy
rozwiązano pomyślnie w W.Brytanii i Portugalii, m.in. rozluźniono przepisy
dotyczące czasu pracy, pracy świątecznej i ochrony pracowników przed
zwolnieniem. W Niemczech próby zmiany stosunków pomiędzy związkami
zawodowymi nie dały wyników, największe problemy powstały w związku z
zagadnieniami płacowymi oraz skracaniem czasu pracy.
348. SOKOŁOWSKI
K., SPINN T.: Zum Problem der
Wiedereingliederungswirkung der Lohnsubven-tionierung fur bisher
Arbeitslose. Arb. Beruf 1995 nr 7 s.200-201, tab. bibliogr.
skuteczności
powracających do pracy.

subwencjonowania

płac

bezrobomych

^
RFN przepisy przewidują subwencjonowanie
torstw, tóre zatrudniają długotrwale bezrobotnych nie mających
na o a nym rynku pracy, osoby bezrobome, które w związku ze
ywaniem potrzebnych kwalifikacji zawodowych nie mogą być
m monę w pełnym wymiarze czasu, oraz bezrobotnych (nie krócej niż
ro ) powyżej 50 roku życia. Przedstawiono sytuację w zakresie
cjonowania tych przepisów - liczbę osób korzystających z tej formy
pomocy wg przyczyn uzasadniających prawo do subwencji; oceniono
s utecznosć systemu w różnych sytuacjach. System subwencjonowania
wymaga udoskonalenia, przedsiębiorcy korzystający z subwencji winni
speniac dodatkowe warunki, powinien być przedłużony okres zatrudnienia
oso , których przyjęcie do pracy było subwencjonowane, subwencje powinny
yc przenoszone do innego zakładu w przypadku zmiany pracy.
349. STUDIA z zakresu prawa pracy i polityki społecznej / red. A.
Świątkowski ; Uniwersytet Jagielloński. - Kraków : Uniw. Jagiell., 1996. 343, [1] s. : rys.
F. j . - Z treści: Eichenhofer E.; Środki podejmowanie dla zwalczania
bezrobocia we Wschodnich Niemczech. - Bond L.: Bezrobocie i polityka
dotycząca bezrobocia w Republice Irlandii. - Sobczyk A.: Uwagi na temat
prawnych środków podejmowanych celem przeciwdziałania bezrobociu w
Europie Zachodniej.
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350. Les SUBYENTIONS a 1’emploi: analyses et experiences
europeennes: le cas de rAllemagne, de la Suede, du Royaume-Uni et de la
France / Ministere du Travail, de 1'Emploi et de la Formation Professionnelle.
- Paris ; Doc. Fr., 1994. - 269 s. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 255-269.
Dotacje na rzecz zatrudnienia : badania i doświadczenia europejskie :
przypadek Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Francji.
Subwencjonowanie zatrudnienia może być globalne lub marginesowe,
ogólne lub selektywne wg regionów, związane z innymi dyrektywami,
wypłacane pracodawcy lub pracownikowi. Niemcy reprezentują przykład
ograniczonych dotacji program z lat 1979-1980, o zasięgu regionalnym i
indywidualnym, przeznaczony był dla długotrwale bezrobotnych.
Zainteresowanie budzą szwedzkie metody zwalczania bezrobocia; po I wojnie
światowej wprowadzono subwencjonowane zatrudnienie, które można było
następnie - po osiągnięciu poziomu pełnego zatrudnienia -redukować na rzecz
zmniejszania kosztów pracy. W Wielkiej Brytanii dotacje do zatrudnienia,
połączone z polityką zwalczania bezrobcia, podlegają ograniczeniu przy
jednoczesnym programie szkolenia, łączenia zasiłków dla bezrobotnych z
drobnymi zajęciami zarobkowyińi, regulowania rynku pracy i metodą
elastycznych płac. Francuska polityka dotowania zatrudnienia zdominowana
jest troską o integrację zawodową młodzieży. Specyfiką francuskiej polityki
subwencjonowania zatrudnienia jest m.in. popieranie wszelkich form
oferowania przedsiębiorstwom sektora rynkowego ulg, np. zwolnień ze
składek socjalnych.
351. SZWEDZKI rząd przedstawia program walki z bezrobociem. [Przez]
H. T. Nowa Europa 1996 nr 135 : 12 VI s. 26.
352.
VILLEVAL M. C.: Unemployment, labour institutions
innovation. Labour 1996 nr 1 s. 209-236, tab. bibliogr. s. 232-236.
B ezrobocie, instytucje zatrudnieniow e a innowacje.

Celem artykułu było oszacowame instytucji funkcjonujących na rynku
pracy ze szczególnym uwzględnieniem czynnika innowacyjności i
dynamizacji zatrudnienia. Przedstawiono krótką charakterystykę różnych
systemów zatrudnieniowych w państwach OECD i wzajemne korelacje
narodowych systemów wytwarzania. Pokazano strategie i koncepcje rozwoju
rynku pracy, koncentrując się na istniejących na nim instytucjach i
organizacjach. Omówiono rolę różnych czynników w definiowaniu strategii
innowacyjnych, które mają na celu aktywizację rynku pracy w Europie.
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transformacji

