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BEZROBOTNI DO 30. ROKU ŻYCIA JAKO NOW A 
GRUP A SZCZEGÓLNEGO RYZYKA NA RYNKU 

PRACY 

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia z marca 2014 roku 
przyniosła istotne zmiany w podejściu do przeciwdziałania bezrobociu. 
Dotyczą one między innymi bezrobotnych młodych, którzy stanowią duży 
odsetek wśród grona bezrobotnych Znalazło to swoje odzwierciedlenie 
w ustaleniu nowego progu wieku dla tej kategorii pojęciowej i ustanowieniu 
nowej grupy szczególnego ryzyka na rynku pracy, czyli bezrobotnych do 
30. roku życia. Publikacja zawiera szczegółową analizę i ocenę nowych 
instrumentów wsparcia przewidzianych dla wskazanej grupy bezrobotnych 
na przykładzie bonów szkoleniowych, bonów stażowych, bonów 
zatrudnieniowych i bonów na zasiedlenie, a także refundacji składek 

na ubezpieczenie społeczne za bezrobotnych do ukończenia 30. roku życia 
podejmujących pierwsze zatrudnienie. 

1. Wprowadzenie 

Ustawa z dnia 14 marca 2014 roku o zmianie ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw1 

wprowadziła szereg rozwiązań mających na celu realizację założonych przez 
twórców projektu celów. Jednym z nich było zwiększenie oddziaływania polityki 
rynku pracy na wzrost zatrudnienia oraz łagodzenie skutków niedopasowania 

1 Dz. U. z 2014, poz. 598, zwana dalej nowelizacją marcową. 
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strukturalnego, zwłaszcza pod kątem kwalifikacji i kompetencji osób 
bezrobotnych. W związku z tym podkre.ślano potrzebę zwiększenia elastyczności 
działań urzędów pracy, czemu służyć ma lepsze dostosowanie ich działań do 
potrzeb konkretnego bezrobotnego i pracodawcy. Szczególny nacisk położony 
został na udzielanie pomocy w wejściu na rynek pracy i utrzymaniu się na nim 
osób do 30. roku życia. Jednocześnie nowelizacja przewiduje szereg instru
mentów wsparcia dla pracodawców zatrudniających młodych pracowników. 
Realizacji wspomnianych założeń służyć mają między innymi nowe instrumenty 
wspierające zatrudnienie bezrobotnych do 30. roku życia, tj. bony szkoleniowe, 
bony stażowe, bony zatrudnieniowe i bony na zasiedlenie, a także refundacja 
składek na ubezpieczenie społeczne za bezrobotnych do ukończenia 30. roku 
życia podejmujących pierwsze zatrudnienie. 

W wyniku nowelizacji marcowej zmianie uległ katalog osób znajdujących 
się w szczególnej sytuacji na rynku pracy z uwagi na pewne cechy czy 
okoliczności, do których zaliczyć można między innymi wiek. Biorąc pod uwagę 
wskazane kryterium - nieukończenie 25. roku życia - w stanie prawnym sprzed 
nowelizacji marcowej - skutkowało zaliczeniem do grup ryzyka na rynku pracy, 
co wynikało z art. 49 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy2 

• Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 1 pkt 3 
ustawy o pzirp bezrobotnym do 25. roku życia była osoba, która do dnia 
zastosowania wobec niej usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończyła 
25 lat. Z drugiej strony - ukończenie 50. roku życia wiązało się również 
z włączeniem, podobnie jak w pierwszym przypadku, do wskazanej kategorii 
bezrobotnych, o czym stanowił art. 49 pkt 3 ustawy o pzirp. W brzmieniu sprzed 
nowelizacji do tego grona ustawodawca zaliczał ponadto: 
• bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu 

socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2, albo kobiety, które nie 
podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, 

• bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodo
wego lub bez wykształcenia średniego, 

• bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 
18 roku życia, 

• bezrobotnych niepełnosprawnych. 
Publikowane przez Główny Urząd Statystyczny dane dotyczące struktury 

wiekowej osób bezrobotnych doprowadziły ustawodawcę do szeregu wniosków, 
co znalazło odzwierciedlenie w tre.ści opisywanych zmian ustawy. Według 
danych GUS dotyczących struktury grup ryzyka na koniec września 2013 roku3 

2 Tekst j ednolity z 2013 r., poz. 674, zwana dalej ustawą o pzirp lub ustawą o promocji 
zatrudnienia. 
3 Bezrobocie rejestrowane I-III kwartał 2013 r., Informacje i Opracowania Statystyczne, 
Warszawa 2013, www.stat.gov.pl/gus/praca- wynagrodzenie-PLK- HT.ML.htm 
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osoby poniżej 25. roku życia stanowiły 19,1% bezrobotnych ogółem (398,3 tys. 
osób), osoby długotrwale bezrobotne stanowiły 52,4% (1091,6 tys. osób), 
a osoby powyżej 50. roku życia - 23,6% (490,8 tys. osób). Kwalifikacji 
zawodowych nie posiadało 30, 1 % zarajestrowanych bezrobotnych (627,2 tys. 
osób), 9,4% samotnie wychowywało dzieci w wieku do 18. roku życia (196,4 
tys. osób), a 5,3% stanowiły osoby niepełnosprawne (110,6 tys. osób). Zgodnie 
z powyższymi wyliczeniami, osoby poniżej 25. roku życia stanowiły trzecią 
z uwagi na liczność grupę ryzyka. Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych 
w III kwartale 2013 r. - osoby do 25. roku życia stanowiły 31,5% ogólnej liczby 
nowo zarajestrowanych. W tym samym okresie (koniec września 2013 roku), 
klasyfikacja bezrobotnych dokonywana z perspektywy ich wieku pozwoliła 
na jednoznaczną konstatację, że bezrobocie dotyka przede wszystkim ludzi 
młodych. W końcu omawianego kwartału najliczniejszą grupę wśród bezro
botnych stanowiły osoby w wieku 25-34 lata - 602,3 tys., a ich odsetek 
w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 28,9%. Osoby w wieku do 24 lat 
w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły 19,1%. Odsetek zarejestrowanych 
bezrobotnych w wieku 35-44 lata wyniósł 20,0%, 45-54 lat - 18,3%, 
a powyżej 55 lat - 13,6%. 

Publikowane przez GUS dane dotyczące struktury bezrobocia na koniec 
pierwszego kwartału 2014 roku potwierdziły tendencje związane z utrzymy
waniem bardzo wysokiego poziomu bezrobocia wśród ludzi młodych4• Jeśli 
chodzi o bezrobotnych zaliczanych do grup ryzyka z uwagi na szczególną 
sytuację na rynku pracy na koniec marca 2014, osoby poniżej 25 roku życia 
stanowiły 17,5% bezrobotnych ogółem, a powyżej 50 roku życia - 24,6%. 
Długotrwale bezrobotni stanowili 54, 7%, zaś kwalifikacji zawodowych nie 
posiadało 30,2% zarajestrowanych bezrobotnych, 9,5% samotnie wychowywało 
dzieci w wieku do 18 roku życia, a 5,4% - stanowiły osoby niepełnosprawne. 

W tym samym czasie, najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych ogółem 
stanowiły osoby w wieku 25-34 lata - 627,9 tys., a ich odsetek w ogólnej 
liczbie bezrobotnych wyniósł 28,8%. Osoby w wieku do 24 lat w ogólnej 
liczbie bezrobotnych stanowiły 17,5%. Odsetek zarejestrowanych bezrobotnych 
w wieku 35-44 lata wyniósł 20,5%, 45-54 lat- 18,7%, a powyżej 55 lat-14,5%. 

Zestawienie wyżej opisanych danych dotyczących struktury bezrobocia 
widzianej z perspektywy grup ryzyka i wieku pozostających bez pracy 
doprowadziło do oczywistego wniosku o bardzo licznej grupie bezrobotnych 
nieklasyfikowanych z uwagi na wiek w istniejących grupach ryzyka. Powyższa 
grupa młodych bezrobotnych powyżej 25. roku życia pozostawała zatem bez 
dodatkowych uprzywilejowanych instrumentów wsparcia. 

