
Oświadczenie złożone 

przez senatora Leszka Piechotę 

na 57. posiedzeniu Senatu 

w dniu 3 lipca 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się do Pana Ministra w sprawie dotyczącej kierowania osób bezrobotnych do odbycia stażu u 

pracodawcy, co reguluje art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-

ku pracy oraz rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szcze-

gółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych. 

Zgodnie z §2 cytowanego rozporządzenia u organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać 

jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w 

dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. 

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku pracy, takie ograniczenie nie wydaje się być trafne, zwłasz-

cza że podstawowym celem stażu jest zdobycie przez osobę bezrobotną odpowiednich kwalifikacji, umiejęt-

ności i doświadczenia, które pozwoli jej na znalezienie pracy lub co najmniej to ułatwi. Ma to szczególne 

znaczenie w przypadku osób młodych, dopiero rozpoczynających karierę zawodową. Powszechnie wiadome 

jest, iż pracodawcy, podejmując decyzję o ewentualnym zatrudnieniu pracownika, bardzo często wymagają, 

aby osoba ubiegająca się o zatrudnienie wykazała się stosownym doświadczeniem czy też praktyką zawodo-

wą. Zniesienie ograniczenia wynikającego z powyższych przepisów bez wątpienia miałoby pozytywny 

wpływ na aktywizację bezrobotnych, a także dawałoby większej liczbie osób szansę na odbycie stażu, a co z 

tym związane, szansę na zdobycie tak pożądanego przez pracodawców doświadczenia. 

Nie powinny nadto istnieć obawy, że na skutek zniesienia wyżej wymienionych ograniczeń instytucja sta-

żu mogłaby być nadużywana przez pracodawców, na przykład poprzez przyjmowanie większej liczby staży-

stów, aniżeli wynika to z faktycznego zapotrzebowania organizatora, albowiem najczęściej w warunkach 

stażu i w umowach zawieranych z pracodawcami znajdują się zapisy przewidujące gwarancję późniejszego 

zatrudnienia stażysty. 

W tym stanie rzeczy zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem, czy zostały podjęte – lub też czy jest to 

planowane – czynności mające na celu zmianę powyższych regulacji. 

Z wyrazami szacunku 

Leszek Piechota 

 