CHARLAMOY A.: Aktivnaja politika na rynkę truda: itogi i perspektivy
=poz. 380.
Aktywna polityka na rynku pracy: rezultaty i perspektywy.
M. in. federalny program działań na rzecz zatrudnienia.
353. GEMEINSAM im Kampf gegen Arbeitlosigkeit. Arb. Wirtsch. 1995
nr9s. 20-21.
Wspólna walka z bezrobociem.
W 1993 r. odbyła się w Wiener Neustatt międzynarodowa konferencja nt.
polityki wobec rynku pracy Czech, Słowacji, Węgier i Austrii. Jej
orgEmizatorem było Austriackie Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych.
Tematyka konferencji obejmowała m. in. wymianę doświadczeń z zakresu
zwalczania bezrobocia. Poszczególne kraje uczestniczące w konferencji
postrzegają w różny sposób problem bezrobocia, konieczne jest usprawnienie
systemów wymiany informacji. Uzgodniono konieczność podejmowania
podobnych działań prawnych nakierowanych na skracanie okresu bezrobocia
określonych grup bezrobotnych i w określonych regionach, wzmocnienie
wymiany doświadczeń, odbudowę i finansowanie struktur mogących służyć
tym celom, stworzenie stosownych metod oceny skuteczności działań.
GIZOWSKI M., LUTKIEWICZ B.: Rola publicznych służb zatrudnienia w
promowaniu pracy na własny rachunek w krajach o gospodarce przejściowej
= poz. 381.
354. KAŚEPOY A.: Problemy predotvraśćenija massovoj bezraboticy v
Rossii. Yopr.Ekon. 1995 nr 5 s.53-62.
Problemy zapobiegania masowemu bezrobociu w Rosji.
W świetle statystyki rządowej w Rosji realna liczba bezrobotnych w
styczniu 1994 r. wynosiła 6,8% ludności aktywnej zawodowo. Za normę
krajową granicy bezrobocia uważa się stopę bezrobocia w wysokości 3-4%.
Porównanie z danymi "Eurostatu" wskazuje, że w 1994 r. w Rosji bezrobocie
nie osiągnęło średniej stopy bezrobocia w Europie (10,7%), nie mówiąc o
takich krajach jak Hiszpania (22,1%) czy Irlandia (17,5%). Obecne tendencje
w gospodarce wskazują, że może grozić Rosji masowe bezrobocie. Charakter
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tego bezrobocia określają jego negatywne skutki ekonomiczne i społeczne.
Podjęto próbę analizy czynników, które mogą spow odow ^ wystąpienie
masowego bezrobocia. Przedstawiono koncepcję polityki ry
pracy, tora
ma zapobiegać kryzysowi i masowemu bezrobociu, oraz uregulowania prawne
jej służące.
355.
0'LEARY Ch.: Les indicateurs d'efficacite au service de la politiąue
active de 1'emploi en Hongrie et en Pologne. Rsv^r-av. 1995 nr 6
s. 803-826, bibliogr. s. 825-826.
Wskaźniki skuteczności działania służb aktywnej polityki zatrudnienia na
■Węgrzech i w Polsce.
Proces reform gospodarczych i prywatyzacji przyniósł w Polsce i na
Węgrzech bezrobocie, łagodzone takimi środkami, jak powołanie służb ds.
zatrudnienia, szkolenie, kursy doskonalenia zawodowego, pomoc dla
prywatnej inicjatywy, subwencjonowanie płac, roboty publiczne, pomoc w
tworzeniu miejsc pracy, obdzielanie pracą, wspomaganie przechodzenia na
wcześniejsze emerytury. Jednym z podstawowych celów wartościowania
programów pomocy na rzecz zatrudnienia jest możliwość porównama kosztow
z osiągnięciami i wyliczenia otrzymanych wyników przypadających na
wydatkowaną jednostkę. Miernikami sukcesu służb zatrudnienia są stopa
powrotów do pracy i ich koszty. Węgierskie wskaźniki skuteczności
zawierają; definicję celów programów, wskaźniki odpowiadające założonym
celom, badania zgodności. System wskaźników skuteczności został
przetestowany w Krakowie i Poznaniu w latach 1994 i 1995; np. syntetyczny
wskaźnik mierzenia kosztów powrotu do pracy grupuje takie informacje:
średni koszt przypadający na stażystę zatrudnionego w czasie ankietyzacji,
pomoc średnio na osobę pracującą samodzielnie w czasie ankietyzacji,
subwencje do płac średnio na pracownika zatrudnionego na stałe w tym
czasie, średni koszt subwencji na nowo tworzone miejsce pracy. Opisywany
system wskaźników pozwoli na znormalizowanie oceny programów.
356.
POLITIKA zanjatosti; vybor sredstv. Ćelovek Tr. 1995 nr 12
s. 13-17, wykr.
Polityka zatrudnienia: wybór środków.
Od 1994 r. w osji działa ponad 200 klubów pracy ułatwiających
bezrobotnym znalezienie zatrudnienia. Zrzeszają one około 15 tys.
bezrobotnych, z czego około 40% znajduje pracę relatywnie szybko (do 3
miesięcy). Większość spośród pozostałych uczestniczy w kursach
zawodowych. Na jedno wolne miejsce zgłasza się bowiem 5-6 bezrobotnych.
Niezbędne stało się działanie na rzecz minimalizacji okresu poszukiwania
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pracy; jest to Jeden z podstawowych celów opracowanej na lata 1994-1996
polityki rządowej na rzecz promocji zatrudnienia. Program tm da się z dwóch
części: środków aktywnej polityki zatrudnienia oraz środków ochrony
poziomu życia i dochodów bezrobotnych oraz zagrożonych utratą pracy.
Zamieszczono informacje statystyczne dotyczące zjawiska bezrobocia i
polityki zatrudnienia w Rosji w 1994 i 1995 r.
357.
UDAL’COVA M., PLJUSNINA L„ VOLOVSKAJA N.:
Samozanjatost’: problemy i perspektivy. Ćelovek Tr. 1996 nr 4 s. 11-13, tab.
Samozatrudnienie: problemy i perspektywy.
W Obwodzie Nowosybirskim pozbawiony zamówień państwowych i
finansowania przemysł obronny oraz sektor agrarny stały się źródłem wzrostu
poziomu bezrobocia. Na dzień 1 marca 1996 r. oficjalny status bezrobotnego
posiadało w w/w obwodzie 28 tys. osób. Podaż siły roboczej znacznie
przewyższa obecny popyt na nią. Wyjście z kryzysu może nastąpić, zdaniem
autorek, poprzez tworzenie aktywnych form zatrudnienia, a przede wszystkim
przez rozwój samozatrudnienia i tworzenie małych przedsiębiorstw.
Przedstawiono charakterystykę socjologicznych, psychologicznych i
demograficznych cech bezrobotnych opartą na wynikach kompleksowych
badań i analiz, dotyczących możliwości rozwoju samozatrudnienia i małego
biznesu przeprowadzonych w 1995 r.
WILCZYŃSKA-KWIATEK A.; Przeciwdziałanie bezrobociu w Polsce i
we Francji - na przykładzie województwa katowickiego i regionu Owemia aspekt psychologiczny i społeczny = poz. 147.

