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Preambu!a 

 

Zwa!ywszy, !e: 

 

! dla m"odych ludzi wej#cie na rynek pracy po zako$czeniu edukacji staje 

si% coraz trudniejsze – m"odzi ludzie s& nieproporcjonalnie cz%#ciej 

dotkni%ci bezrobociem i musz& si% zmaga' z wyzwaniami o charakterze 

strukturalnym, szukaj&c sta"ego zatrudnienia wysokiej jako#ci, które 

przynosi"oby godziwe wynagrodzenie; 

 

! wczesne do#wiadczenie zawodowe zdobyte podczas sta!u lub praktyk 

pomaga m"odym ludziom w wej#ciu na rynek pracy, u"atwia im przej#cie ze 

szko"y do pracy i rozwija w nich umiej%tno#ci potrzebne na rynku pracy1; 

 

! nie wszyscy uczniowie i studenci maj& mo!liwo#' i niezb%dne #rodki 

finansowe, by uczestniczy' programach szkoleniowych w wysokiej jako#ci 

(praktykach i sta!ach) w ramach programów nauczania w szko"ach 

#rednich, wy!szych i na uniwersytetach, tak!e w programach 

zagranicznych; 

 

! pojawiaj& si% coraz liczniejsze dowody na to, !e praktyki zawodowe 

(sta!e) oferowane poza cyklem formalnej edukacji zast%puj& cz%sto 

wysokiej jako#ci zatrudnienie dla m"odych ludzi; 

 

! brak jasnych wytycznych dotycz&cych jako#ci podwa!a g"ówny cel sta!y i 

praktyk, które maj& by' dla m"odych ludzi szans& edukacyjn& na zdobycie 

praktycznych umiej%tno#ci; 

 

! istnieje potrzeba dalszych bada$ i monitorowania rynku pracy w tym 

obszarze. 

                                                        
1 

 W karcie definiuje si! praktyki jako prac! wykonywan" w charakterze szkolenia w ramach kszta#cenia zawodowego oraz 

szkolenia prowadzone jedynie w ramach programów szkolnych lub #"czonych programów szkolno-zawodowych, realizowane 
w formalnym systemie edukacji, w którym zdobywa si! punkty. 

W karcie definiuje si! sta$ jako: 

a) etap edukacji wy$szej w systemie punktowym, gdzie sta$y%ci maj" status studenta, dost!p do us#ug, takich jak po$yczki 
studenckie, mieszkanie, ubezpieczenie zdrowotne, stypendia itp.; 

b) praktyk! odbywan" poza formalnym cyklem edukacji (tak$e po zako&czeniu nauki), która nie jest obj!ta systemem 

punktowym prowadz"cym do zdobycia dyplomu; niektóre sta$e nie maj" statusu prawnego i mog" nawet zosta' uznane za 

niezgodne z prawem; 

c) ka$d" inn" zbli$on" form! zdobywania do%wiadczenia zawodowego dost!pn" dla m#odych ludzi jako szansa nauki poprzez 

prac!. 
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Zwracamy si% do wszystkich podmiotów oferuj&cych sta!e i praktyki, by daj&c 

dobry przyk"ad, stosowa"y normy jako#ci oraz jasny i spójny kodeks 

post%powania. 

 

Zwracamy si% do europejskich pa$stw i instytucji oraz partnerów spo"ecznych2 

o zobowi&zanie si% do ustanowienia (a tam, gdzie to stosowne, do 

wzmocnienia ju! istniej&cych) ram prawnych dotycz&cych jako#ci sta!y i 

praktyk. 

 

Wzywamy podmioty oferuj&ce sta!e i praktyki oraz decydentów publicznych 

do przyj%cia systemu certyfikowania oraz zadbania o to, by wiedza i 

umiej%tno#ci zdobyte podczas sta!y i praktyk by"y uznawane. 

 

Realizacja postanowie$ niniejszej karty nie uzasadnia w !aden sposób 

ograniczania ogólnego poziomu ochrony na szczeblu krajowym. 

