
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Title: Staż a stosunek pracy-niwelacja różnic jako odpowiedź na dylemat 
społeczno-ekonomiczny polityki zatrudnienia 

 

Author: Monika Mojza, Michał Rzepka 

 

Citation style: Mojza Monika, Rzepka Michał. (2019). Staż a stosunek pracy-
niwelacja różnic jako odpowiedź na dylemat społeczno-ekonomiczny polityki 
zatrudnienia. W : D. Chaba, A. Szyszka (red.), "Dostosowanie prawa do 
wyzwań technologicznych, ekonomicznych i społecznych w XXI wieku" (s. 
109-118). Kielce : Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch 

 



DOSTOSOWANIE PRAWA DO WYZWAŃ TECHNOLOGICZNYCH, EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH W XXI WIEKU 

109 

 

Monika Mojza357, Michał Rzepka358 

STAŻ A STOSUNEK PRACY – NIWELACJA RÓŻNIC JAKO 

ODPOWIEDŹ NA DYLEMAT SPOŁECZNO-EKONOMICZNY 

POLITYKI ZATRUDNIENIA 

 

Streszczenie: W artykule przeanalizowano dwa sposoby świadczenia pracy: w ramach stażu na podstawie umowy 

o staż oraz poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. W oparciu o porównanie ich istotnych elementów 

w zakresie normatywnym wyłonione zostały obszary rozbieżności, które stanowią jednocześnie o odmiennych 

charakterach obu tych stosunków. Ponadto w ramach wyłonionych różnic określono możliwości niwelacji 

odrębności, których zastosowanie przybliży stosunek pracy do stażu bez zmiany ich natury.  

Wnioski z przeprowadzonych badań stanowią podstawę do stwierdzenia, że możliwe jest zbliżenie obu stosunków 

z zachowaniem ich swoistości. 

 

Słowa kluczowe: zatrudnienie, staż, pracownik, stażysta. 
 

 

Wstęp 

Współczesna cywilizacja związana jest nierozłącznie z polityką zatrudnienia. W szerokim 

rozumieniu obejmuje ona nie tylko działania w obrębie świadczenia pracy, ale także 

aktywizację zawodową. Praca wykonywana jest w różnych formach, zarówno pracowniczych, 

jak i niepracowniczych, będących coraz częstszą podstawą zatrudnienia359. Nie ulega jednak 

wątpliwości, że w sferze normatywnej najbezpieczniejsze jest posiadanie przymiotu 

pracownika. Zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.:  

Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) – dalej k.p., jest nim osoba zatrudniona na podstawie umowy 

o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Istotą jest więc tutaj 

stosunek pracy zdefiniowany w art. 22 § 1 k.p. czyli zobowiązanie zachodzące między 

pracownikiem, który ma wykonywać pracę, a pracodawcą – zobligowanym do zatrudnienia 

pracownika za wynagrodzeniem360. Będąc podmiotem stosunku pracy pracobiorca ma 

zagwarantowane reżimem prawnym tak istotne elementy jak chociażby: wynagrodzenie, 

wymiar urlopu, uprawnienia rodzicielskie, gratyfikacje wynikające z nadgodzin i pracy w porze 

nocnej czy też ochronę trwałości stosunku pracy. Nierzadko jednak z uwagi na brak 

wymaganego doświadczenia danej osoby i uzasadnioną obawę pracodawcy związaną  

z ryzykiem osobowym zatrudnienia, stosunek pracy nie jest nawiązywany, wówczas pozostaje 

świadczenie pracy w formie niepracowniczej lub wizja bezrobocia. Niemniej, dokonanie 

rejestracji w powiatowym urzędzie pracy poprzez uzyskanie statusu bezrobotnego i udział  

w stażu czyli instrumencie wspierającym aktywizację zawodową, daje możliwość zmniejszenia 

ryzyka pracodawcy i zachęcenia go do zwiększenia zatrudnienia361. Jak jednak wynika z badań 

rynku pracy, od 2014 roku spada ilość osób biorących udział w wymienionej formie pomocy362. 

