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Praktyki absolwenckie 
a osoby młode na rynku pracy

Graduate internships 
and young people in the labour market

The main goal of this article is to present the institution of 
graduate internships and their influence on the labour market. The 
paper is also an attempt to answer the questions if the graduate 
internships are helping young people to enter the labour market 
and if they are an effective measure counteracting unemployment 
among young people. The article presents the institution of grad-
uate internships due to literature and legal acts. It shows also the 
subject and objective range and also discusses the labour market 
and points of de lege lata and de lege ferenda.
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Celem artykułu jest przybliżenie instytucji praktyk absolwenc-
kich oraz ich wpływu na rynek pracy. Artykuł odpowiada również 
na pytanie czy praktyki absolwenckie ułatwiają wejście osobom 
młodym na rynek pracy i czy są one skutecznym środkiem prze-
ciwdziałania bezrobociu wśród ludzi młodych. W artykule została 
przybliżona instytucja praktyk absolwenckich, zakres podmiotowy 
i przedmiotowy ustawy, rozważania dotyczące rynku pracy, a także 
uwagi de lege lata i de lege ferenda.

Słowa kluczowe: praktyki absolwenckie, rynek pracy, promocja 
zatrudnienia.
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Wstęp

Po okresie edukacji młodzi ludzie stają przed wyborem 
pracy zawodowej. Nierzadko brak doświadczenia i umiejęt-
ności praktycznych powoduje, że trudno im znaleźć satys-
fakcjonują pracę. Naprzeciw oczekiwaniom młodych osób 
i pracodawców wprowadzona została w 2009 roku instytucja 
praktyk absolwenckich, która — w pierwotnym założeniu — 
miała na celu nie tylko zapobiegać bezrobociu ale i wpłynąć 
na aktywizację zawodową osób młodych. Tytułem wstępu 
trzeba zwrócić uwagę również na to, że podjęta tematyka jest 
zagadnieniem stosunkowo od niedawna leżącym w kręgu za-
interesowania prawników. Z tego też względu, celem artykułu 
jest przybliżenie tej instytucji, a także skierowanie uwagi na 
jej rolę w kontekście pozycji ludzi młodych na rynku pracy.

Praktyki absolwenckie w świetle ustawy

Uwagi wstępne
Tematyka artykułu jest bardzo ważna z punktu widzenia 

pozycji młodych ludzi na rynku pracy. Trudny proces prze-
chodzenia z etapu edukacji na rynek pracy, kształtowania 
celów zawodowych i wyboru właściwego zawodu, nieraz 
wiąże się z dodatkowymi problemami. W związku z tym na-

leży postawić pytania: czy instytucja praktyk absolwenckich 
jest odpowiednią do potrzeb osób młodych oraz czy spełnia 
w sposób prawidłowy swoją rolę, jaką zdaje się być wpro-
wadzenie osób młodych na rynek pracy? Zgodnie z treścią 
przepisów Ustawy o praktykach absolwenckich, praktyka ta 
ma na celu ułatwienie absolwentom uzyskiwania doświad-
czenia i nabywania umiejętności praktycznych, niezbędnych 
do wykonywania pracy (Dz.U. z 2009 r. nr 127, poz. 1052). 
W swoim założeniu ustawa ta miała ułatwić wejście na rynek 
pracy młodym osobom (Drabek 2013).

Warto wspomnieć również o tym, że wprowadzenie 
omawianej ustawy było następstwem faktu, że dotychcza-
sowe rozwiązania prawne w tym zakresie były nie do końca 
skuteczne. Mowa tutaj o przepisach Ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001), które to w ocenie 
ustawodawcy nie spełniały swej roli, gdyż – o czym mowa 
w uzasadnieniu projektu – były zbyt „kosztowne i zbiuro-
kratyzowane”. Drugim czynnikiem wprowadzenia nowych 
rozwiązań były ograniczone możliwości budżetowe (http://
ww2.senat.pl/k7/dok/sejm/038/1701.pdf 2016).