4 Bezrobocie rejestrowane I kwartał 2014 r., Informacje i Opracowania Statystyczne, 
Warszawa 2014, www.stat.gov.pl. 
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Zgodnie z treścią uzasadnienia projektu zmian ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, dodat
kowych argumentów przemawiających za zasadnością szerszego wspierania 
młodych bezrobotnych w ramach ich aktywizacji zawodowej dostarczyły dane 
dotyczące efektywności instrumentów finansowanych ze środków Funduszu 
Pracy stanowiących rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W roku 2012, 
minister właściwy do spraw pracy wydatkował na aktywizację zawodową osób 
do 30. roku życia łącznie 194 231,8 tys. zł na rzecz 37 461 beneficjentów. 
Aktywizacja zawodowa była realizowana przede wszystkim przez: kierowanie 
osób na staże (67 382,3 tys. zł, 23 099 osób), dofinansowanie podjęcia 

działalności gospodarczej (54 751,6 tys. zł, 3098 osób) oraz refundowanie 
pracodawcom kosztów doposażenia stanowisk pracy (47 555,2 tys. zł, 2690 
osób). Zgodnie z powyższymi danymi, najwyższą efektywność zatrudnieniową 
zanotowano w zakresie tworzenia nowych stanowisk pracy (ponad 99,0%), 
natomiast w przypadku staży efektywność ta kształtowała się na poziomie 62, 1 %. 

Wszystkie wyżej wymienione okoliczności przekonały ustawodawcę 
o konieczności i efektywności zapewnienia szerszego dostępu do instrumentów 
rynku pracy wobec młodych bezrobotnych, którzy ukończyli 25. rok życia. 
Najprostszym do tego sposobem było podniesienie wieku pierwszej grupy 
ryzyka osób bezrobotnych z 25. do 30. roku życia. Powyższa zmiana odpowiada 
zatem tendencjom w zakresie notowanej przez GUS struktury bezrobocia 
w Polsce i ma szanse skutecznie wpłynąć na powstrzymanie niekorzystnych 
zjawisk związanych z pozostawaniem bez pracy licznej grupy ludzi młodych. 

Nowelizacja zatem przyniosła w tym zakresie istotne zmiany. W rezultacie 
do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zaliczyć można obecnie: 
• bezrobotnych do 30. roku życia, 
• bezrobotnych powyżej 50. roku życia, 
• bezrobotnych długotrwale, 

• bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej, 
• bezrobotnych posiadających co najmniej j edno dziecko do 6. roku życia lub 

co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18. roku życia, 

• bezrobotnych niepełnosprawnych. 
Pewne wątpliwości budzi brak umieszczenia w słowniczku pojęciowym 

ustawy definicji bezrobotnego do 30. roku życia. Wydaje się zatem, iż poprzez 
analogię do definicji bezrobotnego do 25. roku życia, należy uznać, iż 

bezrobotnym do 30. roku życia jest ten, który do dnia zastosowania wobec niego 
usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończył 30. roku życia. Warto w tym 
miejscu zauważyć, iż ustawodawca wykazał się pewną niekonsekwencją. 

W przepisie art. 50. ust. 1 ustawy o pzirp nadal bowiem adresatem powinności 
nałożonej na powiatowe urzędy pracy są bezrobotni do 25. roku życia. Wskazana 
powinność polegać zaś ma na przedstawieniu propozycji zatrudnienia, innej 
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pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, odbycia przygotowania zawodowego 
dorosłych lub zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicz
nych albo innej formy pomocy określonej w ustawie. Przy czym ostatnia 
nowelizacja dokonała skrócenia terminu, w którym działania te mają być 
zrealizowane - z 6 do 4 miesięcy. Zmianę tę uzasadniano pogarszającą się 
sytuacją osób młodych na rynku i zapewnienia im jak najszybciej jakiejś formy 
wsparcia, regulując kwestie powinności powiatowego urzędu pracy. Zdziwienie 
budzi zatem fakt, iż z jednej strony ustawodawca dostrzegł problem bezrobocia 
bezrobotnych do 30. roku życia poprzez włączenie do grup ryzyka na rynku 
pracy i wprowadzenie dla nich nowych instrumentów wsparcia. Z drugiej jednak 
strony pominął ich przy wskazanych wyżej działaniach powiatowego urzędu 
pracy określonych w art. 50 ust. 1 ustawy o pzirp. 

Przy czym bezrobotny długotrwale oznacza nadal bezrobotnego pozo
stającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 
12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu 
i przygotowania zawodowego dorosłych (art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o pzirp). 

Modyfikacji uległa natomiast definicja bezrobotnego bez kwalifikacji 
zawodowych, za którego uważa się bezrobotnego nieposiadającego kwalifikacji 
do wykonywania jakiegokolwiek zawodu, poświadczonych dyplomem, 
świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu 
(art. 2 ust. 1 pkt 6 w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 1 lit. b nowelizacji 
marcowej). Zmiana polega na wykreśleniu zaświadczenia instytucji szkolenio
wych z katalogu dokumentów poświadczających zdobycie kwalifikacji zawo
dowych. Wiąże się to bowiem z faktem, iż wskazane zaświadczenie potwierdza 
jedynie uzyskane umiejętności, a nie kwalifikacje zawodowe, które odnosić 
należy do efektów uczenia, zgodnych z odpowiednim standardem wymagań 
i potwierdzonych przez uprawnioną instytucję5 . 

2. Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych 
jako nowy sposób walki z bezrobociem 

Niewątpliwie do czasu nowelizacji marcowej spełnienie choćby jednego 
z kryteriów z art. 49 ustawy o pzirp umożliwiało skorzystanie z dodatkowych 
instrumentów wsparcia przewidzianych przez polskiego ustawodawcę, takich jak 
na przykład: staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, prace interwencyjne, 
roboty publiczne. W końcu pierwszego półrocza 2013 status osoby w szczególnej 
sytuacji posiadało 1912,3 tys . osób, co oznaczało, że dziewięć na dziesięciu 

5 Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, s. 29, www.sejm.gov.pl 
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bezrobotnych spełniało kryteria, aby być zaliczonym do tej kategorii. Taki 
model polityki rynku pracy skutkował jednocześnie pozbawieniem osób 
niemieszczących się w żadnej z grup (stanowili około 10% bezrobotnych) 
możliwości skorzystania z tych dodatkowych form wsparcia, co znacznie 
utrudniało im powrót na rynek pracy. Znalazło to swoje przełożenie 

w zmienionych przepisach. Nowelizacja zerwała bowiem z generalną zasadą, 
iż instrumenty rynku pracy, takie jak między innymi: staż, przygotowanie 
zawodowe dorosłych, prace interwencyjne, roboty publiczne są adresowane 
tylko do bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, 
wskazanych w art. 49 ustawy o pzirp. Wiąże się to z wprowadzeniem w wyniku 
nowelizacji koncepcji profilowania pomocy udzielonej bezrobotnym. 