 
357 Mgr, pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej" zamiast "Mgr, Powiatowy Urząd Pracy  

w Rudzie Śląskiej. 
358 Mgr, doktorant, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji. 
359 Zob. K. Baran [w:] Kodeks pracy. Komentarz , red. K. Baran, Warszawa 2018, s. 37. 
360 Zob. G. Goździewicz, T. Zieliński [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Warszawa 2017, s. 183. 
361 Zob. E. Staszewska, Środki prawne przeciwdziałania bezrobociu, Warszawa 2012, s. 185. 
362 Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Wspieranie przez urzędy pracy rozwoju zasobów ludzkich 

środkami Funduszu Pracy. Dane statystyczne 2013 – 2017, Warszawa 2018, s. 29. http://psz.praca. 

gov.pl/documents/10828/167955/Broszura%20statystyczna%202013-2017.pdf/e2e2497d-78f8-499a-a170-50810 

aa9275a?t=1549015006068 (dostęp 23 sierpnia 2019 r.). 
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Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być zbytnie oddalenie statusu stażysty od statusu 

pracownika, co wpływa na obniżenie atrakcyjności stażu, szczególnie dla osoby bezrobotnej. 

Zasadniczo dysonans ten jest niekorzystny właśnie z punktu widzenia bezrobotnego,  

ale nie można wykluczyć sytuacji, kiedy będzie on działał na jego korzyść, kosztem zakładu 

pracy. Wyzwaniem jest zniwelowanie istotnych rozbieżności tak, aby z jednej strony 

uatrakcyjnić staż jako dobry sposób nabywania umiejętności i doświadczeń przez osoby 

bezrobotne i ograniczyć ryzyko zatrudnienia niedoświadczonej osoby przez pracodawcę,  

z drugiej natomiast – przybliżyć oba statusy z zachowaniem ich charakterystyk i celów dla 

jakich zostały unormowane.  

Celem opracowania jest zatem analiza podstawowych elementów stosunku stażowego 

oraz jego porównanie z regulacjami Kodeksu pracy w zakresie stosunku pracy. Poprzez metodę 

komparatystyczną i formalno-dogmatyczną możliwe będzie ustalenie najistotniejszych 

obszarów różnicujących, których normatywne dostosowanie do obecnych wyzwań  

społeczno-ekonomicznych w tej kwestii zbliży oba stosunki z zachowaniem ich swoistości,  

co z kolei wpłynie pozytywnie na odbiór stażu przez podmioty działające na rynku pracy. 

 

Stosunek stażowy a stosunek pracy – istotne różnice stanowiące o ich swoistości 

Instytucja stażu uregulowana została w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 ze zm.) - zwana 

dalej Ustawą lub Ustawą o promocji (…) oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu 

przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz. 1160) - zwane dalej rozporządzeniem. Ustawodawca 

określił charakterystykę stażu w art. 2 ust. 1 pkt 34 Ustawy jako nabywanie umiejętności 

praktycznych do wykonywania pracy poprzez realizację zadań w miejscu pracy, jednakże bez 

nawiązania stosunku pracy. Długość jego trwania nie może przekroczyć 6 miesięcy albo  

12 miesięcy363. Obecna ewolucja rynku pracy wymagałaby szerokiego rozumienia powyższej 

definicji. Niewątpliwie „umiejętności praktyczne” to nie tylko faktyczne zdolności do 

wykonywania konkretnych czynności pracowniczych, ale również ogólnie rozumiana 

organizacja pracy i postawa wynikające z praw i obowiązków osoby posiadającej przymiot 

pracownika.  

Warto tutaj odwołać się do leksykalnego znaczenia słów „umiejętność” i „praktyczność”, 

które oznaczają praktyczną znajomość czegoś, biegłość w czymś364 oraz przydatność  

do czegoś365. Istotnym elementem omawianego instrumentu jest nienawiązywanie stosunku 

pracy. To z kolei jednoznacznie potwierdza, iż stażysta nie posiada przymiotu pracownika. 