 Wedle treści uzasadnienia, przepisy ustawy miały ob-
jąć pracodawców, osoby młode – absolwentów gimnazjów 
i uczelni widzących potrzebę zainwestowania w swoją przy-
szłą karierę zawodową, a także podmioty nie będące praco-
dawcami (http://ww2.senat.pl/k7/dok/sejm/038/1701.pdf 
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2016). W związku z powyższym, instytucja praktyk absol-
wenckich miała stać się alternatywą dla stażu, a ograniczenia 
ustawowe miały służyć wykluczeniu nadużywania tej nowej 
instytucji. Wspomnieć należy również, że ustawa miała mieć 
charakter czasowy, gdyż ustawodawca zakładał jej czasowe 
obowiązywanie do 2012 roku.

Podmioty
W przepisach ustawy mowa jest o „podmiocie przyjmu-

jącym na praktykę”. Zgodnie z treścią przepisów jest to osoba 
fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niepo-
siadająca osobowości prawnej, która przyjmuje na praktykę 
(http://ww2.senat.pl/k7/dok/sejm/038/1701.pdf 2016). Jest 
to również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodar-
czą (Dral 2010). Ponadto przyjmuje się, że „podmiot przyj-
mujący na praktykę, nie musi być pracodawcą w rozumieniu 
Kodeksu pracy, choć powyższa definicja wykazuje wyraźne 
podobieństwa do definicji z artykułu 3 Kodeksu pracy” (Sob-
czyk: LEX nr 138606). 

Praktykantem z kolei jest osoba, która ukończyła co naj-
mniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 
30 roku życia. Warto zauważyć, że jeśli chodzi o wskazanych 
w tytule ustawy absolwentów to wydawać by się mogło, że 
zakres podmiotowy obejmuje wyłącznie osoby po zakoń-
czeniu pewnego etapu edukacji. Jest to jednak niewłaściwa 
wykładnia (Sobczyk: LEX nr 138606). Jeżeli mowa o samych 
praktykantach, to wątpliwości może budzić ograniczenie 
wiekowe tej osoby. Chodzi o to, że co do zasady ukończenie 
gimnazjum następuje w wieku 15 lat, a 16 rok życia to grani-
ca wiekowa z Kodeksu pracy (Drabek 2013). Brak określenia 
konkretnej granicy wiekowej może być problematyczny (Dra-
bek 2013). Z drugiej strony również warto zwrócić uwagę na 
to, czy praktykantem może być osoba po ukończeniu gim-
nazjum, jednakże kontynuująca kolejny etap nauki. Warto 
na marginesie zwrócić uwagę na to, że górna granica 30 lat 
stanowi novum w rozwiązaniach ustawowych, gdyż często 
granicą jest wiek 25 lat (Drabek 2013).  

Zakres podmiotowy Ustawy o praktykach absolwenc-
kich dotyczy również osób bezrobotnych. Zgodnie z treścią 
artykułu 11 ustęp 2 punkt 2, posiadanie i nabycie statusu 
bezrobotnego nie stoi na przeszkodzie wykonywania praktyki 
absolwenckiej. W tym przypadku należy przedstawić właści-
wemu urzędowi pracy umowę o praktykę absolwencką. Co 
więcej, można mówić o praktykach absolwenckich w katego-
rii pewnego wyjątku od reguły, gdyż taka odpłatna praktyka 
nie jest przeciwwskazaniem pozostawania poza zatrudnie-
niem (Drabek 2013). Ponadto zakres podmiotowy omawia-
nej ustawy obejmuje także osoby posiadające świadectwo 
ukończenia szkoły uzyskane za granicą (zob.: artykuł 2 ustęp 
2 Ustawy o praktykach absolwenckich).

Treść i przedmiot umowy
 Zgodnie z treścią artykułu 5 ustęp 1 Ustawy o prakty-

kach absolwenckich, umowa o praktyki ma formę pisemną. 
Niezachowanie tej formy nie jest w żaden sposób sankcjo-
nowane przez ustawodawcę. Jeśli mowa o treści tejże umo-
wy, to przypomina ona treść umowy o pracę. Jednak warto 
zwrócić uwagę, że brak jest obowiązku wskazania miejsca 
praktyki (Sobczyk: LEX nr 138606). W nawiązaniu do powyż-
szego należy zaznaczyć, że „jeśli miejsce odbywania prakty-
ki nie zostało wymienione jako konieczny element umowy 
o praktykę absolwencką, niemniej nie ma przeszkód, aby 
strony określiły je w umowie; w zależności od charakteru 
pracy wykonywanej w ramach praktyki miejscem tym może 
być zarówno stały punkt, jak i oznaczony obszar (...) W kon-
sekwencji, do osób odbywających praktykę nie będzie się 
stosować artykułu 77 5 Kodeksu pracy, przyznającego pra-
cownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie 
służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba 
pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy, prawo do na-
leżności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową 
(http://www.pckp.pl/umowa-o-praktyke-absolwencka-w-
-praktyce,4,4880 2016).