U podłoża wprowadzenia nowego podejścia do osób bezrobotnych leży 
profilowanie stosowane w krajach UE i OECD (Wielka Brytania, Holandia, 
Australia, Francja)6. Profilowanie ma zapewnić indywidualizację pomocy kiero
wanej do bezrobotnych. Zakłada się bowiem, iż pomoc ta będzie uzależniona 
od rodzaju potrzeb bezrobotnego i powiązana z charakterem działań, jakie można 
wobec niego zastosować, po zdiagnozowaniu aktualnej sytuacji bezrobotnego. 
W świetle art. 33 ust. 2c ustawy o pzirp przewidziano trzy profile pomocy, 
do których przypisano poszczególne formy wsparcia. Założeniem twórców 
nowelizacji marcowej było przede wszystkim odpowiednie określenie zakresu 
przewidzianych środków wsparcia w ramach poszczególnych profili w zależno
ści od tego, jaki stopień aktywności i samodzielności w poszukiwaniu 
zatrudnienia wykazuje bezrobotny, co badane jest przy użyciu kwestionariusza 
rekomendowanego przez ministra właściwego do spraw pracy, który pozwala 
określić profil pomocy właściwy dla danej osoby. Przy jego ustalaniu pod uwagę 
brane są dwie zmienne: oddalenie od rynku pracy i gotowość do powrotu na 
rynek pracy. W rezultacie pierwszy profil pomocy, zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 1 
ustawy o pzirp, został przewidziany dla osób bezrobotnych aktywnych, dla 
których podstawowym wsparciem ma być usługa pośrednictwa pracy, 
a w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe lub formy pomocy, 
takie jak: dofinansowanie szkoleń czy kosztów egzaminów (art. 40 ust. 1 i 3a 
ustawy o pzirp), koszty przejazdów, zakwaterowania (art. 45 ustawy o pzirp), 
dofinansowanie działalności gospodarczej (art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o pzirp), 
świadczenia aktywizacyjne (art. 60b ustawy o pzirp), pożyczka na działalność 
gospodarczą (art. 6le pkt 2 ustawy o pzirp) oraz nowe instrumenty wsparcia 
przewidziane dla bezrobotnych do 30. roku życia (art. 66k- 66n ustawy o pzirp). 
Drugi profil pomocy obejmuje usługi i instrumenty rynku pracy, działania 

6 Nowe podejście do aktywizacji osób bezrobotnych. Doświadczenia polskie i między
narodowe, KPMG, Warszawa 2013, 
http://www.kpmg. com/PL/p 111 ssuesAndlnsights/ Art i cl esPu bli ca ti ons/Docum en ts/2013/ 
N owe-podejscie-do-aktywizacji-osob-bezrobotnych-2013. pdf 
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aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłą
czeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy 
o pzirp. Profil ten został przewidziany dla bezrobotnych, którzy nie radzą sobie 
dobrze z samodzielnym poszukiwaniem pracy. Z kolei z trzeciego profilu 
pomocy mają korzystać bezrobotni najbardziej oddaleni od rynku pracy, 
zagrożeni z różnych powodów wykluczeniem społecznym czy wykazujący 
bierną postawę wobec podjęcia pracy, czy też zasilający szeregi szarej strefy 
rynku pracy. Dla tej grupy osób została przewidziana możliwość uczestniczenia 
w Programie Aktywizacja i Integracja, działaniach aktywizacyjnych zleconych 
przez urząd pracy, programach specjalnych, skierowania do zatrudnienia 
wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej 
przez osoby prawne, a także - w uzasadnionych przypadkach - poradnictwo 
zawodowe. Szczegółowe kwestie dotyczące sposobu ustalania profilu pomocy 
oraz postępowania w ramach profili pomocy zostały określone w rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania 
pomocy dla bezrobotnego7

. Ramy niniejszego opracowania nie pozwalają na 
szczegółową analizę tej kwestii. 

Trudno w tym miejscu o jednoznaczną ocenę wprowadzonej zmiany 
związanej z profilowaniem pomocy. Warto wskazać na pewne wątpliwości, które 
pojawiają się w związku z omawianą kwestią. Dotyczą one między innymi 
trafności zastosowanych technik profilowania czy zakresu pomocy określonego 
w ramach każdego profilu. Należy bowiem pamiętać, iż sama przynależność do 
grup ryzyka na rynku pracy, w tym do grupy bezrobotnych do 30. roku życia, 
nie uprawnia do skorzystania ze wszystkich środków pomocy przewidzianych 
przepisami ustawy o promocji zatrudnienia. O zakresie udzielonej pomocy 
będzie bowiem decydować grupa profilowa. Może się zatem okazać, iż 

bezrobotny do 30. roku życia nie zawsze będzie mógł skorzystać z nowych, 
wprowadzonych dla taj grupy środków wsparcia, a jedynie wtedy, gdy zostanie 
zakwalifikowany do drugiego profilu pomocy, a w uzasadnionych przypadkach 
również przy profilu pierwszym. Co więcej, zagwarantowanie dla grup ryzyka, 
w tym bezrobotnych do 30. roku życia, pierwszeństwa w dostępie do programów 
specjalnych określonych w art. 66a-66b ustawy o pzirp może się okazać 
iluzoryczne, gdyż skorzystać z nich będą mogły tylko osoby zaklasyfikowane do 
drugiego i trzeciego profilu pomocy. Wydaje się jednak, iż o rozstrzygnięciu 
powyższych wątpliwości będzie można mówić dopiero po pewnym czasie 
stosowania zmienionej regulacji prawnej. 

7 Dz. U. z 2014 r., poz. 631. 
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3. Nowe instrumenty wsparcia dla bezrobotnych 
do 30. roku życia 

Podniesienie progu wieku określającego grupę ryzyka z wieku 25. do 30. lat 
przyniosło wprowadzenie nowych instrumentów wsparcia, które z założenia 

mają motywować te osoby do samodzielnego podejmowania działań zmierza
jących do znalezienia przez nich pracy. Rolę tę spełniać mają: bon szkoleniowy, 
bon stażowy, bon zatrudnieniowy, bon na zasiedlenie oraz refundacja składek 
na ubezpieczenie społeczne za bezrobotnych do ukończenia 30. roku życia, 

podejmujących pierwsze zatrudnienie. 
Bon szkoleniowy ma stanowić gwarancję skierowania bezrobotnego 

na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną 

poniesione w związku z podjęciem szkolenia. Przyznanie bonu szkoleniowego 
następuje na wniosek bezrobotnego (art. 66k ust. 1 ustawy o pzirp) po 
uprawdopodobnieniu przez niego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej 
lub działalności gospodarczej. Przy czym przyznanie i realizacja bonu następuje 
na podstawie indywidualnego planu działania (art. 66k ust. 2 ustawy o pzirp). 
Istotne z punktu widzenia przesłanek przyznania bonu szkoleniowego jest 
wyjaśnienie wskazanych wyżej pojęć. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 43 ustawy 
o pzirp zatrudnienie oznacza wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, 
stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą. Natomiast inna praca 
zarobkowa oznacza wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie 
umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy 
o dzieło, albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, 
spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych (art. 2 ust. 1 pkt 11 
ustawy o pzirp ). 

Pewne zdziwienie budzi wprowadzenie przez ustawodawcę konieczności 
uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia aktywności zawodowej we 
wskazanych wyżej formach. Warto tutaj nawiązać do pewnej alternatywy 
instytucji bonu szkoleniowego, a mianowicie do instytucji szkoleń, z których 
mogą skorzystać wszystkie kategorie bezrobotnych, w tym również bezrobotni 
do 30. roku życia, o ile ustanowiony zostanie dla nich drugi profil pomocy 
(a w wyjątkowych sytuacjach także przy pierwszym profilu). W myśl art. 2 ust. 1 
pkt 37 ustawy o pzirp szkolenie jest rozumiane jako udział bezrobotnych 
w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskiwanie, uzupełnienie lub 
doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych 
do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. 

Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisu art. 40 ust. 3 ustawy o pzirp 
warunkiem skierowania na szkolenie jest uzasadnienie przez bezrobotnego 
celowości podjęcia takiego szkolenia. Do czasu nowelizacji ustawy o promocji 
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zatrudnienia z grudnia 2008 roku8 ustawodawca uzależniał skierowanie 
na szkolenie między innymi od uprawdopodobnienia przez bezrobotnego 
podjęcia po jego zakończeniu odpowiedniej pracy lub podjęcia działalności 

gospodarczej. 
Wprowadzenie wskazanej zmiany było związane między innymi z potrzebą 

zwiększenia możliwości skorzystania z tej formy wsparcia, co dawało 

zastosowanie znacznie bardziej pojemnej formuły pojęciowej, czyli „celowości 
szkolenia" w porównaniu ze wskazanym wyżej „uprawdopodobnieniem". Co do 
zasady wiązało się ono z koniecznością przedstawienia przez bezrobotnego 
promesy od potencjalnego pracodawcy, w której ten ostatni deklarowałby 

chęć zatrudnienia czy powierzenia innej pracy zarobkowej bezrobotnemu, pod 
warunkiem ukończenia przez niego szkolenia. Ten warunek stał się istotną 

barierą w korzystaniu przez osoby bezrobotne ze szkoleń, często ze względu na 
brak chęci współdziałania pracodawców we wskazanym zakresie. 