Konsekwencją tego są odrębne uregulowania dotyczące przede wszystkim nawiązania oraz 

 
363 Na podstawie art. 53 ust. 1 i 2 Ustawy o promocji (…) starosta może skierować bezrobotnych do odbycia stażu 

przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy (a bezrobotnych do 30 roku życia - 12 miesięcy) do pracodawcy, 

rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej  

lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu 

gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2ha przeliczeniowe 

lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w przepisach . o ubezpieczeniu społecznym 

rolników.  
364 https://sjp.pwn.pl/szukaj/umiej%C4%99tno%C5%9B%C4%87.html (dostęp 23 sierpnia 2019 r.). 
365 https://sjp.pwn.pl/szukaj/praktyczno%C5%9B%C4%87.html (dostęp 23 sierpnia 2019 r.). 
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rozwiązania obu stosunków, wynagrodzeń, urlopów oraz obowiązków po zakończeniu 

zatrudnienia/stażu, które stanowią o swoistości obu porównywanych instytucji prawnych. 

Najpowszechniejszą formą zatrudnienia w ramach stosunku pracy jest umowa o pracę366, 

zawarta między pracodawcą a pracownikiem. Organizacja stażu swoje oparcie również  

ma w umowie dwustronnej, jednakże jej stronami są: starosta oraz organizator stażu (np. 

pracodawca)367. Stażysta nie jest więc stroną owej czynności prawnej, co niejako powoduje,  

iż staje się jej przedmiotem, nie zaś podmiotem. Kandydat do odbycia stażu jest na niego 

kierowany przez starostę. Jest to o tyle ważne, że osoba bezrobotna nie tylko nie decyduje  

o tym czy nawiąże stosunek stażowy, ale nadto zgodnie z treścią art. 33 ust. 4 pkt 3 Ustawy  

o promocji (…) odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji stażu wiąże się dla 

niego z sankcją w postaci pozbawienia statusu bezrobotnego na ustawowy okres karencji. 

Skierowanie stanowi przejaw czynności władczej organu, której bezrobotny musi się 

podporządkować368. Warto podkreślić, że umowa stażowa ma charakter umowy 

cywilnoprawnej, więc wszelkie kwestie z nią związane nie podlegają kognicji sądów 

administracyjnych369. Odmiennie kształtuje się także kwestia rozwiązania wskazanych umów 

w szczególności w kontekście podmiotu inicjującego. Ogólnie rzecz ujmując umowę o pracę 

rozwiązuje się na mocy porozumienia stron, za wypowiedzeniem z zachowaniem okresu 

wypowiedzenia (w obu przypadkach inicjatywa przysługuje pracodawcy lub pracownikowi), 

przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia, z upływem okresu 

na jaki została zawarta370. Natomiast na podstawie § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia podmiotem 

rozwiązującym umowę stażową przed upływem okresu jej zakończenia może być tylko 

starosta. Rozwiązanie tego stosunku może nastąpić: z urzędu lub na wniosek bezrobotnego,  

w przypadku nierealizowania przez organizatora programu stażu lub niedotrzymywania 

warunków jego odbywania, po wysłuchaniu organizatora stażu albo z inicjatywy organizatora 

stażu lub z urzędu (po zasięgnięciu opinii organizatora i wysłuchaniu bezrobotnego), w sytuacji 

nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia stażu, naruszenia 

podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy (w szczególności stawienia się 

do odbycia stażu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków 

psychotropowych lub spożywania w miejscu pracy alkoholu, narkotyków lub środków 

psychotropowych), oraz usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie 

programu stażu.  

Kolejną składową różnicującą oba omawiane stosunki jest wynagrodzenie371. 

Pracownikowi przysługuje co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, którego wysokość 

ogłaszana jest corocznie przez Radę Ministrów (w 2019 roku 2250,00 zł brutto).  