 Jeśli mowa o wynagrodzeniu, to zgodnie z treścią ar-
tykułu 3 ustawy, praktyka może być odbywana odpłatnie 
lub nieodpłatnie. Wysokość miesięcznego świadczenia pie-
niężnego nie może przekraczać dwukrotnej wysokości mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracę brutto, ustalonego na 
podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 roku o mini-
malnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz. 1679; 
z 2004 r. nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. nr 157, poz. 1314).

Warto zwrócić uwagę na to, że praktykanci często wy-
konują pracę na równi z pełnoetatowymi pracownikami. 
Trafnym w tej mierze zdaje się być stwierdzenie, że „pie-
niądze, które dostają studenci podczas praktyk mają cha-
rakter świadczenia, a nie wynagrodzenia za pracę. Ozna-
cza to, że kwota nie musi być ekwiwalentna do nakładu 
pracy praktykanta” (Pietrzyk: LEX nr 203977). Za słuszne 
również trzeba uznać wątpliwości, co do ingerencji usta-
wodawcy w maksymalną wysokość świadczenia (Sobczyk: 
LEX nr 138606).

Jak już wspomniano, umowa o praktyki absolwenc-
kie ma formę pisemną. Powinna określać w szczególności 
rodzaj pracy, okres pracy, tygodniowy wymiar odbywania 
praktyki, wysokość świadczenia pieniężnego (w przypadku 
odpłatnej praktyki). Ponadto umowa nie może dotyczyć 
pracy szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów 
Kodeksu pracy. Umowa nie może być zawarta na okres 
dłuższy niż 3 miesiące. Z kolei zawarcie kolejnej umowy 
pomiędzy praktykantem a tym samym podmiotem przyj-
mującym na praktykę jest możliwe tylko na łączny okres.
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W przypadku nieodpłatnej praktyki umowa może być 
rozwiązana na piśmie w każdym czasie, z kolei w wypadku 
odpłatnej – może być rozwiązana na piśmie z zachowaniem 
siedmiodniowego terminu wypowiedzenia (http://zielonali-
nia.gov.pl/praktyki-absolwenckie-32138 2016).

 W przypadku praktyk absolwenckich nie mają zastoso-
wania przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych i zdro-
wotnych. Z kolei, jeśli przy wykonywaniu praktyki nastąpi na-
głe, wywołane przyczyną zewnętrzną zdarzenie powodujące 
uraz albo śmierć (tak jak wypadek przy pracy), to będzie ono 
stanowić wypadek uzasadniający przyznanie świadczeń prze-
widzianych w Ustawie o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub 
chorób zawodowych powstałych w szczególnych okoliczno-
ściach czyli będą wypłacane przez budżet państwa.

Zaznaczyć należy, że do praktykantów nie stosuje się 
przepisów Kodeksu pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) z wy-
mienionymi wyjątkami. Zgodnie z treścią artykułu 4 Ustawy 
o praktykach absolwenckich zastosowanie mają tylko arty-
kuły: 183a-183e, 129 § 1, 131 § 1, 132 § 1, 133 § 1, 134 i 1517 
Kodeksu pracy.

Istotnym jest to, że ustawodawca nie doprecyzował 
kwestii związanych z ewidencją czasu pracy absolwenta 
podczas praktyk. Podobnie, brak jest unormowania kwestii 
dotyczących dni wolnych i urlopów.