Uzależnienie skierowania na szkolenie od celowości tego szkolenia 
poszerzyło znacznie spektrum okoliczności, które mogłyby stanowić przesłankę 
uwzględnienia wniosku bezrobotnego. Celowość bowiem rozumiana winna być 
znacznie szerzej niż tylko wspomniana „promesa". Wystarczającym warunkiem 
mogą być zatem na przykład dokonanie przez bezrobotnego oceny sytuacji 
na lokalnym roku pracy w zakresie wymaganych przez pracodawców 
kwalifikacji, a tym samym już na podstawie takiej analizy występowanie 
ze stosownym wnioskiem o sfinansowanie kosztów szkoleń w celu na 
przykład uzupełnienia wymaganych kwalifikacji. Dziwi zatem powrót polskiego 
ustawodawcy do dawnej formuły, w przypadku bonu szkoleniowego, co może 
zniechęcać osoby młode do podejmowania inicjatyw w tym zakresie. Rodzi się 
zatem pytanie, czy jest to zamierzony zabieg legislacyjny, czy może ta 
niekonsekwencja terminologiczna, w założeniu twórców nowelizacji, nie ma 
wpływu na szeroką interpretację omawianej przesłanki. Przyjęcie jednak 
drugiego ze stanowisk świadczyłoby o naruszeniu zasad prawidłowej techniki 
prawodawczej. Dodatkowym argumentem przemawiającym za skorzystaniem 
przez osoby do 30. roku życia z możliwości dofinansowania szkoleń w ramach 
przepisu art. 40 ust. 3 ustawy o pzirp, a nie przepisu art. 66k ustawy o pzirp 
regulującego instytucje bonu szkoleniowego, może być również większa kwota 
o jaką można wnioskować. Zgodnie bowiem z art. 40 ust. 3 ustawy o pzirp koszt 
szkoleń w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie może 
przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia. W myśl zaś art. 66k ust. 4 
ustawy o pzirp wysokość dofinansowania w ramach bonu szkoleniowego wynosi 

8 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2009 r., m 
6, poz. 33. 
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maksymalnie 100% przeciętnego wynagrodzenia, co nie wyklucza większych 
kosztów szkolenia, które musi już jednak pokryć sam bezrobotny. Wynika 
to wprost z przepisu art. 66k ust. 5 ustawy o pzirp. Co ciekawe, w odniesieniu do 
instytucji szkoleń, poza ograniczeniem kwotowym, istnieje również ograniczenie 
czasowe, w którym wskazany limit 300% przeciętnego wynagrodzenia może 
zostać zrealizowany. Wątpliwości budzi kwestia czy dany rok, o którym 
mowa w przepisach, należy odnosić do kolejnych 12 miesięcy, począwszy od 
dnia złożenia wniosku, czy może tylko do danego roku kalendarzowego. 
W przypadku bonu szkoleniowego brak jest analogicznej regulacji. Z przepisów 
wynika jedynie termin ważności bonu, określany przez starostę, wskazujący 

w jakim przedziale czasowym ma on zostać zrealizowany bez odwoływania się 
do konkretnego przedziału czasu (art. 66k ust. 3 ustawy o pzirp). Może to 
skutkować przyjęciem interpretacji, iż nie ma żadnych przeciwskazań o ponowne 
wnioskowanie o bon szkoleniowy w ciągu tego samego roku, byleby w ramach 
każdego bonu kwota wnioskowana przez bezrobotnego nie przekroczyła 100% 
przeciętnego wynagrodzenia. Za taką interpretacją przemawia dodatkowo fakt, iż 
w przypadku bonów szkoleniowych brak jest, jak przy szkoleniach, analogicznej 
regulacji, zgodnie z którą koszt szkoleń, między innymi bezrobotnych, nie może 
przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na jedną 
osobę w okresie kolejnych 3 lat (art. 109a ust. 1 ustawy o pzirp). Ustawodawca 
nie przewidział podobnego ograniczenia w stosunku do instytucji bonu 
szkoleniowego. Nasuwa się pytanie, czy brak wskazanych wyżej ograniczeń 
przy bonie szkoleniowym może świadczyć o tym, iż z bonu szkoleniowego 
bezrobotny może skorzystać tylko jednorazowo? Pewnej próby uzasadnienia 
takiego stanowiska można doszukać się w przepisie zawierającym zamknięty 
katalog kosztów, które mogą zostać sfinansowane w ramach bonu szkole
niowego. Zgodnie bowiem z art. 66k ust. 4 pkt 1 w ramach bonu szkoleniowego 
starosta finansuje koszty: 

1. jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu 
zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe w formie 
wpłaty na konto instytucji szkoleniowej, 

2. niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych w formie wpłaty na 
konto wykonawcy badania, 

3. przejazdu na szkolenia - w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu 
w wysokości: 

a. do 150 zł- w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin, 
b. powyżej 150 zł do 200 zł - w przypadku szkolenia trwającego 

ponad 150 godzin, 
4. zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania 

- w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości: 
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a. do 550 zł - w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 
godzin, 

b. powyżej 550 zł do 1100 zł - w przypadku szkolenia trwającego 
od 75 do 150 godzin, 

c. powyżej 1100 zł do 1500 zł- w przypadku szkolenia trwającego 
ponad 150 godzin. 

Z zacytowanego przepisu wynika, iż w ramach bonu mogą zostać 
sfinansowane koszty jednego lub kilku szkoleń. Co więcej, w przepisie 
mowa jest o maksymalnej wartości bonu, czyli jednokrotności przeciętnego 
wynagrodzenia. Nasuwa się zatem pytanie, czy wskazana wyżej formuła 

świadczy o braku możliwości ubiegania się o kolejny bon? 
Kolejnym środkiem wsparcia dla młodych bezrobotnych jest bon stażowy, 

który, podobnie jak w przypadku bonu szkoleniowego, co do zasady przysługuje 
bezrobotnym do 30. roku życia, którzy zostali zaklasyfikowani do drugiego 
profilu pomocy. Wyjątkowo skorzystać mogą również z niego ci, dla których 
określono pierwszy profil pomocy, choć ta grupa bez: wątpienia będzie stanowiła 
mniejszość. Każdorazowo bowiem przyznanie bonu stażowego w ramach 
pierwszego profilu będzie wymagać zaistnienia szczególnych okoliczności, 
gdyż w przepisie art. 33 ust. 2c pkt 1 ustawy o pzirp mowa jest o uzasadnio
nym przypadku, kiedy można zastosować ten środek wsparcia. Ponadto, 
niejednoznaczność sformułowania będzie mogła stanowić dodatkową barierę 

w stosowaniu tego instrumentu w ramach pierwszego profilu pomocy. 
Bon stażowy stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u praco

dawcy, wskazanego przez bezrobotnego, na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca 
zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez kolejne 
6 miesięcy (art. 66 1 ust. 1 ustawy o pzirp ). Przyznanie bonu stażowego 
jest uzależnione od złożenia przez bezrobotnego stosownego wniosku w tym 
zakresie. Nastąpiło tu zatem odwrócenie ról, gdyż to bezrobotny, a nie 
pracodawca, jak w przypadku ,,zwykłego" stażu, jest podmiotem wnioskującym 
o wskazany środek wsparcia. Konsekwencją owej zmiany miało być, co już 
zostało wcześniej podkreślone, zaktywizowanie bezrobotnych do samodzielnego 
poszukiwania pracodawców zainteresowanych przyjęciem ich na staż w ramach 
bonu stażowego. Warto zauważyć, iż samo złożenie wniosku przez bezrobotnego 
o bon stażowy nie gwarantuje jego przyznania. Podobnie zresztą jak w przy
padku pozostałych bonów, kwestia ta leży w gestii uznania starosty. 