                                                        
2 

 Partnerzy spo#eczni UE w porozumieniu o rynkach pracy sprzyjaj"cych w#"czeniu, podpisanym w marcu 2010 r., zobowi"zali si! 

ju$ do oferowania wi!kszej liczby sta$y i praktyk wy$szej jako%ci. 
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1. Artyku! 1 

 

Jeste#my przekonani, !e sta"e i praktyki powinny s!u"y# przede 

wszystkim kszta!ceniu oraz uwa"amy, "e: 

 

! sta!e/praktyki nie powinny nigdy zast%powa' pracy; 

! dobrze zorganizowane sta!e/praktyki pomagaj& m"odym ludziom 

zdobywa' praktyczne do#wiadczenie i "&czy' praktyczne umiej%tno#ci z 

wiedz& i kwalifikacjami zdobytymi uprzednio w ramach formalnego lub 

nieformalnego cyklu kszta"cenia; 

! sta!e/praktyki pomagaj& przekwalifikowa' si% i poszerzaj& znajomo#' 

innych sektorów; 

! sta!e/praktyki umo!liwiaj& zdobycie uznawanego do#wiadczenia 

zawodowego, które pomaga m"odym ludziom rozwija' umiej%tno#ci i 

zwi%ksza ich kompetencje zawodowe; 

! sta!e/praktyki nale!y realizowa' pod nadzorem kompetentnego opiekuna; 

nale!y tak!e zapewni' dost%p do rozbudowanego systemu oceny i 

sk"adania skarg, aby mo!na by"o nadzorowa' post%py osi&gane w ramach 

sta!y/praktyk oraz jako#' tych ostatnich; 

! sta!ystów/praktykantów nale!y na pocz&tku sta!u/praktyk informowa' o 

ich prawach socjalnych i pracowniczych, przedstawicielach zwi&zków 

zawodowych, ich obowi&zkach wobec organizacji, wszelkich zagro!eniach 

dla zdrowia i bezpiecze$stwa, na które s& nara!eni ze wzgl%du na 

wykonywane obowi&zki lub miejsce pracy oraz w stosownych przypadkach 

o w"a#ciwej opiece spo"ecznej, jaka im przys"uguje. 

 

 

2. Artyku! 2 

 

Naszym zdaniem sta"e (b$d%ce cz$&ci% kszta!cenia wy"szego) oraz 

praktyki powinny spe!nia# nast$puj%ce kryteria: 

 

! szko"a, sta!ysta/praktykant i organizacja przyjmuj&ca musz& zawrze' na 

pi#mie wi&!&c& prawnie umow%, w której okre#la si% g"ówne za"o!enia 

sta!u/praktyki, w tym liczb% punktów przyznanych po zako$czeniu 

sta!u/praktyki i uwzgl%dnianych w dyplomie; do umowy nale!y za"&czy' 

opis celów kszta"cenia i zada$; 
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! d"ugo#' sta!u/praktyki oraz zadania do wykonania musz& odpowiada' 

okre#lonym celom kszta"cenia, o których informuje si% ucznia/studenta na 

pocz&tku sta!u/praktyk; 

! podczas sta!u/praktyk nale!y zagwarantowa' uczniowi/studentowi nadzór 

i pomoc specjalnie wykwalifikowanego opiekuna; 

! sta!y#cie/praktykantowi nale!y si% zwrot kosztów poniesionych podczas 

sta!u/praktyki albo przys"uguje mu prawo do posi"ków, zakwaterowania i 

biletów komunikacji publicznej; 

! nale!y zapewni' godziwe wynagrodzenie za wykonywan& prac%, która 

wykracza poza wymogi ustalone w umowie dotycz&cej sta!u/praktyk, w 

tym kompensacj% z tytu"u nadgodzin; 

! nale!y wprowadzi' jasne kryteria oceny sta!u/praktyki. 

 

 

3. Artyku! 3 

 

Naszym zdaniem nie powinno si$ oferowa# sta"y poza cyklem formalnej 

edukacji lub po jego zako'czeniu, je&li jednak ma to miejsce, sta"e 

powinny spe!ni# nast$puj%ce kryteria: 

 

! nale!y zawrze' na pi#mie prawnie wi&!&c& umow% okre#laj&c& d"ugo#' 

sta!u i wynagrodzenie; do umowy nale!y za"&czy' opis celów kszta"cenia i 

zada$; 