2. Organizacja i skracanie czasu pracy

358.
BERGMANN Ch.: Arbeitszeitpolitik - ein Mittel auch zur
Bekampfling der Arbeitslosigkeit. Arb. Arb.r. 1996 nr 1 s. 1-4.
Polityka czasu pracy - środek służący także zwalczaniu bezrobocia.
Według prognoz, w najbliższym czasie w RFN będzie pozostawało bez
pracy 5-6 min osób. Zapewnienie pracy bezrobotnym jest obowiązkiem
partnerów społecznych. Jedną z dróg do tego celu jest - zgodnie z Białą księgą
Wspólnoty Europejskiej - ograniczanie czasu pracy; rozwiązanie takie (35-
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godzinowy tydzień pracy) wprowadził nowy układ taryfowy dla przemysłu
metalowego. Skrócenie czasu pracy o 2,5 godz. tygodniowo w latach 19831992 spowodowało zwiększenie liczby osób aktywnych zawodowo o 3,2 min.
Skracanie czasu pracy powinno łączyć się z jego uelastycznianiem, co jest
korzystne dla pracowników i pracodawców.
359. FAVENNEC-HERY F.; L'organisation du temps de travail au
service de 1'emploi. Commentaire de Faccord national interprofessionnel sur
Femploi du 31 octobre 1995. Droit Soc. 1996 nr 1 s. 20-25.
Organizacja czasu pracy służąca zatrudnieniu. Komentarz do krajowego
układu interprofesjonalnego z 31 października 1995 na temat zatrudnienia.
Porozumienie z 31.10. 1995 r. wiąże się z różnicą stanowisk między
pracodawcami i pracownikami na temat rocznego rozliczania czasu pracy.
Mimo swobody kształtowania układów branżowych, pojawiła się dyrektywa o
ustalaniu górnej granicy płatnych godzin dodatkowych, powyżej której będą
one rekompensowane tylko czasem wolnym. Konsekwencją polityki
ograniczania bezrobocia jest ustawowe poparcie dla pracy w skróconym
wymiarze.
360. FLEXIBILITY and job losses agreed at Telcom Italia. Eur. Ind.
Relat. Rev. 1995 nr 261 s. 20-21.
Elastyczność a utrata pracy w Telcom Włochy.
Po miesiącach negocjacji dyrekcja Telcom Italia i zw ią^i zawodowe tej
brtinży zawarły porozumienie, którego celem było ograniczenie grupowych
zwolnień z pracy i wprowadzenie większej elastyczności czasu pracy. Na
gruncie włoskim uznano to porozumienie jako nowatorskie, ponieważ
pozwala ono na wprowadzenie takich form pracy, jak telepraca, praca na
dystans, a także stwarza większe możliwości zatrudnienia w niepełnym
wymiarze czasu. Telcom, zatrudniający 12 tys. pracowników, stojący przed
problemami prywatyzacji i konkurencją innych przedsiębiorstw z tej branży,
zamierza utrzymać swoje miejsca pracy.
361.
GESTERKAMP T.:
Mitbestimmung 1995 nr 9 s. 22-25.

Geteilte

Zeit

-

geteilte

Ansichten.

Podzielony czas - podzielone poglądy.
Zmniejszony wymiar czasu, w celu zwiększenia liczby miejsc pracy, jest
stosowany szeroko w wielu krajach - Holandii, Szwecji, W.Biytanii i Japonii.
W Niemczech jedynie 2% pracowników pracuje w niepełnym wymiarze.
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Ograniczanie czasu pracy zwiększa możliwości zatrudnienia innych osób skrócenie czasu pracy o 1 godz. tygodniowo może spowodować powstanie 1
min dodatkowych miejsc pracy. Takie działania w RFN proponują minister
pracy i minister spraw socjalnych. Próby wprowadzenia skróconego czasu
pracy w przemyśle samochodowym spowodowały wzrost nielegalnego
dorabiania przez pracowników poza właściwą pracą. Przełożeni obawiają się
problemów organizacyjnych, m.in. związanych z nieobecnością pracowników.
Występują także bariery techniczne. Istotną rolę przy wprowadzaniu krótszego
czasu pracy mają rady przedsiębiorstw, a także związki zawodowe. Nowy
model wchodzi do praktyki gospodarczej stosunkowo wolno, uzyskane efekty
są ograniczone, sprowadzają się głównie do zmniejszania liczby godzin
nadliczbowych.
362. REORGAjNISING and reducing working time - company agreements
take the initiative. France. Eur. Ind. Relat. Rev. 1996 nr 267 s. 13-17.
Reorganizacja i redukcja czasu pracy. Francja.
31 października 1995 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy centralą
organizacji pracodawców, a konfederacją związków zawodowych w sprawie
reorganizacji i redukcji czasu pracy. Przedstawiono szczegółową analizę 13
porozumień, z których większość ma na celu przede wszystkim unikanie
zwolnień z pracy pracowników, akceptują przy tym cięcia w wielkości
funduszu wynagrodzeń lub redukcji czasu pracy (Potain, SNECMA, Alcatel
Telspace, Jean Lefebvre). Inaczej wygląda sytuacja w firmach popierających
aktywizację zatrudnienia - kreowanie nowych miejsc pracy (Hewlett Packard
France, Michelin, La Redoute, Trois Suisses). Występują ponadto
zdywersyfikowane porozumienia, w których wprowadzono różne środki
oddziałujące na czas pracy i zatrudnienie (Unisys France, Credit Mutuel Loire
Atlantique Centre - Quest). Ostatnią grupę stanowią firmy wdrażające
innowacyjne porozumienia koncentrujące się na aspektach powiązań czasu
pracy z zatrudnieniem (SFDE, France Telekom i Elf Aąuitance Production).
363. TEILZEITARBEIT in Ost und West. Arb. Arb.r. 1995 nr 11
s. 385-387.
Praca w niepełnym wymiarze na Wschodzie i na Zachodzie.
Analizowano problem skracania czasu pracy, jako środka przeciwdziałania
bezrobociu na terenach Niemiec Wschodnich. W okresie tym liczba miejsc
pracy wzrosła o 11%, ogólna liczba godzin o 3%, a tzw. czas taryfowy został
skrócony z 40 do 38 godz. tygodniowo, równocześnie upowszechniło się
zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu i ono głównie spowodowało wzrost
zatrudnienia. Skracanie czasu pracy odbywało się głównie na drodze
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zakładowych lub branżowych układów; w przeszłości tego typu skracanie
łączyło się z wyrównaniami płacowymi, obecnie dość powszechne stało się
zatrudnienie w niepełnym wymiarze bez wyrównań płacowych.
364. WALWEI U., WERNER H.: Morę part - time work as a cure for
unemployment? Results of an intemationał comparison. lAB Labour Market
Res.Topics 1996 nr 16 s. 1-14, tab.
Wzrost zatrudnienia na część etam lekarstwem na bezrobocie? Wyniki
badań z kilkunastu państw.
Celem pracy było wyjaśnienie jakie są decydujące elementy promowania
pracy na cześć etatu oraz czy ta forma pracy wpłynie w istotnym stopniu na
kreację zatrudnienia i spowoduje spadek bezrobocia. Przedstawiono
charakterystykę porównawczą rozmiarów i strukturę pracy na część etam w
kilkunasm państwach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych w latach
1973-1993. Ukazano, przy pomocy narzędzi statystycznych (czas pracy na 1
zatmdnionego w ciągu roku) wpływ zatmdnienia na część etam na oblicze
rynku pracy (zwiększanie liczby miejsc pracy, spadek bezrobocia).
365. WSPIERANIE wzrosm zatmdnienia poprzez nowe rozwiązania
dotyczące czasu pracy na przykładzie Finlandii. Biul. Inf. KUP 1996 nr 3
s. 28.