Na tle nowej regulacji dotyczącaj bonu stażowego pojawiają się jednak 
pewne wątpliwości. Pewna niekonsekwencja ustawodawcy uwidocznia się już 
przy określeniu przesłanki warunkującej niejako złożenie wniosku o bon 
stażowy. Już z samej definicji bonu stażowego wynika bowiem, iż stanowi on 
gwarancję odbycia stażu przez: 6 miesięcy pod warunkiem jednak, gdy 
pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 6 miesięcy. 
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Ustawodawca zastrzegł zatem, iż zatrudnienie rozumiane jako stosunek pracy, 
stosunek służbowy czy umowa o pracę nakładczą mogą stanowić jedynie 
podstawę nawiązania stosunku prawnego po upływie 6-miesięcznego okresu 
stażu. 

Warto zauważyć, iż przepisy nie określają w żaden sposób wymiaru tego 
zatrudnienia, co każdorazowo może być przedmiotem indywidualnych 
ustaleń między pracodawcą a urzędem pracy (starostą). Z przepisu art. 661 
ust. 1 ustawy o pzirp wynika dosyć jednoznacznie, iż zatrudnienie bezrobotnego 
przez pracodawcę ma charakter zobowiązania, co wynika ze sformułowania 
„o ile zobowiąże się( . .. )". Zdziwienie budzi zatem przepis art. 661 ust. 4 ustawy 
o pzirp, który stanowi, iż pracodawcy przysługuje premia w wysokości 1500 zł 
wypłacana przez starostę, o ile zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 
6 miesięcy. Brzmienie tego przepisu pozwala wysunąć wniosek, iż określone 

w art. 66 ust. 1 ustawy o pzirp zobowiązanie do zatrudnienia przybiera postać 
jedynie deklaracji, postulatu. W rezultacie niezrealizowanie tego zobowiązania 
rodzi tylko jedną negatywną konsekwencję dla pracodawcy w postaci braku 
wspomnianej wyżej premii. Żaden z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia 
nie wprowadza bowiem dodatkowych sankcji za niezrealizowanie warunku 
zatrudnienia. Stawia to bezrobotnego w niekorzystnej sytuacji ze względu 
na osłabienie gwarancji dalszego zdobywania doświadczenia zawodowego 
w ramach zatrudnienia po zakończonym stażu. Taka niejednoznaczność prze
pisów może doprowadzić do sytuacji, w której bezrobotny do 30. roku życia 
odbywający 6 miesięczny staż w ramach bonu stażowego bez spełnienia warunku 
zatrudniania go u danego pracodawcy będzie w gorszej sytuacji niż bezrobotny 
korzystający z instytucji zwykłego stażu, gdzie maksymalny okres stażu wynosi 
12 miesięcy. To wydłużenie ma zastosowanie tylko wobec bezrobotnych do 30. 
roku życia, a przed nowelizacją marcową do bezrobotnych do 25. roku życia 
(art. 53 ust. la ustawy o pzirp) oraz bezrobotnych, którzy nie ukończyli 27. roku 
życia do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub 
innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły (art. 53 ust. 2 ustawy 
o pzirp ). W przypadku pozostałych bezrobotnych staż może wynosić tylko 
6 miesięcy (art. 53 ust. 1 ustawy o pzirp). Argumentem uzasadniającym takie 
zróżnicowanie jest cel stażu, który w przypadku bezrobotnych do 30. roku życia 
niejednokrotnie daje możliwość nabycia pierwszego doświadczenia zawodowego 
oraz umiejętności praktycznych. 

Warto dodać, iż kwota premii wypłacona pracodawcy stanowi pomoc 
udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis (art. 661 
ust. 5 ustawy o pzirp). Przepisy określają ponadto jakiego rodzaju koszty 
podlegają finansowaniu w ramach bonu stażowego. Zgodnie z art. 661 ust. 6 
ustawy o pzirp należą do nich: 
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• koszty przajazdu do i z miejsca odbywania stażu - w formie ryczałtu do 
wysokości 600 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach, 
w wysokości do 100 zł łącznie ze stypendium, 

• koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych - w formie 
wpłaty na konto wykonawcy badania. 
Z samej definicji bonu stażowego wynika, że organizatorem stażu jest 

podmiot o statusie pracodawcy, za którego w świetle art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy 
o pzirp uważa się jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości 
prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego 
pracownika. Jednak z uwagi na zawarte w art. 661 ust. 9 ustawy o pzirp odesłanie 
do odpowiedniego stosowania art. 6 la ust. 1 ustawy o pzirp bezrobotny może 
również ubiegać się o odbywanie stażu w ramach bonu stażowego u przed
siębiorcy niezatrudniającego pracownika na zasadach przewidzianych dla 
pracodawców. Dodatkowo zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o pzirp w związku 
z art. 661 ust. 9 ustawy o pzirp podmiotem przyjmującym na staż mogą być 
również: rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub pełnoletnie osoby fizyczne 
zamieszkujące i prowadzące na terytorium Rzeczpospolitej 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 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział 
specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z 20 grudnia 1990 roku 
o ubezpieczeniu społecznym rolników9 

. 

Warto zauważyć, iż wśród przepisów dotyczących stażu, do których odsyła 
ustawodawca w przypadku bonu stażowego, zabrakło art. 53 ust. 9 ustawy 
o pzirp zawierającego upoważnienie do wydania rozporządzenia dotyczą
cego szczegółowych warunków odbywania stażu. Rodzi to zatem pewne 
konsekwencje. 

Jedną z nich jest brak możliwości skrócenia stażu do 3 miesięcy, co wynika 
z § 1 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 20 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu 
przez bezrobotnych10

. Wiąże się to zresztą z samą definicją bonu stażowego, 
która w odniesieniu do czasu trwania stażu, jednoznacznie wskazuje, że zawsze 
okres ten musi wynosić 6 miesięcy, a nie tak jak w przypadku zwykłego stażu 
do 12 miesięcy. 

Idąc dalej - w przypadku bonu stażowego nie powstaje problem, tak jak 
w przypadku zwykłego stażu, związany z ograniczeniem odbywania ponownie 
stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku, co wynika 

9 Tekst jednolity z 2008 r., m 50, poz. 291. 
10 Dz. U m 142, poz. 11 60, zwany dalej r.w.o.s.b. 
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z §3 ust. 3 r.w.o.s.b. Powstaje pytanie, czy jednak rzeczywiście było to intencją 
ustawodawcy? 

Kolejny problem wiąże się z ograniczeniem dotyczącym maksymalnej 
liczby bezrobotnych, jaka może być kierowana do jednego pracodawcy czy 
przedsiębiorcy w ramach bonu stażowego. Skoro przepisy rozporządzenia nie 
znajdują tutaj zastosowania oznacza to, iż bariery w tym zakresie nie obowiązują 
przy bonie stażowym. Dla przypomnienia ~ w przypadku 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 (§2 ust. 1 
r.w.o.s.b.). Natomiast u tego organizatora, który nie posiada statusu pracodawcy 
staż może odbywać jednocześnie tylko jeden bezrobotny (§2 ust. 2 r.w.o.s.b.). 

Podstawą odbywania stażu, realizowanego w ramach bonu stażowego, jest 
podobnie ja w przypadku stażu zwykłego umowa zawierana przez starostę 
z pracodawcą według programu określonego w tej umowie (art. 53 ust. 4 ustawy 
o pzirp w związku z art. 661 ust. 9 ustawy o pzirp ). Zgodnie z przepisem art. 53 
ust. 4 ustawy o pzirp przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione 
predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotych
czasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego. Przepis zawiera ponadto 
zamknięty katalog warunków, jakie powinny wynikać z programu. Należą 
do nich: 
1. nazwa zawodu lub specjalności, której program dotyczy, 
2. zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego, 
3. rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych, 
4. sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych, 
5. okreś lenie opiekuna osoby objętej programem stażu. 