Stażyście przysługuje natomiast stypendium w wysokości nieprzekraczającej 120% 

 
366 Na temat różnych rodzajów umów o pracę zob. np. E. Podgórska-Rakiel, Prawo pracy dla małych i średnich 

firm, Warszawa 2019, s. 38 – 77 lub T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2018, s. 158 – 164. 
367 Zgodnie z treścią art. 61a ust. 1 Ustawy o promocji (…) bezrobotny może być także skierowany do odbywania 

stażu do przedsiębiorcy niezatrudniającego pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców. 
368 Zob. M. Skąpski, Zatrudnienie niepracownicze na podstawie umowy o praktykę oraz staż absolwencki  

[w:] System Prawa Pracy, t. 7, Zatrudnienie niepracownicze , red. K. Baran, Warszawa 2015, s. 239. 
369 Zob. wyrok NSA z dnia 17 stycznia 2014 r., I OSK 135/13, Lex nr 1480125. 
370Więcej na temat sposobów rozwiązania umowy o pracę zob. np.: Ł. Pisarczyk [w:] Meritum Prawo pracy 2018, 

red. K. Jaśkowski, Warszawa 2018, s. 1140-1338. 
371 Szerzej w temacie wynagrodzeń i ich składników zob. np. B. Tomaszewska, Wynagrodzenie za pracę i inne 

świadczenia płacowe ze stosunku pracy. Część 1, Warszawa 2018. 



DOSTOSOWANIE PRAWA DO WYZWAŃ TECHNOLOGICZNYCH, EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH W XXI WIEKU 

112 

 

podstawowej kwoty zasiłku dla bezrobotnych (w 2019 roku 1033,70 zł brutto). Decyzja  

o przyznaniu i wysokości świadczenia ma charakter związany co powoduje, że nie istnieje 

podstawa do jego zwiększenia372. Nadmienić należy, że okres pobierania stypendium wlicza 

się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz 

okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych. Nie jest on jednak wliczany do okresów wymaganych do nabycia 

prawa oraz ustalania wysokości i okresu pobierania zasiłku, okresu zatrudnienia, od którego 

zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego, stażu pracy określonego w odrębnych 

przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.  

Ważnym aspektem związanym z gratyfikacją za wykonaną pracę jest udzielenie dnia 

wolnego pracownikowi za pracę w sobotę (z tytułu dnia wolnego w przeciętnie pięciodniowym 

tygodniu pracy, co wynika z interpretacji art. 129 § 1 k.p.) oraz w niedziele i święta  

(w przypadku braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy pracownikowi przysługuje 

dodatek do wynagrodzenia)373. Stażysta nie może pracować w niedziele, święta, w porze nocnej 

lub w systemie pracy zmianowej. Zakaz ten ma charakter względny, bowiem zgodnie z § 7 ust. 

3 rozporządzenia starosta może wyrazić zgodę na realizację takiego stażu, o ile charakter pracy 

w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy. Nie przewidziano jednak 

możliwości rekompensaty.  

Z perspektywy pracownika ważnym aspektem świadczenia pracy jest wymiar urlopu.  

Co do zasady wynosi on 20 dni (gdy staż pracy wynosi mniej niż 10 lat) lub 26 dni (przy stażu 

pracy wynoszącym 10 lat lub więcej), w tym 4 dni tzw. „urlopu na żądanie” oraz prawo  

do tzw. „urlopu okolicznościowego” (dzień lub 2 dni w zależności od rodzaju okoliczności)374. 

Stażyście zaś przysługują wyłącznie 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowe odbywania 

stażu.  

Niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy i czasu jej trwania winna ona być 

udokumentowana. Po zakończeniu zatrudnienia pracodawca zobowiązany jest wydać 

pracownikowi świadectwo pracy. Jego odpowiednikiem w sferze stosunku stażowego jest 

zaświadczenie o odbyciu stażu, wydawane przez starostę375. Do jego otrzymania nie wystarczy 

jednak samo zakończenie odbywania wskazanej formy pomocy, gdyż warunkiem sine qua non 

jego wydania jest przedłożenie przez stażystę staroście opinii organizatora stażu wraz ze 

sprawozdaniem z przebiegu jego odbywania. 