3. Wcześniejsze ernerymry

366.
HUMS F.: Tausche "Friihpension" gegen Jugend arbeitslosigkeit?
Arb. Wirtsch. 1995 nr 12 s. 10-14.
Czy konieczna jest zamiana wcześniejszej emerytury za bezrobocie
młodzieży?
Wywiad z austriackim ministrem spraw socjalnych na temat zmian w
zakresie zabezpieczenia społecznego, które powinny być dokonane w związku
z wymaganiami Wspólnoty Europejskiej. Austriacki system ubezpieczeń
emerytalnych przejmuje na siebie część kosztów związanych z bezrobociem,
gdyż skracają się okresy składkowe w związku z okresem pozostawania bez
pracy. Ten problem powinien być rozwiązany poprzez przesunięcie części
funduszy przeznaczonych na zasiłki
dla bezrobomych, do funduszy
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emerytalnych. Kolizja między wydłużaniem wieku emerytalnego, a
powstawaniem wolnych miejsc pracy dla młodzieży powinna być usuwana
poprzez wzrost wydajności pracy i zarobków, sprawiedliwy dostęp do pracy,
skrócenie i uelastycznienie czasu pracy.
367.
RECRUITMENT in exchange for early retirement. Francja. Eur. Ind.
Relat. Rev. 1995 nr 261 s. 16-17.
Rekrutacja zamiast wcześniejszej emerytury.
We wrześniu 1995 r. największe centrale związkowe i organizacje
francuskich
pracodawców
podpisały
porozumienie
umożliwiające
pracownikom przejście na wcześniejsze emerytury, a pracodawcom
zatrudnienie na ich miejsce osób bezrobomych. Pracownicy którzy mają 57,5
lat mogą przejść na wcześniejszą emeryturę i otrzymać specjalne świadczenie.
Na ich miejsce mają być zatrudnieni przede wszystkim bezrobotni w wieku
do 26 lat.

4. Szkolenie bezrobotnych

368.
CONTRĘ le chómage, la formation? Yariations europeennes. Sociol.
Trav. 1995 nr 4 s.495-774, rys. tab. bibliogr.
Szkolenie przeciw bezrobociu? Wahtmia europejskie.
Hasło "szkolenie przeciw bezrobociu" zdobyło miejsce w opinii społecznej
Francji. Przedstawiono stan badań na ten temat, nowe idee, dane statystyczne,
analizy krytyczne oraz refleksje. W kilku badanych bogatych krajach stopień
scholaryzacji wyższego stopnia wypada na korzyść kobiet, ale rynek pracy nie
potwierdza rentowności inwestowania w ich wydłużone kształcenie. W
większości krajów europejskich związki zawodowe, pracodawcy, władze
lokalne i instytucje państwowe uznały zgodnie ciągłe kształcenie, jako środek
zwalczania bezrobocia. Kontrowersje powstają na tle finansowania i zakresu
szkolenia.
369.

GRUŻEWSKI B.; Szkolenie bezrobotnych na Litwie. Polit. Spoi

1996 nr 9 s. 15-18.
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370.
NASTIĆENKO A., GRIYINA I., KOTIKOYA G.: Professional'noe
obućenie bezrabotnych: regionafnye programmy. Ćelovek Tr. 1995 nr 5
s. 8-11.
Kształcenie zawodowe bezrobotnych: programy regionalne.
W Rosji realne bezrobocie wynosi ponad 13% liczby osób aktywnych
zawodowo, jest również bezrobocie ukryte. Niezbędne są zmiany metod i
kierunków działania państwowej służby zatrudnienia, konieczne jest przejście
od metod kompensacyjnych do prewencyjnych. Głównym kierunkiem działań
służb zatrudnienia powirma w większym stopniu stać się organizacja
masowego przeszkolenia bezrobotnych i przygotowanie ich działalności w
małym biznesie, przedsiębiorczości oraz do samozatrudnienia. Na
przekwalifikowanie i szkolenie bezrobotnych przeznacza się ponad 9%
federalnego funduszu zatrudnienia, jednak wydatkuje się z nich tylko 1/3.
Profil tego kształcenia konsultują coraz częściej z zainteresowanymi
przedsiębiorcami - potencjalnymi pracodawcami.