! sta!y#cie przys"uguje godziwe wynagrodzenie powy!ej granicy ubóstwa 

wyznaczonej na poziomie 60% #redniego wynagrodzenia lub najni!sze 

krajowe wynagrodzenie, je#li jest to bardziej korzystne, zgodne z 

wykonywanymi przez sta!yst% obowi&zkami i godzinami pracy 

(nadgodziny p"atne s& dodatkowo); wysoko#' wynagrodzenia sta!ysty 

winna by' okre#lona przepisami prawa lub zapisami umów zbiorowych, w 

zale!no#ci od praktyki krajowej; 

! sta!e nale!y oferowa' jedynie uczniom, studentom i osobom, które 

dopiero niedawno uko$czy"y studia, a ich d"ugo#' musi by' ustalona w 

rozs&dny sposób i wynosi' konkretn& liczb% miesi%cy; 

! koszty ponoszone podczas trwania sta!u powinny by' zwracane; 

! sta!ysta powinien zosta' obj%ty systemem opieki spo"ecznej, zw"aszcza w 

zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, sk"adek emerytalnych i zasi"ku dla 

bezrobotnych; 
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! podczas sta!u przeprowadza si% ocen% #ródokresow& oraz omawia si% 

mo!liwo#ci zatrudnienia sta!ysty w charakterze sta"ego pracownika, a 

tak!e przeprowadza si% ocen% ko$cow& na koniec sta!u; 

! instytucja oferuj&ca sta!e powinna przyjmowa' ograniczon& liczb% 

sta!ystów; 

! oferty sta!u powinny by' przejrzyste i zawiera' szczegó"owy opis 

obowi&zków i warunków pracy. 

 

4. Artyku! 4 

 

Zwracamy si% do w"a#ciwych zainteresowanych stron o stopniowe 

wdra"anie nast$puj%cych metod wsparcia i strategii nadzoru z my&l% o 

sprawniejszym organizowaniu sta"y wysokiej jako&ci: 

 

4.1 4.1. Ramy prawne i uznawanie umiej!tno"ci 

 

! Nale!y uwzgl%dni' sta!e w prawodawstwie krajowym i pomaga' 

pracodawcom rozwi&zywa' wszelkie w&tpliwo#ci natury prawnej zwi&zane 

z ich prowadzeniem. 

! Na szczeblu europejskim powinny istnie' mechanizmy s"u!&ce 

promowaniu wymiany sprawdzonych rozwi&za$ w tej dziedzinie oraz 

wdra!aniu g"ównych kryteriów, które okre#laj& sta!e wysokiej jako#ci. 

! Nale!y wprowadzi' krajowe i europejskie systemy certyfikacji oraz 

uznawania wiedzy i umiej%tno#ci zdobytych podczas sta!y, aby w 

wi%kszym stopniu wspiera' p"ynn& integracj% m"odych ludzi na rynku pracy 

i ich mobilno#' zawodow&. 

 

4.2 4.2. Monitorowanie i statystyki 

 

! Nale!y udost%pnia' dane statystyczne dotycz&ce sta!y na szczeblu 

krajowym i europejskim, ze szczególnym uwzgl%dnieniem: liczby 

oferowanych sta!y, #redniej d"ugo#ci sta!y, #wiadcze$ spo"ecznych 

dost%pnych dla sta!ystów, wynagrodze$ wyp"acanych sta!ystom, grup 

wiekowych, do jakich nale!& sta!y#ci. 

! Przegl&d ró!nych systemów sta!y oraz informacje dotycz&ce ich pozycji w 

systemach prawnych powinny by' dost%pne na poziomie krajowym i 

europejskim. 
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4.3 4.3. Partnerstwa 

 

! Nale!y wspiera' partnerstwa krajowe mi%dzy szko"ami, uniwersytetami, 

organizacjami spo"ecze$stwa obywatelskiego i partnerami spo"ecznymi 

oraz zach%ca' do ich zawierania. 

! Nale!y dzia"a' na rzecz zwi%kszania liczby kredytów s"u!&cych rozwojowi 

kariery oraz sprzyja' inwestycjom pracodawców w szkolenia. 

! Szko"y powinny pomaga' m"odym ludziom w poszukiwaniach 

odpowiednich praktyk. 

! Organizacje studenckie i uczniowskie oraz zwi&zki zawodowe powinny 

zapewnia' sta!ystom pomoc w czasie praktyk. 

 

_____________ 