Przy czym przepis, do którego ustawodawca odsyła (art. 53 ust. 4 ustawy 
o pzirp ), okreś la tylko treś ć wskazanego programu, a nie odnosi się w ogóle 
do pozostałych warunków umowy, które przy zwykłym stażu zawarte były 
w § 5 r.w. o.s.b. Nasuwa się pytanie, czy brak regulacji w tym zakresie 
skutkuje n iczym nieograniczoną swobodą w kształtowaniu pozostałych 
warunków umowy stażowej. Warto tutaj odwołać się do wyroku Naczelnego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2014 roku, 
w którym stwierdził, iż kwestie związane z przyjmowaniem osób 
bezrobotnych na staż pozostawione są swobodzie stron umowy, tj. staroście i 
pracodawcy. Podkreślono również, iż umowa stażowa to rodzaj umowy 
cywilnoprawnej. W konsekwencji Sąd stwierdził, iż wszelkie kwestie 
związane z zawarciem umowy, jej wykonywaniem czy rozwiązaniem nie 
mogą być przedmiotem oceny sądu administracyjnego11

• 

11 I OSK 135/13, Lex nr 1480125. 
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Bez zmian przedstawia się ponadto kwestia świadczeń przysługujących 

bezrobotnemu w czasie odbywania stażu (art. 53 ust. 6 w zw. z art. 661 ust. 9 
ustawy o pzirp), a także dni wolnych przysługujących w ramach stażu (art. 53 
ust. 7a w zw. z art. 661 ust. 9 ustawy o pzirp). A zatem, podstawowym 
prawem bezrobotnego jest możliwość uzyskiwania w okresie odbywania stażu 
stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 2 
pkt 1 ustawy o pzirp. Ponadto prawo do stypendium stażysta zachowuje także 
za okres udokumentowanej niezdolności do pracy, za który na podstawie 
odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia 
lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa (art. 80 ustawy o pzirp). W przypadku zaś uprawnień do 
dni wolnych aktualne pozostają rozważania prowadzone w tym zakresie 
w doktrynie. Bezrobotny nabywa prawo do 2 dni wolnych sukcesywnie po 
upływie kolejnych 30-dniowych okresów, które są udzielane na wniosek 
bezrobotnego. Przy czym za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest 
obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu. 
W przypadku stażu realizowanego w ramach bonu stażowego bezrobotnemu 
będzie przysługiwało zatem 12 dni wolnych. Przepisy nie wprowadzają możli
wości ich zsumowania i wykorzystania jednorazowo, jednak wydaje się, iż nie 
można wykluczyć takiej interpretacji12

. 

Staż realizowany w ramach bonu stażowego kończy się również wydaniem 
opinii przez pracodawcę, zawierającej informację o zadaniach realizowanych 
przez bezrobotnego i umiejętnościach pozyskanych w trakcie stażu. Podmiotem 
sprawującym nadzór nad odbywaniem stażu w ramach bonu stażowego jest 
również starosta, który po odbyciu stażu wydaje bezrobotnemu stosowne 
zaświadczenie (art. 53 ust. 5 w zw. z art. 661 ust. 9 ustawy o pzirp). Wydaje się, 
iż wskazane zaświadczenie o odbyciu stażu stanowi niejako odpowiednik 
świadectwa pracy, jakie otrzymuje pracownik od pracodawcy w związku 

z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, o którym mowa w art. 97 k p.13 

Może to ułatwić w przyszłości udokumentowanie, potencjalnemu pracodawcy, 
zdobytego w czasie stażu doświadczenia14 . 

Pod znakiem zapytania pozostają kwestie dotyczące obowiązków organi
zatora stażu i bezrobotnego, czasu pracy stażysty czy zasad wcześniejszego 

12 Staszewska E., Staż dla bezrobotnych ~ instrument aktywizacji zawodowej osób 
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, [w:] Bezrobocie i polityka 
zatrudnienia, pod red. Z. Górala, Warszawa 2013, s. 209. 
13 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, Dz. U. z 1998 r., m 21, poz. 94 
ze zm. 
14 Staszewska E., Komentarz do art. 53 ustawy o pzirp, [w:] Ustawa o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Praktyczny komentarz, pod red. Z. Górala, 
Walters Kluwer 20 11 , s. 358 i nast. 
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zakończenia stażu, które zostały określone w przepisach rozporządzenia 

o warunkach odbywania stażu. Wydaje się, iż luka w tym zakresie powinna 
zostać wypełniona poprzez dookreślenie powyższych elementów w umowie 
zawieranej między starostą i pracodawcą. 

Dodatkowym instrumentem adresowanym do bezrobotnych do 30 . roku 
życia jest bon zatrudnieniowy (66m ust. 1 ustawy o pzirp), wydawany 
na wniosek bezrobotnego w ramach uznania administracyjnego. Stanowi on dla 
pracodawcy gwarancje refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek 
na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu 
powiatowy urząd pracy przyznałten bon (art. 66m ust. 2 ustawy o pzirp). Takjak 
w poprzednich przypadkach, przyznanie bonu zatrudnieniowego następuje 
również na podstawie Indywidualnego Planu Działania. Realizacja bonu 
zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy zawieranej przez starostę 

z pracodawcą (art. 66m ust. 6 ustawy o pzirp). 
Z przepisów wyraźnie wynika, iż na refundację może liczyć wyłącznie 

podmiot mający status pracodawcy, pod warunkiem zatrudnienia bezrobotnego. 
Konsekwencją przyznania bonu zatrudnieniowego jest obowiązek pracodawcy 
zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy (art. 66m ust. 5 ustawy 
o pzirp). Natomiast sama realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na 
podstawie umowy zawieranej przez starostę z pracodawcą. Nasuwa się tutaj 
również pytanie o zakres swobody stron w ustaleniu jej treści. Przepis art. 66m 
ust. 7 ustawy o pzirp wprowadza ograniczenie dotyczące tego, jakie koszty, 
w jakiej wysokości i przez jaki okres podlegają refundacji. Ustawodawca 
posługuje się zwrotem „część kosztów wynagrodzenia i składek na 
ubezpieczenia społeczne" dookreślając, iż wysokość tej refundacji jest równa 
wysokości zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o pzirp, czyli 
od dnia 1 czerwca wynosi 831, 10 zł15 . Okres refundacji został określony 
na poziomie 12 miesięcy (art. 66m ust. 7 ustawy o pzirp ). 

W rezultacie wraz z upływem tego okresu, przez kolejne 6 miesięcy, ciężar 

wszystkich kosztów ponoszonych w związku z zatrudnieniem w całości 
zostaje przerzucany na pracodawcę. Przy czym przepis art. 66m ust. 8 ustawy 
o pzirp nie reguluje w jakim wymiarze to dalsze zatrudnianie, nieobjęte 
już refundacją, ma się odbywać. Wydaje się, że taki sam wniosek można 
odnieść również do okresu pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia, przez które 
odbywa się refundacja, zwłaszcza iż ustawodawca nie uzależnia jej przyznania 
od zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, tak jak to czyni na przykład 
w przypadku świadczenia aktywizacyjnego, określonego w art. 60b ustawy 
o pzirp. Z uwagi jednak na określenie kwoty refundacji w sposób stały, 

15 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 16 maja 2014 r . w sprawie 
wysokości zasiłku dla bezrobotnych, M .P. z 2014, poz. 367. 
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co wynika ze sformułowania „starosta refunduje ( ... ) w wysokości zasiłku, 
o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o pzirp", należy przypuszczać, 
iż z założenia zatrudnienie w tym okresie powinno nastąpić w pełnym wymiarze 
czasu pracy. Przyjęcie odmiennego stanowiska groziłoby nierównym trakto
waniem pracodawców, którzy otrzymując zawsze tę samą wysokość refundacji, 
mogliby ponosić różne koszty w związku z zatrudnieniem bezrobotnego 
w dowolnym wymiarze czasu pracy. Refundacja otrzymywana przez pracodawcę 
stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de 
minimis (art. 66m ust. 11 ustawy o pzirp). 