371.
TRAINING for employment in Western Europę and the United States
/ J. R. Shackleton [i in.]. - Aldershot : E. Elgar, 1995. - 266 s. ; 23 cm. Tabele. - Bibliogr. s. 239-257.
Szkolenia pracownicze w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych.
Publikacja poświęcona została znaczeniu kształcenia pracowników w
państwach Europy Zachodniej i USA. Omówiono m. in. problemy
dodatkowych szkoleń dla osób bezrobotnych. Szczególnym przedmiotem
zainteresowania były odmienne rodzaje polityki zatrudnienia prowadzonej
przez rządy badanych państw. Obok pozytywnych działań, zaznaczone zostały
zjawiska negatywne, np. brak fundacji rządowych i powszechniejszego
aktywizowania grup pracowniczych i osób bezrobotnych.
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372. BELZIL Ch.: Relative efficiencies and comparative advantages in job
search. J. Labor Econ. 1996 nr 1 s. 154-173, tab. bibliogr. s. 172-173.
Względna efektywność i porównywalna przewaga przy poszukiwaniu
pracy.
Próba oceny modęlu, określającego czynniki decydujące o poszukiwaniu
pracy przez osoby pracujące i bezrobotne, na zbiorowości złożonej z osób
podejmujących pracę po raz pierwszy i młodych pracowników. Przy ocenie
uwzględniano takie czynniki, jak poprzednie zarobki osób zwolnionych z
pracy i osób zwalniających się z własnej inicjatywy, wysokość zasiłków dla
bezrobotnych, okres poszukiwania pracy, zaakceptowane przez ubiegającego
się o pracę zarobki. Analiza ujawniła, że młodzi, którzy pragną podjąć pracę
po raz pierwszy mają nieco mniejsze szanse niż ich rówieśnicy, którzy
pracowali poprzednio, lecz szanse zależą głównie od rodzaju posiadanego
zawodu. W przypadku pracowników starszych, czynnikiem wpływającym
pozytywnie na szanse znalezienia pracy jest bycie bezrobomym i posiadanie
w przeszłości niskich zarobków. Pracownicy młodzi o niskich poprzednich
zarobkach są mało aktywni przy poszukiwaniu pracy, gdyż zasiłki kompensują
im w znacznym stopniu utratę niskich zarobków.
373. HAMONIAUK T.: L’Agence nationale pour 1’emploi, entre droit
national et droit communautaire. Droit Soc. 1995 nr 11 s. 851-860.
Krajowa Agencja ds. Zatrudnienia, między prawem państwowym i prawem
Wspólnoty.
Rozporządzeniem z 1967 r. powołano we Francji Krajową Agencję ds.
Zatrudnienia (l’ANPE), jako przedsiębiorstwo państwowe, posiadające
osobowość prawną i niezależność finansową, podlegające ministrowi spraw
socjalnych. Zakres obowiązków Agencji jest przedmiotem dyskusji,
interpretacji sądowych i dodatkowych rozporządzeń. Według Kodeksu pracy
podstawą tej misji jest świadczenie pomocy: poszukującym pracy (pomoc w
znalezieniu zatrudnienia lub przeszkolenia oraz fachowe doradztwo w
zakresie zaszeregowania lub awansu zawodowego) oraz pracodawcom (pomoc
w naborze pracowników i ponownym zaszeregowaniu zatrudnionych). Z
biegiem lat, obok państwowych służb pośrednictwa pracy identyfikujących się
z l’ANPE, zaczęły powstawać - zgodnie z nowymi przepisami - prywatne
biura pośrednictwa pracy.

-

374.
s. 7-8.
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HIRSCH N.: STARThilfe [fur Arbeitlose]. Mitbestimmung 1995 nr 6

START -pomoc dla bezrobotnych.
W okręgu Nordhein w Westfalii od 1991 r. działa wg wzorów
holenderskich organizacja START zajmująca się pomocą przy organizowaniu
pracy dla długotrwale bezrobotnych. Instytucja ta działa na zasadach
niedochodowych, jej celem jest udzielanie pomocy osobom, które mają
kłopoty na rynku pracy, a mogą pracować tylko na stanowiskach mało
uciążliwych. START zajmuje się osobami mającymi kłopoty z adaptacją,
pośredniczy przy zawieraniu umów na czas określony (po okresie adaptacji
pracownik zawiera umowę o pracę stałą). W 1995 r. ograniczono zakres
programu START. Z dotychczasowych badań wynika, iż problemy osób
korzystających z programu wynikają z braku kwalifikacji zawodowych oraz
ich postaw wobec pracy.

375.
NEWMAN P., DENMAN J.: A guide to the statistics an jobcentre
vacancies and placings. Labour Mark. Trends 1995 nr 11 s. 420-423, tab.
Przewodnik do statystyki biur pośrednictwa pracy obrazujący liczbę miejsc
i przyjęć do pracy.
W Wlk.Brytanii państwowa służba zatrudnienia wykorzystuje dane
statystyczne dot. liczby wolnych miejsc pracy Oraz przyjęć do pracy przy;
pośrednictwie pracy, poszukiwaniu miejsc pracy, programowaniu i organizacji
szkoleń, jako źródło informacji o rynku pracy, bezrobociu, w związku z
wypłatą świadczeń dla bezrobotnych. Wprowadzenie systemu komputerowego
gromadzenia danych nastąpiło pod auspicjami MOP, w związku z tym
przyjęto w nim definicje obowiązujące w statystyce tej orgaiuzacji. Służby
pośrednictwa pracy wykorzystują gromadzone dane podczas kampanii
informacyjnych, zachęcających pracodawców do zgłaszania wolnych miejsc
pracy, są one wykorzystywane także przy kampaniach, których celem jest
zatrudnienie bezrobotnych na krótki okres, np. przy pracach związanych ze
spisami statystycznymi lub w związku z przejściowym wzrostem
zapotrzebowania na pracowników.