 

Możliwe obszary niwelacji różnic między stosunkiem stażowym a stosunkiem pracy bez 

naruszenia ich swoistości 

Jak zostało wskazane we wstępie zbytnie oddalenie stosunku stażowego od stosunku pracy,  

z jakim mamy obecnie styczność, nie wpływa na atrakcyjność stażu. W tym kontekście 

przywołać należy kilka aspektów, których nowelizacja zmniejszy nadmierny kontrast między 

pracownikiem a stażystą, a tym samym będzie odpowiedzią na aktualne wyzwania 

 
372 Por. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 29 stycznia 2009 r., III SA/Gd 387/08, Lex nr 484003. 
373 Zob. Art. 15111 k.p. 
374 Szerzej na temat urlopów pracowniczych zob. np. A. Martuszewicz, K. Piecyk, Urlopy pracownicze i inne 

zwolnienia od pracy, Warszawa 2010. 
375 Zob. E. Staszewska Staż dla bezrobotnych – instrument aktywizacji zawodowej osób będących w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy [w:] Bezrobocie i polityka zatrudnienia, red. Z. Góral, Warszawa 2013, s. 210. 
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ekonomiczno-społeczne polityki zatrudnienia. Mimo omówionych w poprzedniej części różnic, 

stwierdzić bowiem należy, że ich obowiązki kształtują się analogicznie376. Każdy z nich został 

zobligowany do sumiennego i starannego wykonywania swoich zadań, stosowania się  

do poleceń przełożonych, jak też przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących  

w zakładzie pracy. Pierwszą z kwestii wymagających dostosowania jest kwota stypendium 

przysługującego w okresie odbywania stażu. Mając na uwadze obecne uregulowania jego 

wysokość nieznacznie przekracza 1.000,00 zł brutto. Na marginesie dodać należy, że kwota 

stypendium jest o ponad połowę mniejsza od minimalnego wynagrodzenia za pracę i niewiele 

większa od zasiłku podstawowego, a nadto nie przekracza jego maksymalnej kwoty, jaką może 

otrzymać osoba rejestrująca się w powiatowym urzędzie pracy, której okres uprawniający do 

zasiłku przekracza 20 lat377. Tym samym z punktu widzenia życiowej logiki stażystów, mamy 

tutaj do czynienia ze swoistą niesprawiedliwością społeczną przejawiającą się w identycznym 

ekonomicznie traktowaniu osób, które skupiają się głównie na byciu zarejestrowanymi  

w urzędzie pracy, a tymi, którzy poprzez wykonywanie czynności stażowych próbują swoją 

pozycję zmienić. Nie może zatem dziwić, że może to stanowić powód niechęci do stażu,  

a nawet odmowy jego rozpoczęcia, niezależnie od konsekwencji z tym związanych.  

Zasadne zatem wydaje się zwiększenie kwoty stypendium stażowego, co pomogłoby  

w zwiększeniu zainteresowania stażem. Rzetelna ocena przedstawionego postulatu nie może 

jednak doprowadzić do wniosku, że kwota stypendium winna odpowiadać stawce minimalnego 

wynagrodzenia za pracę. Takie podejście byłoby alogiczne. Nie można byłoby bowiem 

wykluczyć sytuacji, w której pracownik posiadający zarobek w wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, zostałby opiekunem stażysty, który za swoje czynności pobierałby 

uposażenie w tej samej kwocie. Skala odpowiedzialności za wykonaną pracę jest 

nieporównywalna i musi ona różnicować stopień wynagrodzenia. Niemniej, wzrost wysokości 

kwoty stypendium z tytułu odbywania stażu daje szansę pozytywnego wpływu na chęć osób 

bezrobotnych do „zbierania” doświadczenia przy pomocy tej formy wsparcia.  

Ważnym argumentem mogą być także wyniki badań przeprowadzonych przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej378, które z powodzeniem mogą zostać wykorzystane 

do dyskusji na temat wysokości świadczenia stażowego. Niezależnie bowiem od kategorii 

badanego pokolenia („baby boomers” – urodzeni przed 1965r., „X” – urodzeni w latach  

1965-1979, „Y” – urodzeni w latach 1980-1989 oraz „Z” – urodzeni po 1989 r.),  

jako najistotniejszy materialny czynnik motywujący, zarówno wśród pracowników, jak i osób 

bezrobotnych, zgodnie wskazywano przyznanie większej stawki zasadniczej, zaś na drugim 

miejscu jednomyślnie znalazło się przyznanie wyższej premii uznaniowej379. Powyższe 

jednoznacznie wskazuje zatem, że kwestie finansowe stanowią niebagatelny bodziec 

pobudzający do efektywnego działania. Z kwestią stypendium stażowego oraz wymiaru dni 

wolnych nieodłącznie związany jest drugi aspekt problemowy, który nadmiernie polaryzuje 