Przepisy ustawy o promocji zatrudnienia określają ponadto konsekwencje 
niewywiązania się przez pracodawcę z obowiązku zatrudnienia bezrobotnego 
przez wymagany okres 18 miesięcy. W przypadku, gdy niespełnienie obowiązku 
nastąpiło w okresie 12 miesięcy od dnia zatrudnienia bezrobotnego pracodawca 
zwraca kwotę otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi 
od dnia otrzymania pierwszej refundacji (art. 66m ust. 9 pkt 1 ustawy o pzirp). 
Natomiast nieutrzymanie zatrudnienia po upływie 12 miesięcy skutkuje koniecz
nością zwrotu kwoty ustalonej proporcjonalnie do okresu nieutrzymania 
zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania 
pierwszej refundacji (art. 66m ust. 9 pkt 2 ustawy o pzirp). Ustawodawca 
przewidział jednak trzy sytuacje, których wystąpienie zwalnia pracodawcę 
z obowiązku zwrotu refundacji otrzymanej za okres zatrudnienia bezrobotnego. 
Ma to miejsce w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez bezrobotnego, 
rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 kp. lub wygaśnięcia 
stosunku pracy (art. 66m ust. 10 ustawy o pzirp). Wyjaśnienia wymaga zakres 
znaczeniowy wskazanych przypadków. Wydaje się, iż rozwiązanie umowy 
o pracę przez bezrobotnego należy wiązać tylko z przypadkami rozwiązania 
umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia. Nie należy 
rozszerzać go na porozumienie stron, nawet gdy inicjatorem był bezrobotny. 
Z kolei zastosowanie przez pracodawcę możliwości rozwiązania umowy o pracę 
bez wypowiedzenia z winy pracownika, określone w art. 52 kp. , może mieć 
miejsce tylko w przypadku zaistnienia trzech okoliczności. Należą do nich: 
• ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków praco

wniczych, 
• popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, 

które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, 
jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym 
wyrokiem, 

• zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania 
pracy na zajmowanym stanowisku. 
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Z wygasmęciem stosunku pracy mamy natomiast do czynienia w przy
padkach określonych w kodeksie pracy oraz w przepisach szczególnych (art. 63 
kp.). Przy czym przepisy kodeksu pracy wskazują tu na okoliczności, takie jak 
śmierć pracownika (art. 631 kp.), śmierć pracodawcy (art. 632 kp.) czy upływ 
okresu trzymiesięcznego tymczasowego aresztowania (art. 66 kp.). 

Pewne wątpliwości budzi zakres pojęcia „zatrudnienie" występujący 
w przepisie regulującym bon zatrudnieniowy. Dotyczą one tego, czy 
koresponduje ono z brzmieniem nadanym mu w słowniczku pojęciowym 
ustawy. O tym, iż regulacja bonu zatrudnieniowego nie ma zastosowania 
do wszystkich kategorii uznanych za zatrudnienie, a zatem stosunku pracy, 
stosunku służbowego i umowy o pracę nakładczą, świadczyć może przepis 
art. art. 66m ust. 10 ustawy o pzirp określający przesłanki zwolnienia 
z obowiązku zwrotu refundacji. W przepisie tym mowa jest bowiem 
o rozwiązaniu umowy o pracę czy też o wygaśnięciu stosunku pracy. 
Dodatkowo posłużenie się w przepisach pojęciem pracodawcy świadczy 
o węższym rozumieniu pojęcia zatrudnienia, nieuwzględniającego 

zatrudnienia na podstawie stosunku służbowego czy umowy o pracę 
nakładczą. Pracodawcą w świetle ustawy o promocji zatrudnienia 
jest jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, 
a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego 
pracownika. Z uwagi na brak w słowniczku ustawy o promocji zatrudnienia 
wyjaśnienia pojęcia pracownik, zastosowanie w tym zakresie powinny mieć 
przepisy kodeksu pracy. Zgodnie natomiast z art. 2 k. p. pracownikiem 
jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołani a, wyboru, 
mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Takie rozumienie wyklucza 
zatem możliwość nadania pojęciu pracodawcy szerszego znaczenia niż 
wynika z powyższych rozważań. 

Warto zwrócić uwagę również na pewną nieścisłość zawartą w przepisie art. 
66m ust. 10 ustawy o pzirp. Przy określeniu przypadków zwalniających 

z obowiązku zwrotu refundacji ustawodawca posługuje się na przykład 
sformułowaniem ,,nie zwraca refundacji otrzymanej za okres zatrudnienia 
skierowanego bezrobotnego". Nasuwa się jednak pytanie, czy przy instytucji 
bonu zatrudnieniowego można mówić o typowym skierowaniu bezrobotnego 
przez powiatowy urząd pracy, skoro inicjatywa w znalezieniu pracodawcy, 
w założeniu twórców nowelizacj i marcowej, leży po stronie bezrobotnego. 

Z uwagi na brak regulacji dotyczącej ograniczeń w zakresie ilości 

bonów zatrudnieniowych zarówno w przypadku bezrobotnych, jak również 
pracodawców, granicą wydaje się być ukończenie przez bezrobotnego 30. roku 
życia. W rezultacie nie ma przeciwwskazań, żeby ten sam bezrobotny mógł 
korzystać z instytucji bonu wielokrotnie. To samo założenie można poczynić 
odnośnie pracodawcy. Jednak w tym ostatnim przypadku za trafne należy uznać 
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stanowisko, iż ten sam bezrobotny może realizować bon zatrudnieniowy u tego 
samego pracodawcy tylko raz. 

Kolejnym instrumentem wprowadzonym w wyniku nowelizacji marcowej 
jest bon na zasiedlenie (art. 66n ustawy o pzirp). Przyznawany jest on w związku 
z podjęciem przez bezrobotnego, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, 
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. W ramach 
bonu następuje pokrycie kosztów zamieszkania, związanych z podjęciem którajś 
ze wskazanych wyżej form aktywności zawodowej. Bon na zasiedlenie jest 
przyznawany na wniosek bezrobotnego do 30. roku życia na podstawie umowy, 
w której określa się również jego wysokość. Zgodnie z art. 66n ust. 2 ustawy 
o pzirp nie może być ona wyższa niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za 
pracę. Ustawodawca uzależnił przyznanie tego rodzaju bonu od łącznego 

zaistnienia trzech przesłanek, których spełnienie nie daje jednak gwarancji jego 
otrzymania. Podobnie jak w przypadku pozostałych bonów, kwestia ta została 
pozostawiona uznaniu starosty. 

Biorąc pod uwagę pierwszy element wymaga się, by wynagrodzenie 
lub przychód osiągany z tytułu podjętej aktywności stanowił co najmniej kwotę 
minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie (art. 66n ust. 1 pkt 1 
ustawy o pzirp ). Pewne zastrzeżenie budzi sposób określenia drugiej 
z przesłanek Z art. 66n ust. 1 pkt 2 ustawy o pzirp wynika, iż odległość 
od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której 
bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy 
zarobkowej lub działalności gospodarczej, wynosić ma co najmniej 80 km lub 
czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego 
zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekraczać powinien łącznie co 
najmniej 3 godziny dziennie (art. 66n ust. 3 pkt 1 ustawy o pzirp ). Z brzmienia 
tego przepisu wynika, iż bezrobotny może wykazać się bądź warunkiem 
odległości, bądź też czasem dojazdu. Jednak pewne wątpliwości budzi sposób 
określenia tego warunku, wskazany powyżej, który niewątpliwie może 

ograniczać dostęp do korzystania z tego instrumentu. Warto zauważyć, 
iż ustawodawca przy określaniu kryterium czasu nawiązał tu do definicji 
odpowiedniej pracy zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy o pzirp. Ostatnią 
przesłankę stanowi wymóg pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej 
pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co 
najmniej 6 miesięcy (art. 66n ust. 1 pkt 3 ustawy o pzirp). 