376.
REORGANIZACJA publicznych służb zatrudnienia zwłaszcza
pośrednictwa pracy, w krajach OECD. Biul. Inf. KUP 1996 nr 11 s. 20-22.
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377.
RICCA S.: Introduction to public employment services: a workers'
education manuał. - Geneva : Intern. Labour Office, 1994. - 150 s. : rys. ;
i j cm.
Wprowadzenie
szkoleniowy.

do

publicznych

służb

zatrudnienia

podręcznik

Przedstawiono istotę i zasady funkcjonowania publicznych służb
zatrudnienia oraz promocję przez Międzynarodową Organizację Pracy zasady
uczestnictwa organizacji pracodawców i pracowników w spełnianiu zadań
przez urzędy pracy. Prezentowany podręcznik zapewnia pracownikom,
członkom związków zawodowych i działaczom podstawowe informacje na
temat publicznych służb zatrudnienia, roli organizacji pracowników w
promocji zatrudnienia; przedstawia stanowisko związków zawodowych wobec
proponowanej im koncepcji udziału w zarządzaniu publicznymi służbami
zatrudnienia. Najważniejsze zagadnienia przedstawione to: międzynarodowe
normy pracy dotyczące publicznych shiżb zatrudnienia oraz ich rozwój,
tradycyjne oraz nowe funkcje tych służb, podstawy prawne ich
funkcjonowania, organizacja, rola związków zawodowych w procesie
zarządzania i oddziaływania na rynek pracy, wewnętrzne zarządzanie służb
publicznych, jako instytucji prawa publicznego.
Zob. teżpoz. 211.

378.
s 8-10.

Les SERVICES de 1'emploi de plus sollicites. Trav.OIT 1995 nr 14

Służby zatrudnienia coraz bardziej zatroskane.
We Francji służby zatrudnienia mogą działać w imieniu Ministerstwa
Pracy lub autonomicznie, mogą być tworzone z inicjatywy organizacji
pracodawców i pracowników, albo też istnieć jako instytucje prawa
prywatnego; najczęściej jednak - stosownie do zaleceń MOP - są to jednostki
autonomiczne pozostające pod kontrolą Ministerstwa Pracy. Zadania tych
służb idą w trzech kierunkach: niesienie pomocy bezrobotnym w adaptacji lub
readaptacji zawodowej, organizowanie szybkiego zapełniania wolnych miejsc
pracy pracownikami o odpowiednich kwalifikacjach, pomocy w tworzeniu
nowych miejsc pracy. Są one jednocześnie miejscem kontaktów, udzielania
informacji, popierania działań na rzecz zatrudnienia, wytyczania kierunków,
doradztwa dla przedsiębiorstw, a także źródłem danych statystycznych.

-
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ZAHN E., HENNCH A.; Die Bundesanstalt fur Arbeit und ihre

private Konkurrenz. Arb. Beruf 1995 nr 12 s. 357-360, wykr.
Federalny Urząd Pracy i jego konkurencja prywatna.
Od 1994 r. trwała w Niemczech dyskusja nt. konkurencji w zakresie
pośrednictwa pracy. Ostatecznie podjęto decyzję w sprawie całkowitego
zniesienia monopolu państwowego pośrednictwa pracy. Przedstawiono opinie
państwowych placówek pośrednictwa pracy nt. czasu wkroczenia prywatnych
pośredników na rynek pracy. Krytycznych poglądów na temat zniesienia
państwowego monopolu pośrednictwa pracy, zgłaszanych przez placówki
terenowe, nie podziela Federalny Urząd Pośrednictwa Pracy.

Kraje
380.

transformacji
CHARLAMOY A.; Aktivnaja politika na rynkę truda; itogi '■

perspektivy. Ćelovek Tr. 1996 nr 1 s. 33-36.
Aktywna polityka na rynku pracy; rezultaty i perspektywy.
W warunkach reformowania gospodarki ważne miejsce zajmują,
przedsięwzięcia związane z aktywizacją polityki zatrudnienia, skróceniem
okresów pozostawania bez pracy i aktywizacją zawodową bezrobotnychCelom tym podporządkowano realizowany w 1995 r. federalny program
działań na rzecz zatrudnienia. Kluczową w nim rolę pełniły służby
pośrednictwa pracy. Od stycznia do września 1995 r. z ich pomocy w
znalezieniu pracy skorzystało 1,8 min osób, w tym 800 tys. bezrobotnych
(wzrost o 91,6% w porównaniu z 1994 r.) Oceniono efekty realizacji
programu, przytoczono dane statystyczne dotyczące osiągnięć, m.in. w
zakresie organizacji giełd pracy i ich efektów, działań na rzecz długotrwale
bezrobotnych, zatrudniania młodocianych i wspierania indywidualnej
przedsiębiorczości.
DADAŚEY A.: Zanjatost' naselenija i bezrabotica v Rossii; problemy
regulirovrmija = poz. 294.
Zatrudnieiue ludności i bezrobocie w Rosji: problemy regulacji.
Przedstawiono m. in. problemy efektywności działania służb zatrudnienia
w okresie 1993-1995, strukturę wydatków na realizację rządowej polityki
zatrudnienia. Szczegółowo zostały zanalizowane efekty działania służb
zatrudnienia i kierunki wydatkowania środków z Funduszu Pracy.
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^81. GIZOWSKI M., LUTKIEWICZ B.: Rola publicznych służb
zatrudnienia w promowaniu pracy na własny rachunek w krajach o gospodarce
przejściowej. Komunikat z sympozjum. Gdańsk, 24-26 kwiemia 1996 r. Biul.
H - KUP 1996 nr 5 s. 23-25.
382.
MANUJLOY V.; Służba zanjatosti - służba gosudarstvennaja.
Celovek Tr. 1995 nr 6 s.9-16, wykr.
Służba zatrudnienia.- służba państwowa.
Dyrektor centrum zatrudnienia ludności obwodu Tambowskiego w Rosji
omawia doświadczenia i rolę służby zatrudnienia, jako organu państwowego.
Region ten ma jednak specyficzne cechy rozwoju gospodarczego i związane z
tym szczególne problemy bezrobocia. Udział rolnictwa w gospodarce obwodu
stanowi prawie 45%. Brak jest w obwodzie dużych przedsiębiorstw
przemysłowych. Centrum państwowej służby zatrudnienia stawia w tej
dziedzinie na zdecydowanie szybszy rozwój w obwodzie drobnej i średniej
prywatnej przedsiębiorczości. Dotychczas doskonale służba ta opanowała
pasywne metody oddziaływania. Obecnie służba zatrudnienia znajduje się pod
presją różnego rodzaju kontroli utrudniających jej pracę.
NASTIĆENKO

a .,

Grivina I., Kotikova G.: ProfessionaLnoe obućenie

bezrabotnych: regionaPnye programmy = poz. 370.
Kształcenie zawodowe bezrobotnych: programy regionalne.
Niezbędne zmiany metod i kierunków działania państwowej służby
zatrudnienia.
O LEARY Ch.; Les indicateurs d'efficacite au service de la politiąue
active de 1'emploi en Hongrie et en Pologne = poz. 355.
Wskaźniki skuteczności działania służb aktywnej polityki zatrudnienia na
Węgrzech i w Polsce.
POLITIKA zanjatosti: vybor sredstv = poz. 357.
Polityka zatrudnienia: wybór środków.
Od 1994 r. na obszarze Rosji działa ponad 200 klubów pracy
ułatwiających bezrobotnym znalezienie zatrudnienia. Zrzeszają one około 15
tys. bezrobotnych, z czego około 40% znajduje pracę relatywnie szybko (do
3 miesięcy).
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IV . S K U T K I B E Z R O B O C IA