 
376 Zob. E. Staszewska [w:] Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz, red. Z. Góral, 

Warszawa 2016, s. 564. 
377 Art. 72 ust. 3 Ustawy o promocji (…). 
378 Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej, Pokolenia na Rynku Pracy. Badania Powiatowego Urzędu Pracy 

w Rudzie Śląskiej, Ruda Śląska 2017; http://www.puprudaslaska.pl/download/2132.pdf (dostęp 23 sierpnia  

2019 r.). 
379 Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej, Pokolenia na Rynku Pracy (…), s. 22 i s. 53-54. 

http://www.puprudaslaska.pl/download/2132.pdf
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status stażysty i pracownika. W rozporządzeniu dot. zasad przyznawania stypendiów380 

enumeratywnie wskazano okoliczności, w których mimo nieobecności w miejscu pracy 

stypendium przysługuje. Do sytuacji tych należą: nieobecność usprawiedliwiona obowiązkiem 

stawiennictwa przed sądem lub organem administracji publicznej381 oraz czasowa niezdolność 

do pracy spowodowana chorobą lub pobytem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej  

lub koniecznością osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny (w przypadkach,  

o których mowa w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego  

w razie choroby i macierzyństwa), po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia 

lekarskiego382. Literalna wykładnia przepisów nie pozostawia wątpliwości, iż w każdym innym 

przypadku, w którym osoba nie świadczy pracy, stypendium nie może zostać wypłacone. 

Niedoskonałość tych regulacji jest o tyle istotna, że odnosi się ona także do sytuacji 

niezawinionych przez stażystę. Najbardziej jaskrawym przykładem jest okoliczność 

wynikająca z art. 130 § 2 k.p., tj. dnia wolnego za święto przypadające w sobotę. Powszechną 

praktyką pracodawców w tym zakresie jest, niezależne od stosowanej formy, określanie z góry 

dnia, w którym zakład pracy będzie zamknięty. Naturalną konsekwencją takiego stanu rzeczy 

jest niemożność odbywania w tym dniu stażu. To z kolei powoduje, że w oparciu o przytoczone 

wyżej przepisy Ustawy i wydanego na jej podstawie rozporządzenia, nie ma możliwości 

wypłaty stypendium za ten dzień. Zgoła inaczej wygląda w tym kontekście pozycja pracownika, 

któremu przysługuje wówczas wynagrodzenie. Trudno doszukać się uzasadnienia dla tak 

dokonanego rozróżnienia w uprawnieniach. Skoro Ustawodawca dopuszcza ww. sytuacje 

niezależne od stażysty, w których mimo nieświadczenia pracy będzie on otrzymywał 

wynagrodzenie, to winien dopuścić możliwość wypłaty świadczenia również w innych 

przypadkach, gdzie nieobecność na stażu nie była spowodowana winą bezrobotnego,  

a wynikała z obiektywnych przesłanek, na które nie miał on żadnego wpływu. W przeciwnym 

wypadku można mówić o nieścisłości w działaniu. Bez wątpienia także w tym aspekcie 

miarodajna ocena sugestii nie powinna obyć się bez zastrzeżenia, że nieracjonalne z punktu 

widzenia zasadności wydatkowania środków publicznych, a przecież to one stanowią podstawę 

stypendium stażowego, byłoby wypłacanie świadczenia w sytuacji, w której zakład pracy byłby 

zamknięty przez dłuższy czas, np. w czasie wakacyjnym. Nie można bowiem na jednej szali 

kłaść pojedynczych dni, które nie wpływają negatywnie na realizację programu stażu oraz 

długiego okresu, który taki wpływ mógłby wywołać. Pamiętać wszak należy o celu stażu,  

czyli konieczności nabycia doświadczenia w oparciu o ułożony program w okresie wskazanym 

w umowie stażowej. Zbyt długa przerwa mogłaby temu celowi zagrozić. Podobnie można 

spojrzeć na kwestię związaną z udzielaniem dnia wolnego lub wypłatą dodatków pracownikom 

za pracę w soboty, niedziele i święta. Ustawodawca zezwala stażyście w uzasadnionych 

przypadkach na pracę w tych dniach, ale bez żadnej gratyfikacji. Zrównanie przywilejów  