Wątpliwości może również budzić fakt, że ustawodaw-
ca nie odniósł się do sytuacji, w której praktykant przekracza 
okres trzymiesięczny wskazany w przepisach ustawy. Zgodnie 
z treścią przepisu artykułu 5 ustęp 5 Ustawy o praktykach 
absolwenckich „w przypadku podpisania umowy o praktykę, 
na przykład na jeden miesiąc, nie ma przeszkód do zawarcia 
kolejnej, byleby spełniony został warunek czasowy, czyli okres 
trzech miesięcy. Nasuwa się jednak pytanie, jakie skutki niesie 
ze sobą naruszenie wskazanego terminu. Ustawodawca nie 
rozstrzygnął tej kwestii” (Drabek 2013: 154).

Warto zwrócić uwagę na artykuł 6 omawianej ustawy. 
Zgodnie z jego treścią, podmiot przyjmujący na praktykę 
zapewnia praktykantowi, na dotyczących pracowników za-
sadach określonych w odrębnych przepisach, bezpieczne i hi-
gieniczne warunki odbywania praktyki, w tym – w zależności 
od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z odbywaniem 
praktyki – odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Ce-
lowym w tej mierze jest skierowanie uwagi ku wypełnianiu 
przez pracodawcę przepisów BHP. Mimo, że praktykant nie 
jest pracownikiem (w rozumieniu artykułu 2 Kodeksu pra-
cy) i nie stosuje się wobec niego wszystkich postanowień 
kodeksu, to na pracodawcy ciąży wynikający z artykułu 304 
§ 2 Kodeksu pracy obowiązek zapewnienia bezpiecznych 
i higienicznych warunków zajęć odbywanych na terenie 
zakładu pracy przez uczniów i studentów niebędących pra-
cownikami. Mowa tutaj o funkcji ochronnej, która ma swoje 

odzwierciedlenie w tym, że pracodawca zobowiązany jest 
stosować wszystkie przepisy i zasady BHP w takim zakresie, 
w jakim jest to niezbędne do ochrony ich zdrowia i życia. 
(http://www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/przyjmujac-
-praktykanta-nie-zapominaj-o-bhp 2016). Istotnym w tej 
mierze zdaje się być to, że kwestie związane z BHP powin-
ny być zawarte w umowie o praktyki absolwenckie. Jest to 
wyraz zasady, w myśl której obowiązkiem pracodawcy jest 
zapewnienie bezpiecznych warunków pracy również osobom 
wykonującym w tym przedsiębiorstwie pracę na podstawie 
umowy o dzieło, zlecenia lub innej umowy o świadczenie 
usług (SN z 25.09.1974 roku, II CR 493/74).

Z kolei zgodnie z treścią artykułu 7 Ustawy o praktykach 
absolwenckich, podmiot przyjmujący na praktykę, na wnio-
sek praktykanta jest zobowiązany wystawić na piśmie za-
świadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach 
nabytych w czasie odbywania praktyki. Wydaje się być celo-
wym wydanie takiego zaświadczenia, gdyż stanowi to doku-
mentację odbytej praktyki i staje się niezbędnym w poszu-
kiwaniu dalszej pracy. Ponadto, zaświadczenie jest źródłem 
informacji o umiejętnościach i poziomie wiedzy praktykanta.

Rynek pracy a praktyki absolwenckie

Zagadnienia wstępne
 Słowem wstępu warto przybliżyć pojęcie rynku pracy. 

W literaturze przedmiotu, istnieją dwa sposoby interpretacji 
tego terminu. Przyjmuje się, że jest to „ogół form i procesów 
najmu pracowników przez pracodawców, a także ogół insty-
tucji, uwarunkowań oraz czynników negocjacji zatrudnienia, 
pracy i płac” (Rożnowski 2009). W drugim ujęciu rynek pracy 
definiuje się jako: „konfrontacje ofert pracy (popytu) i ofert 
chęci podjęcia pracy (podaży). Innymi słowy, rynek pracy to 
stosunek pomiędzy podażą pracy i popytem na pracę, któ-
ry dąży do równowagi” (Rożnowski 2009). Wyróżnia się trzy 
podstawowe elementy rynku pracy – podaż pracy, popyt 
i równowaga (Rożnowski 2009).