383.
ADAMY W.: Arbeitsiosigkeit und Sozialhilfe - Ausgrenzung
stoppen. Soz. Sicherh. 1995 nr 6 s.201-209, tab
Bezrobocie i pomoc społeczna - zatrzymać izolację.
System pomocy społecznej w Niemczech wymaga reformy, wynika to z
niezadowalającej skuteczności wielu świadczeń i z bardzo poważnego
obciążenia gmin wydatkami. Redukcja niektórych świadczeń socjalnych oraz
długookresowe bezrobocie sprawiły, że rodziny bezrobotnych stały się
relatywnie uboższe niż dawniej. Realna wartość świadczeń w ramach pomocy
dla bezrobotnych spadła w 1994 r. aż o 6% w zachodnich i o 2% we
wschodnich landach. Od pomocy społecznej uzależnieni są szczególnie starsi
wiekiem bezrobomi długookresowi. Deklarowane przymiarki do ograniczenia
okresu korzystania z zasiłku dla bezrobotnych do 12 miesięcy i pomocy dla
bezrobotnych do 2 lat muszą doprowadzić do dalszego wzrostu
zapotrzebowania ze strony osób pozostających bez pracy na świadczenia
społeczne. Wśród najbardziej potrzebujących pomocy społecznej są te
rodziny, które w następstwie bezrobocia popadły w długi. Badania
potwierdzają że bezrobotni mający największe problemy finansowe, to osoby
słabo wykształcone.
384.
ELBAUM M.; Cout du chómage, depenses passives, traitement
social; ąuelles significations pour redeploiement? Droit Soc. 1996 nr 5 s. 451460, tab.
Koszt bezrobocia, wydatki bierne, pomoc socjalna; jakie znaczenie dla
przywrócenia rozwoju?
Porównywano ponoszone przez Francję koszty związane z bezrobociem, z
wydatkami przeznaczanymi na realizowanie polityki zatrudnienia. Analizy
takie miały służyć ocenie skutków skierowania sum wypłacanych
bezrobotnym na tworzenie nowych miejsc pracy. Skoncentrowano się na
stronie finansowej - ogólnych kosztach bezrobocia objętego zasiłkami oraz na
średnich kosztach poszczególnych kategorii bezrobocia niosących
świadczenia pieniężne W pojęciu kosztów bezrobocia mieszczą się nie tylko
bezpośrednie wypłaty zasiłków, ale również zmniejszenie dochodów
skarbowych pochodzących z podatków oraz sum ze składek na ubezpieczenie
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społeczne. Analizowano zjawisko fałszywego przeciwstawiania wydatków
„pasywnych” i „aktywnych”, podano procentowe udziały tych wydatków
liczone w stosunku do krajowego produktu brutto w 8 krajach
uprzemysłowionych.

385.
FEOFANOY K. A.; Cennostno-normativnyj aspekt bezraboticy v
Rosii. Sociol. Issled. 1995 nr 9 s. 69-74.
Wartościowo-normatywny aspekt bezrobocia w Rosji.
Zaprezentowano wyniki badań socjologicznych dot. determinantów i
regionalnego zróżnicowania systemu wartości i norm wśród bezrobotnych,
negatywnych tendencji w ich zachowaniach spowodowanych brakiem pracy
oraz próby ich minimalizowania. Wskazują one, że głównym problemem
bezrobotnych, pojawiającym się szybko po utracie pracy jest pogorszenie
warunków materialnych. Wkrótce potem pojawia się stres, poczucie lęku
przed przyszłością, poczucie nieprzydatności, depresja. Po tym etapie (nie
zawsze) pojawia się trzeci: poszukiwanie dróg zmiany sytuacji na lepsze,
poszukiwanie nowej pracy. Ukazane w świetle badań sytuacje wskazują
jednoznacznie na daleko posunięte zmaterializowanie systemu wartości
bezrobotnych Towarzyszy temu ograniczenie kontaktów towarzyskich,
aktywności społecznej. Szczególnie ważkie są uzyskane z badań informacje o
ocenach i rozumieniu zjawiska bezrobocia w aglomeracji moskiewskiej oraz
znacznie różniących się od nich w środowiskach małych miasteczek Rosji.

386.
HUTCHENS S.: Living a predicament : young people surviving
unemployment. - Aldershot : Avebury, 1994. - 202 s. ; 22 cm. - Bibliogr.
s. 195-202 s.
Przeżywając trudności: bezrobocie młodych ludzi.
Przedstawiono zjawisko bezrobocia wśród ludzi młodych, czynniki
zewnętrzne i wewnętrzne oddziaływające na kondycję psychiczną młodych
osób bez pracy. Scharakteryzowano zagadnienia aktywności społecznej
bezrobotnych, wykorzystania przez nich wolnego czasu oraz podstawowe
formy aktywizacji ludzi młodych. Przedstawiono zjawiska towarzyszące
bezrobociu - ubóstwo, izolację społeczną i ograniczenie stosunków
międzyludzkich, problemy mentalne, także problemy bezrobotnych młodych
na wsi.
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387.
SELL S.: Die „arbeitsmarktpolitische Dimension” der Reform Des
Bundessozialhilfegesetzes (BSHG). Arb. Beruf 1995 nr 11 s. 328-330.
Znaczenie reformy federalnej ustawy o pomocy społecznej dla polityki
rynku pracy.
Porozumienie partii koalicyjnych z 1994 r. zobowiązało ministra zdrowia
do przystosowania ustawy o pomocy społecznej do nowych ustaleń w związku
ze wzrostem wydatków, liczbą bezrobotnych wymagających świadczeń
pomocy społecznej, przesunięciem kosztów do władz lokalnych. Wytyczne do
reformy przewidują, że bezrobotni korzystający z pomocy społecznej, których
zatrudnienie napotyka na trudności, powinni uzyskać możliwość
wykonywania lekkiej
pracy, podnoszenia kwalifikacji, a pracodawca
otrzymywać pomoc w związku z kosztami zatrudnienia tych osób.
Równocześnie konieczne jest stworzenie bodźców zachęcających
bezrobotnych do podejmowania pracy, co powinno objąć skrócenie o około
85% okresu, w którym przysługuje prawo do korzystaiua z pomocy
społecznej. Działanie takie powinno mieć charakter obligatoryjny, a nie jak
dotychczas uznaniowy. Zakłada się zmitiny w dziedzinach będących na styku
obowiązków placówek zajmujących się pośrednictwem pracy i placówek
pomocy społecznej.