 
380 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu 

przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego, tekst jedn.: Dz. U. z 2014r.,  

poz. 1189. 
381 § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie 

szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego, tekst jedn.: 

Dz. U. z 2014r., poz. 1189. 
382 § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie 

szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego, tekst jedn.: 

Dz. U. z 2014r., poz. 1189. 
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w tym zakresie - możliwość udzielenia płatnego dnia wolnego stażyście za pracę w sobotę, 

niedziele lub święta może wpłynąć pozytywnie na postrzeganie stażu przez osoby bezrobotne, 

a przynajmniej pomoże uniknąć kontrowersji związanych z poczuciem nierównego traktowania 

pracownika i stażysty wykonujących pracę w dni wolne.  

Niezasadna wydaje się rozbieżność w obszarze niemożności skorzystania przez stażystę 

z tzw. „urlopu okolicznościowego” czyli określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy  

i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności 

w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r.,  

poz. 1632) zwolnienia od pracy w związku ze ślubem, urodzeniem dziecka lub zgonem członka 

rodziny. Wskazany katalog normuje szczególne sytuacje osobiste i rodzinne383. Należy przy 

tym zwrócić uwagę, że ich wymiar jest relatywnie niski, bowiem wynosi maksymalnie 2 dni. 

Tym samym ich ewentualne wykorzystanie przez osobę odbywającą staż nie odbiłoby się 

negatywnie na realizacji programu stażu.  

Dysonans między statusem pracownika i stażysty przejawia się również w kolejnym 

aspekcie problemowym, który winien zostać poruszony, mianowicie wysokości stypendium  

w przypadku choroby. W odróżnieniu od omówionych wyżej problemów, w tym przypadku 

przepisy działają na korzyść osoby bezrobotnej, gdyż nie przewidują one obniżenia wymiaru 

świadczenia, gdy czynności w ramach stażu nie są świadczone z powodu nieobecności 

usprawiedliwionej chorobą. Zasadniczo przywileju takiego nie posiadają pracownicy,  

którzy zgodnie z regulacją art. 92 § 1 pkt 1 k.p. zachowują prawo do wynagrodzenia  

w wysokości 80%, w zależności od czasookresu absencji chorobowej. Nierówność ta powinna 

wzbudzać zastrzeżenia, zwłaszcza z punktu widzenia pracodawców. Pełnopłatne stypendium 

w okresie choroby może prowadzić do patologicznego rozumowania, że nie ma większego 

sensu uczestniczenia w stażu, skoro kwota świadczenia i tak pozostanie niezmienna.  

To natomiast nie wzmacnia odpowiedzialności za zakład pracy, w którym świadczy się 

czynności stażowe oraz za relacje ze współpracownikami, a te elementy również stanowią  

o definicji stażu jako nabywaniu umiejętności praktycznych. Co więcej, kształtują one postawę 

stażysty czyli przyszłego pracownika, zwłaszcza w przypadku osób dopiero rozpoczynających 

swoją karierę na rynku pracy. 

Istotnym spostrzeżeniem dotyczącym realizacji staży, które pozytywnie wpływa na ich 

atrakcyjność oraz dostosowuje je do aktualnych wyzwań społeczno-ekonomicznych jest 

gwarantowanie zatrudnienia po ich ukończeniu. Przepisy nie nakładają na pracodawców 

takiego obowiązku, co jednoznacznie potwierdziło stanowisko opublikowane w Ministerstwie 

Rodziny Pracy i Polityki Społecznej384. Stażysta nie może być jednak traktowany jako  

„siła robocza”, nierzadko wypełniająca luki kadrowe, bo nie taki jest cel ustawodawcy. 

Organizator stażu winien brać odpowiedzialność za proces nabywania umiejętności przez 

stażystę, jednocześnie ograniczając osobowe ryzyko zatrudnienia. Sposobem uaktywnienia 

takiej postawy jest właśnie gwarancja zatrudnienia, która winna być obligatoryjna.  