W związku z przyznaniem bonu na zasiedlenie na bezrobotnego nałożono 
pewne obowiązki natury formalnej (art. 66n ust. 3 ustawy o pzirp). Podzielić je 
można na trzy grupy w zależności od terminu realizacji. I tak, w pierwszej grupie 
znajdują się obowiązki dostarczenia - w terminie do 30 dni od dnia otrzymania 
bonu - do powiatowego urzędu pracy dokumentów potwierdzających podjęcie 
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz 
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oświadczeń dotyczących spełnienia wskazanego wcześniej warunku odległości 
od miejsca dotychczasowego miejsca zamieszkania (art. 66n ust. 3 pkt 1 ustawy 
o pzirp). Z kolei druga grupa obowiązków musi zostać zrealizowana w terminie 
do 7 dni odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub 
zaprzestania wykonywania działalności gospodarczaj i od dnia podjęcia nowego 
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Bezrobotny 
został zobowiązany we wskazanym terminie do przedstawienia odpowiednio 
oświadczenia o utracie i podjęciu wskazanych aktywności zawodowych, a także 
oświadczenia o spełnieniu warunku dotyczącego wspomnianej odległości (art. 
66n ust. 3 pkt 2 ustawy o pzirp ). W trzeciej grupie, ustawodawca zawarł tylko 
jeden obowiązek polegający na udokumentowaniu pozostawania w zatrudnieniu, 
wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospo
darczej przez okres 6 miesięcy. Bezrobotny ma na to czas do 8 miesięcy od 
dnia otrzymania bonu (art. 66n ust. 3 pkt 3 ustawy o pzirp). 

Przejawem pewnej elastyczności jest możliwość złożenia wskazanych doku
mentów czy oświadczeń za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 
przepisów o prawie pocztowym lub w postaci elektronicznej, na elektroniczną 
skrzynkę podawczą właściwego urzędu pracy, na co przykładowo wskazuje 
ustawodawca art. 66n ust. 4 ustawy o pzirp. 

Przepisy określają również sankcje za niewywiązanie się przez bezrobotnego 
z określonych wyżej obowiązków. Bezrobotny jest zobowiązany zwrócić 

w całości kwotę bonu na zasiedlenie w przypadku niespełnienia dwóch 
pierwszych grup obowiązków (art. 66n ust. 5 pkt 1 ustawy o pzirp). Natomiast 
w ostatnim przypadku kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi propor
cjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykony
wania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej (art. 
66n ust. 5 pkt 2 ustawy o pzirp). Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku 
zwrot ma nastąpić w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. 

Istotne z punktu widzenia poprawy sytuacji osób młodych na rynku pracy 
jest również wprowadzenie w wyniku nowelizacji marcowej możliwości 
refundacji pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia 
społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 
30. roku życia (art. 60c ust. 1 ustawy o pzirp). W tym przypadku ustawodawca 
wprowadza jednak pewne ograniczenia. Refundacja dotyczy jedynie przypadków 
podjęcia przez bezrobotnego do 30. roku życia pierwszego w życiu zatrudnienia, 
co niewątpliwie ograniczy zakres stosowania tego środka wsparcia. Przyznanie 
refundacji leży w gestii starosty i następuje na podstawie umowy zawartej 
z pracodawcą (art. 60c ust. 1 ustawy o pzirp). Zgodnie z art. 60c ust. 2 ustawy 
o pzirp refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne 
przysługuje przez okres do 12 miesięcy w kwocie określonej w umowie, 
nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcz-
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nie obowiązującego w dniu zawarcia umowy za każdego zatrudnionego 
bezrobotnego. 

O tym, iż wysokość refundacji może być rozna, w zależności od 
konkretnego przypadku, świadczy sformułowanie, że przysługuje ona w kwocie 
nie wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przepisy nie 
określają wymogu zatrudnienia bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy. 
Jednak wydaje się, iż uzasadnione byłoby stosowanie maksymalnej kwoty 
refundacji właśnie w przypadku zatrudnienia pełnoetatowego. Zgodnie z art. 60c 
ust. 8 refundacja kosztów składek na ubezpieczenia społeczne jest udzielana 
zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis (art. 60c ust. 8 ustawy 
o pzirp ). W przepisach art. 60c ust. 4-7 ustawy o pzirp uregulowane zostały 
konsekwencje niedotrzymania warunków zatrudnienia przez wymagany prawem 
okres 18 miesięcy, zarówno z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, jak 
i samego bezrobotnego. 

Zwrot wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi 
naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszej 
refundacji następuje w przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę 
w trakcie przysługiwania refundacji lub niewywiązania się z warunku utrzymania 
osoby w zatrudnieniu przez okres 6 miesięcy przypadających po ustaniu 
refundacji. Przy czym pracodawca jest zobowiązany do zwrotu w terminie 
30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty (art. 60c ust. 4 ustawy 
o pzirp ). Utrzymanie zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 
uzyskiwania refundacji kosztów oraz przez co najmniej 3 miesiące po upływie 
okresu refundacji skutkuje obowiązkiem zwrotu przez pracodawcę 50% łącznej 
kwoty określonej powyżej (art. 60c ust. 5 ustawy o pzirp). Z kolei w sposób 
odmienny ustawodawca uregulował konsekwencje w przypadku rozwiązania 
umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy 
o pracę na podstawie art. 52 k.p. lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego 
bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 
6 miesięcy, o którym mowa w przepisach. Te okoliczności skutkują powstaniem 
po stronie starosty obowiązku skierowania na zwolnione stanowisko pracy 
innego bezrobotnego (art. 60c ust. 6 ustawy o pzirp). Odmowa przyjęcia 
skierowanego bezrobotnego rodzi obowiązek zwrotu wszystkich otrzymanych 
środków wraz z odsetkami ustawowymi. Dopiero brak możliwości skierowania 
odpowiedniego bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko 
zwalnia pracodawcę z tych negatywnych konsekwencji (art. 60c ust. 7 ustawy 
o pzirp). 

Analiza przedstawionych instrumentów prawnych nie pozwala j edno
znacznie pozytywnie ocenić wprowadzone zmiany w zakresie przeciwdziałania 
bezrobociu osób młodych na rynku pracy, za które po nowelizacji marcowej 
traktuje się bezrobotnych do 30. roku życia. Wiąże się to przede wszystkim 
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z pewnymi niedookreśleniami czy brakiem jednoznaczności, jakie wynikają 
z niektórych przedstawianych w opracowaniu przepisów. Niewątpliwie jednak 
dodatkowe instrumenty, jakie przewidziano dla tej kategorii bezrobotnych, 
świadczą o tym, iż ustawodawca dostrzega jak ważne jest przeciwdziałanie 
bezrobociu zwłaszcza na etapie wchodzenia dopiero na rynek pracy. Wydaje się, 
iż o słuszności wprowadzonych rozwiązań prawnych będzie można mówić 
dopiero po kilku latach obowiązywania zmienionej ustawy. 
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UNEMPLOYED UP TO 30 YEARS OF AGE AS A NEW GROUP 
OF A PARTICULAR RISK IN THE LABOUR MARKET 

Summary 

Amendments to the Act on Promotion of Employment enacted in March 
2014 brought significant changes in the approach to combating unemployment. 
They concern, among others issues, unemployed young people, who represent 
a large percentage of the group of the unemployed. This was reflected 
in establishing a new threshold age for this conceptual category and forming 
a new group of a particular risk in the labor market, meaning the unemployed up 
to 30 years of age. The article contains a detailed analysis and evaluation of new 
support facilities provided for the specified group of unemployed on the example 
of training vouchers, internship vouchers, employment vouchers and vouchers 
referring settlement, as well as refund of social security contributions for the 
unemployed under age of 30 who are taking up employment for the first time. 
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