Jak już wcześniej wspomniano, wprowadzenie Ustawy 
o praktykach absolwenckich miało polepszyć sytuację osób 
młodych na rynku pracy. Co więcej, przewidywano korzyst-
ne skutki na rynku pracy, a w szczególności dopatrywano się 
zwiększenia aktywizacji zawodowej osób młodych (absol-
wentów), a także świadomego planowania przez nich karie-
ry. Ponadto, wprowadzenie ustawy miało ułatwić znalezienie 
„większej liczby chętnie poszukiwanych kandydatów na pra-
cowników, jakimi są osoby wykształcone, które zdobyły już 
(mimo młodego wieku) doświadczenie praktyczne. Ustawa 
przyczyni się również do zwiększenia konkurencyjności prak-
tykantów na rynku pracy, gdyż m.in. odciąży przyszłych pra-



Małgorzata Szydło-Kalinka – Praktyki absolwenckie a osoby...

33

codawców tych osób od kosztów (głównie czasowych i or-
ganizacyjnych) zapoznawania ich z praktycznymi aspektami 
umówionej pracy. Projektowana ustawa może pozytywnie 
wpłynąć na rozwój konkurencyjności gospodarki i przedsię-
biorczość. Da ona bowiem możliwość zatrudnienia na stałe 
‘swojego’ praktykanta, jako pracownika już zintegrowanego 
z zespołem. Ponadto ustawa przyczyni się do wyławiania, 
przez atrakcyjnych na rynku pracy pracodawców, najzdolniej-
szych i najbardziej zdeterminowanych na rozwijanie swojej 
kariery absolwentów, czyli potencjalnie wyróżniających się 
w przyszłości pracowników”. Ustawa, zgodnie z zamierze-
niami ustawodawcy, miała wpłynąć pozytywnie na sytuację 
i rozwój regionów. Miało to być następstwem sytuacji, gdzie 
to najatrakcyjniejsi absolwenci zdobywali przydatne do-
świadczenie zawodowe.

Należy również wspomnieć o tym, że odbywanie prak-
tyki przez bezrobotnego stanowi uzasadnioną przyczynę 
niestawienia się w urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, 
w celu potwierdzenia gotowości pracy. Bezrobotny prak-
tykant odbywający płatną praktykę, zachowuje prawo do 
zasiłku dla bezrobotnego pod warunkiem, że otrzymywane 
świadczenie w ramach praktyki nie przekracza połowy mini-
malnego wynagrodzenia za pracę. Zaznaczyć należy, że nie 
stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bez-
robotnego, jeżeli praktykant przedstawi właściwemu powia-
towemu urzędowi pracy umowę o praktykę absolwencką. 
Słusznym zdaje się być stwierdzenie, że praktyka absolwenc-
ka bez udziału urzędu pracy ułatwia zdobycie pierwszego do-
świadczenia zawodowego (Gołaś-Olszak 2014).

Warto zwrócić uwagę jeszcze na to, że w założeniu 
ustawodawcy praktyki absolwenckie miały być jak najmniej 
sformalizowane i jak najbardziej uproszczone. Było to przy-
czyną przyjęcia zasady nie obciążania praktyki absolwenckiej 
obowiązkami wynikającymi z przepisów dotyczących ubez-
pieczeń społecznych i zdrowotnych, co według ustawodawcy 
miało wpłynąć na otwarcie się na nią wielu przedsiębiorców.

Osoby młode jako szczególna grupa na rynku pracy
Mówiąc o wkraczaniu na rynek pracy i roli praktyk absol-

wenckich, należy najpierw przybliżyć specyfikę przejścia osób 
młodych z systemu edukacji na rynek pracy. Ta problematyka 
zdaje się być przedmiotem zainteresowania badaczy z wielu 
perspektyw – mowa tutaj o antropologii kulturowej, socjolo-
gii i prawa, a także psychologii (Rożnowski 2009).

Przechodząc do meritum, trzeba zacząć od małej dygre-
sji. Chodzi o tzw. kryzys edukacji w Polsce, dotyczący zwłasz-
cza edukacji zawodowej. Po drugie mowa o niewystarczalno-
ści i braku poradnictwa zawodowego, które wydaje się być 
koniecznym, szczególnie w kontekście  młodych, niedoświad-
czonych w sektorze pracy, osób (Rożnowski 2009). Przychy-

lić można się do tezy, że „problematyka przygotowania do 
przyszłej roli pracownika-obywatela powinna przenikać bar-
dzo mocno całą koncepcję wychowania już w szkole pod-
stawowej, od pierwszych chwil pobytu ucznia w placówce” 
(Rachalska 2000). Szczegółowa analiza tego tematu nie jest 
jednak przedmiotem niniejszego artykułu.