388.
SELL S.: Standort und Zukunft der Arbeitslosenhilfe. Soz. Sicherh.
1995 nr 12 s. 458-464, tab.
Sytuacja i przyszłość pomocy dla bezrobotnych.
Prowadzona w Niemczech w 1995 r. debata nad posunięciami
oszczędnościowymi w sferze socjalnej zwróciła uwagę opinii publicznej na
świadczenia pomocy dla bezrobotnych, tj. system pomocy materialnej dla tych
bezrobomych, którzy już utracili prawo do zasiłku. W trakcie dyskusji w
resorcie pracy nad możliwością prowadzerua strategii oszczędnościowej
wskazano m.in. na możliwość zmian, np. rocznego, a nie trzyletniego okresu
weryfikacji sytuacji bytowej świadczenioborców, zwiększenie starań o
uzyskanie przynajmniej ich częściowego zatrudnienia, wprowadzenie tzw.
treningów zawodowych, polegających na okresowym zatrudnianiu
bezrobotnych przez zakłady pracy bez przejmowania przez pracodawcę
odpowiedzialności za świadczenia socjalne w przypadku choroby lub
zakończenia treningu, zwiększania możliwości sezonowego zatrudnienia
długookresowych bezrobotnych w branżach w których ismieje deficyt siły
roboczej.
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389. SOCIAL change and the experience of unemployment / ed. D. Gallie,
C. Marsh, C. Yogler. - Oxford : Oxford Univ. Press, 1994. - 373 s. ; 22 cm. Tabele. - Bibliogr.
Zmiany społeczne a doświadczenia bezrobocia.
Publikacja (będąca częścią programu badawczego "The social change and
economic life initiative") prezentuje prace dotyczące różnorodnych aspektów
bezrobocia. Podjęto w nich m.in. takie kwestie, jak bezrobocie w
dotychczasowej historii pracy, bezrobocie a postawy wobec pracy,
psychologiczne konsekwencje bezrobocia, bezrobocie a stosunki rodzinne
oraz rozpad małżeństwa, wpływ zmian na rynku pracy na zdrowie psychiczne,
deprywacja rynku pracy. Badania prowadzone były w latach 1986-187 w
sześciu brytyjskich miastach: Aberdeen, Coventry, Kirkcaldy, Northampton,
Rochdale i Swindon. Uwzględniały one strategie rodzinne w kontekście
polityki zatrudnienia i polityki przemysłowej państwa.
390. SOKOLOYA G. N.: SociaPnye izderżki bezraboticy i puti ich
sniźenija. Sociol. Issled. 1995 nr 9 s. 65-68.
Społeczne koszty bezrobocia i drogi ich ograniczania.
W 1995 r. poziom bezrobocia na Białorusi wzrósł do 4,2% ogółu czynnych
zawodowo. Wielkość ta nie wyraża jednak stopnia zagrożenia gospodarki i
społeczeństwa skutkami zjawiska, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę, że
np. w USA wskaźnik ten oscyluje wokół 6% (1993 r.), we F ik c ji - 9/o, w
Danii i Kanadzie - 10%. Kiedy więc bezrobocie staje się problemem
społecznym? Jaki jego poziom należy uznać za bezpieczny dla społeczeństw?
Analizowano zmiany skali bezrobocia na Białorusi od 1990 r. Szczego ną
uwagę skierowano na dynamikę tego zjawiska wskazując, że to właśnie ona
decyduje o społecznych konsekwencjach braku pracy. Przytoczono wyni
badań empirycznych na temat oceny skutków bezrobocia (także w wymiarze
indywidualnym), zwracając uwagę także na możliwe jego pozytywy.
391. STEFFEN J.: Die Bonner BSHG-Reform. Sozialhilfe wird auf
Dauerkrise am Arbeitsmarkt eingestellt. Soz. Sicherh. 1995 nr 7 s. 250-259,
tab.
Bońska reforma federalnej ustawy o pomocy społecznej (BSGH). Pomoc
społeczna nastawiona na trwały kryzys na rynku pracy.
Główną przyczyną korzystania z pomocy społecznej jest od lat
długookresowe bezrobocie. Wobec lawinowego wzrostu wydatków państwa,
krajów zwią^ow ych i podmiotów lokalnych na pomoc społeczną rząd RFN
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opracował kolejny projekt reformy pomocy społecznej. Jej celem będzie m.in.
zmiana sposobu ustalania wysokości należnych świadczeń pieniężnych.
Kolejną zmianą jest wprowadzenie elementów przymusu w razie korzystania
ze świadczeń związanych z pomocą w uzyskaniu zatrudnienia. Dotyczy to
obowiązku podjęcia zaoferowanej pracy i obow ią^u wykonywania pracy
nawet według najniższych stawek.
UDAL’COVA M., PLJUSNINA L., VOLOVSKAJA N.: Samozanjatost’:
problemy i perspektivy = poz. 357.
Samozatrudnienie: problemy i perspektywy.
M. in. przedstawiono charakterystykę socjologicznych, psychologicznych i
demograficznych cech bezrobotnych opartą na wynikach kompleksowych
badań i analiz, dotyczących możliwości rozwoju samozatrudnienia i małego
biznesu przeprowadzonych w 1995 r.
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