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

Szanowny Panie Ministrze! 
Jako osoba, która w tym roku będzie pełniła rolę attaché olimpijskiego, i jako wieloletni pasjonat sportu 

zawodowego jestem zmuszony zabrać głos w kwestii kuriozalnej sytuacji, w której znalazły się polskie kluby 
sportowe. Owe kluby są niejednokrotnie zmuszane do dawania fikcyjnych ogłoszeń we właściwych  
im urzędach pracy za każdym razem, gdy poszukują nowego zawodnika do swojej drużyny. Takim przykła-
dem może być ogłoszenie, które pojawiło się w grudniu w Powiatowym Urzędzie Pracy  
we Włocławku. 

„Stanowisko: zawodnik dyscypliny sportu – koszykarz. RUE 10/1992-737/11. Pracodawca – Włocławskie 
Towarzystwo Koszykówki S.S.A. Liczba wolnych etatów – 2. Forma zatrudnienia – na czas określony. Wy-
nagrodzenie – 5 tysięcy PLN”. 

Jak nietrudno się domyślić, żaden profesjonalny klub sportowy nie liczy na znalezienie zawodnika wśród 
lokalnych bezrobotnych. W rzeczywistości bowiem zawodowi sportowcy są poszukiwani oraz zatrudniani 
przez agentów, którzy negocjują kontrakty z klubami. To agenci wysyłają oferty do potencjalnych pracodaw-
ców. Urzędy w niczym tu nie pośredniczą. Dlaczego więc dochodzi do kuriozalnej sytuacji,  
w której zleca się im czasochłonną, a jednocześnie z góry skazaną na niepowodzenie pracę? 

Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy klub sportowy, który  
ma świadomość, że poszukiwany zawodnik może pochodzić z zagranicy, jest zobowiązany zgłosić się  
do odpowiedniego urzędu z ofertą pracy. Ustawa wymaga bowiem, by klub najpierw poszukał pracowników 
na lokalnym rynku pracy. Tym samym przed zatrudnieniem w drużynie obcokrajowca należy udowodnić,  
że nie udało się w pierwszej kolejności znaleźć zawodnika z Polski. Interpretacja tej ustawy przez niektóre 
urzędy pracy sprawia, że w jednym województwie kluby sportowe muszą stosować praktykę szukania za-
wodników za ich pośrednictwem, a w innych − nie. 

Jest to problem dla poszukującej drużyny, ale jeszcze większy problem dla urzędu pracy. Ogłoszeniem 
musi zająć się osobiście pracownik urzędu, tzn. musi sprawdzić rejestr osób bezrobotnych, by odszukać kan-
dydata spełniającego wymagania pracodawcy. Nie muszę chyba dodawać, że jest to zadanie na wiele godzin, 
które mogłyby być spożytkowane w dużo lepszy sposób. Po wygaśnięciu takowej oferty pracy przekazywana 
jest ona dalej, do kolejnych regionalnych urzędów. W dokumentacji musi znaleźć się zapis,  
iż urząd szukał kandydata także poza swoim obszarem działalności. W praktyce urzędy pracy zamiast aktyw-
nie rozwiązywać problem bezrobocia muszą zajmować się „fikcyjnymi” ogłoszeniami klubów sportowych, 
pomimo iż z góry wiadomo, dla kogo oferty są przeznaczone. 

Szanowny Panie Ministrze! Czy istnieje możliwość wprowadzenia rozwiązań prawnych, które uprościły-
by proces zatrudniania zagranicznego zawodnika w polskiej drużynie sportowej, i co ważniejsze, które po-
zwoliłyby urzędom pracy zająć się realnym przeciwdziałaniem bezrobociu? 

Z poważaniem 
Andrzej Person 