Warto przypomnieć, że osoby młode stanowią szczegól-
ną grupę osób na rynku pracy. O specyfice osób młodych na 
rynku pracy można mówić ze względu na brak doświadczenia 
i niekiedy umiejętności praktycznych do wykonywania zawo-
du. Celem praktyk i staży jest zatem uczenie się i przygoto-
wywanie do wykonywania pracy zarobkowej (Liszcz 2012). 
W psychologii zaś pojawia się pojęcie „wyłaniająca się doro-
słość” (ang. emerging adulthood) (Rożnowski 2009). Cechują 
go następujące określenia: „brak wykrystalizowania poczu-
cia tożsamości zawodowej, wzmożone eksperymentowanie 
z rynkiem pracy i na rynku pracy, spiętrzenie zachowań ryzy-
kownych przy jednoczesnym zapotrzebowaniu na wsparcie 
psychologiczne i instytucjonalne, bilansowanie własnego 
doświadczenia życiowego w wymiarze ponadnarodowym 
i kulturowym, odkładaniem w czasie wejścia w role małżeń-
skie i rodzinne” (Rożnowski 2009).

Co więcej, osoby młode charakteryzuje to, że ich „orga-
nizm i psychika nie są w pełni ukształtowane, są w stadium 
wzrostu i rozwoju oraz wymagają szczególnej ochrony przed 
czynnikami szkodliwymi w pracy” (Liszcz 2012: 437). Z tego 
też względu, wejście na rynek pracy przez młode osoby jest 
powiązane z wejściem w rolę osoby dorosłej. Mowa tutaj 
również o jednostce samodzielnej ekonomicznie w społe-
czeństwie. Można mówić o tym w kontekście pewnego ro-
dzaju inicjacji oraz tranzycji (Rożnowski 2009).

Mimo to, na pierwszy plan wysuwa się myśl, że osoby 
młode charakteryzuje pewna elastyczność i kreatywność, 
co wydaje się być pozytywnym elementem w poszukiwa-
niu pracy. W przeciwieństwie do osób starszych są bardziej 
podatni na zmianę zawodu i z łatwością uczą się nowych 
zawodów i obowiązków. Ludzie młodzi są „elastyczni po-
znawczo” i posiadają większe możliwości przystosowania 
się. Z tego też względu wydaje się, że praktyki są dobrą 
opcją dla osób młodych stawiających pierwsze kroki na 
rynku pracy. Ponadto „kapitał społeczny kandydata jest 
elementem wiedzy proceduralnej dotyczącej znajdowania 
zatrudnienia” (Rożnowski 2009).

Warto również zwrócić uwagę na wyobrażenia młodzie-
ży na temat rynku pracy. Do negatywnych aspektów związa-
nych z pracą, w opinii młodzieży, można zaliczyć złe warunki 
fizyczne pracy, praca w dużej odległości od miejsca zamiesz-
kania i praca zmianowa. Ponadto nieprzewidywalność ryn-
ku pracy oraz skala bezrobocia wpływa na dodatkowy stres 
związany z poszukiwaniem pracy u osób młodych (Rożnowski 
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2009). Chodzi o to, że przejście na rynek pracy wiąże się ze 
szczególną emocjonalnością i stresem. Jest to konsekwencją 
nie tylko braku odpowiedniego przygotowania zawodowego, 
ale również pewniej niedojrzałości i braku doświadczenia na 
rynku pracy. Ludzie młodzi często mają inne wyobrażenia 
o pracy niż wynikające z otaczającej je rzeczywistości (Roż-
nowski 2009).

Przechodząc do roli praktyk absolwenckich należy wspo-
mnieć o tym, że najczęściej podnoszonym argumentem 
o przyczynach bezrobocia wśród młodych ludzi jest właśnie 
brak doświadczenia. Warto zwrócić uwagę na statystyki 
z 2015 roku, z których wynika, że wśród zarejestrowanych 
osób bezrobotnych do 25 roku życia największą grupą osób 
były te nieposiadające stażu pracy – 111,7 tysięcy osób 
(47,2% młodych bezrobotnych). Z kolei młodzi bezrobotni 
ze stażem do roku to 69,7 tysięcy osób (29,4%) (http://psz.
praca.gov.pl/-/2442609-sytuacja-na-rynku-pracy-osob-mlo-
dych-w-2015 2016).