Wówczas w świadomości podmiotu organizującego omawianą formę pomocy musi pojawić się 

 
383 Zob. K. Stefański, Komentarz do rozporządzenia w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy 

oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, [w:] Akty wykonawcze prawa pracy. Komentarz, red. K. Baran, 

Warszawa 2016, s. 871. 
384 Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Stanowisko nr SPS-023-21268/13 z dnia 22 października 

2013 r. w sprawie zasad zatrudniania przez pracodawców osób bezrobotnych po ukończeniu stażu, Lex nr 215910. 
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wyobrażenie stażysty jako swojego przyszłego pracownika. Również dla samego bezrobotnego 

stanowi to interesujący sposób zdobycia doświadczenia, którego skutkiem będzie późniejsze 

nawiązanie współpracy w ramach zatrudnienia, przy jednoczesnej minimalizacji umniejszania 

jego roli w zakładzie pracy. Obowiązujące regulacje prawne ograniczają ewentualność 

gwarancji zatrudnienia w przypadku staży odbywających się w jednostkach administracji 

państwowej i samorządowej. Zatrudnienie w nich odbywa się bowiem w ramach naborów  

o charakterze konkursowym. 

 

Zakończenie 

Obowiązujące przepisy prawa regulujące kwestie stażowe w wielu aspektach nie dają 

możliwości definiowania stażu adekwatnie do potrzeb polityki zatrudnienia wynikających  

z wyzwań XXI wieku. Wymuszają one pojmowanie tej formy pomocy sensu stricto, nierzadko 

na niekorzyść stażysty. Faktem jest, co zostało już wskazane, iż udział w stażu nie jest oparty 

o stosunek pracy. Jego zadaniem jest de facto nabycie doświadczenia poprzez praktykę  

w miejscu pracy, co też musi wiązać się z pewnymi ograniczeniami w sferze uprawnień 

stażowych, które jednocześnie stanowią o swoistym charakterze tego instrumentu. Nie można 

jednak pominąć faktu, że uzupełnia on niejako niedoskonałości systemu edukacji, która  

w ograniczonym zakresie przekazuje uczniom potrzebne umiejętności zawodowe, wiedzę  

o realiach pracy i umiejętność jej samodzielnego wykonywania385. Jak zostało wykazane  

w niniejszym opracowaniu stosunek stażowy w swej istocie znacząco różni się od stosunku 

pracy, stanowiącego podstawowy sposób zatrudnienia. Wyzwaniem społeczno-ekonomicznym 

jest ich zbliżenie, aby uatrakcyjnić staż jako pozytywny instrument polityki zatrudnienia,  

tak dla osób bezrobotnych, jak i pracodawców. Opisany obszar niwelacji różnic stażystów  

i pracowników, nienaruszający odrębności wynikających z funkcji stosunku stażowego  

oraz stosunku pracy, może więc mieć niemały wpływ na wzrost atrakcyjności stażu jako 

narzędzia pomocnego w zdobyciu doświadczenia zawodowego dla bezrobotnych. Z drugiej 

strony, zwiększy zainteresowanie pracodawców i przyczyni się do ograniczenia ryzyka 

osobowego, a także do kształtowania szeroko rozumianych zachowań pracowniczych, przede 

wszystkim u osób wkraczających dopiero na rynek pracy.  
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INTERNSHIP AND EMPLOYMENT RELATIONSHIP – LEVELING DIFFERENCES AS A 

RESPONSE TO THE SOCIAL AND ECONOMIC DILEMMA OF THE EMPLOYMENT POLICY 

 
Summary: The article analyzes two ways of performing work: as part of an internship established under the 

internship agreement and through employment established under the employment agreement. Based  

on a comparison of their significant elements in the normative scope, areas of divergence were identified, which 

at the same time define the different characters of both relationships. In addition, as part of the identified 

differences, the possibilities of leveling the discrepancies have been determined, the use of which will bring  

the relationship between employment and internship closer, without changing their nature. The conclusions of the 

research allow us to establish that it is possible to bring both relationships closer while maintaining their specificity.  

 

Keywords: employment, internship, employee, intern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