W kontekście niniejszego artykułu warto wspomnieć, że 
praktyki absolwenckie miały stać się alternatywą dla stażu 
(Gołaś-Olszak 2014). Staż oznacza nabywanie przez bezro-
botnego umiejętności praktycznych do wykonywania pra-
cy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą (artykuł 2 
ustęp 1 pkt 34 Ustawy o promocji zatrudnienia). Jednakże 
wydawać się może, że ta druga forma jest bardziej popularna 
wśród pracodawców, jak również wśród samych absolwen-
tów. Ponadto powodzeniem wśród osób młodych (do 30 
roku życia) cieszą się również bony stażowe, zatrudnieniowe 
oraz szkoleniowe, których celem jest ułatwienie zdobycia 
pracy. Aby uwidocznić skalę osób młodych szukających pracy 
trzeba zwrócić uwagę na statystyki. Pod koniec 2015 roku za-
rejestrowanych było 459,2 tysiące bezrobotnych do 30 roku 
życia, co stanowi 29,4% ogólnej liczby osób bezrobotnych. 
Najbardziej popularną formą aktywizacji wśród osób mło-
dych wydaje się być podjęcie zatrudnienia właśnie poprzez 
bony stażowe (osoby do 30 roku życia – 9 045, z kolei do 25 
roku życia – 5 691) (http://psz.praca.gov.pl/-/2442609-sytu-
acja-na-rynku-pracy-osob-mlodych-w-2015 2016).

Podsumowanie

 Podsumowując powyższe rozważania stwierdzić należy, 
że praktyki absolwenckie są instytucją wartościową, jednak 
należy zwrócić uwagę na nieścisłości ustawodawcy. Przepi-
sy Ustawy o praktykach absolwenckich nie są dość sprecy-
zowane i budzą wiele wątpliwości, zwłaszcza w kontekście 
późniejszego zatrudnienia ludzi młodych, na co zwraca się 
uwagę w dostępnej literaturze. Może powstać kategoria ludzi 
młodych, którzy bez możliwości nabycia określonych upraw-
nień z ubezpieczeń społecznych będą posiadać duże doświad-

czenie w zakresie praktyk (Drabek 2013). Inną sprawą jest, 
że bardziej korzystne stają się formy stażu z punktu widzenia 
pracodawcy, co powoduje, że umowa o praktyki absolwenc-
kie nie cieszy się tak dużym powodzeniem. Co więcej, lepszą 
formą byłoby zagwarantowanie w ustawie umowy o pracę 
po odbyciu praktyk absolwenckich niż obecne niepewne re-
gulacje (Drabek 2013). Jednocześnie brak jest dostatecznej 
informacji o istnieniu samej instytucji praktyk absolwenckich, 
która posiada mniejszą popularność niż staże. 

Z uwagi na powyższe stwierdzić należy, że praktyki ab-
solwenckie, w założeniu twórców ustawy, miały być „zło-
tym środkiem” na przeciwdziałanie bezrobociu wśród ludzi 
młodych. Praktyki absolwenckie są alternatywą dla stażu 
i wydają się być dobrą opcją dla młodych osób stawiających 
pierwsze kroki na rynku pracy, jednakże niedoprecyzowanie 
ustawodawcy sprawia, że nie spełniają oczekiwań. Niewąt-
pliwie aktualność problemu i potrzeba szerszej dyskusji nad 
praktykami absolwenckimi sprawia, że podejmowanie tej te-
matyki i kontynuowanie badań nad nią, a także wprowadze-
nie nowych rozwiązań, zdaje się być potrzebne i konieczne. 
Warto również zaznaczyć, że podjęta problematyka jest dość 
nową na gruncie prawnym oraz szczególnie ważną w kontek-
ście specyficznej grupy jaką stanowią osoby młode, a obecne 
rozwiązania prawne wymagają doprecyzowania.
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