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Ilość zawartych umów na organizację staży dla osób bezrobotnych w danym roku jest 
ustalana zgodnie z podziałem środków finansowych na tę formę aktywizacji. Rozpatrzenia 
wniosków dokonuje Komisja powołana do tego celu przez Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Tarnowskich Górach. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie i poddawany 
ocenie m.in.  doradcy zawodowego i pośrednika pracy. Przy rozpatrywaniu wniosków, gdzie 
pracodawcy nie wskazali swojego kandydata do odbycia stażu, pośrednik pracy wydaje opinię 
dotyczącą możliwości przeprowadzenia rekrutacji spośród zarejestrowanych osób 
bezrobotnych. 
 
Przy organizacji staży znaczenie ma przede wszystkim aktualna sytuacja na lokalnym rynku 
pracy, zapotrzebowanie zgłaszane przez przedsiębiorców oraz potrzeby osób bezrobotnych. 
Staże organizowane są w pierwszej kolejności u pracodawców, którzy deklarują zatrudnienie 
osobom po stażu.  
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach zwraca również uwagę na dotychczasową 
współpracę z przedsiębiorcami, którzy chcą zorganizować staż dla osoby bezrobotnej. Mając 
na względzie dobro osób bezrobotnych, organizacja stażu u pracodawcy, z którym do tej pory 
współpraca przebiegała poprawnie, daje osobie możliwość pracy w atmosferze sprzyjającej 
rozwojowi zawodowemu. Ponadto, jeżeli program stażu przedstawiany przez pracodawcę 
przy składanym wniosku jest szczegółowy i zawiera różnorodne czynności, osoba po takim 
stażu legitymuje się „szerokim wachlarzem” umiejętności wzmacniających jej pozycję                 
na rynku pracy.  
Największe zainteresowanie odbyciem stażu obserwuje się wśród osób młodych do 25 roku 
życia. Często są to osoby bez doświadczenia zawodowego, dla których staż jest atrakcyjną 
formą jego nabycia i sprawdzenia się w roli potencjalnego pracownika w danej firmie.  
Najwięcej staży organizowanych jest na stanowiskach biurowych, ponieważ pracodawcy 
niezależnie od prowadzonej działalności zgłaszają duże zapotrzebowanie na stażystów w tym 
zawodzie. Chętnie też przyjmowani są stażyści w zawodzie sprzedawcy czy handlowca, 
ponieważ stosunkowo łatwo przyuczyć osobę z wykształceniem ogólnym czy bez kwalifikacji 
zawodowych do takiej pracy. Jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
przedsiębiorców i osób bezrobotnych, staże organizowane są również w specjalistycznych 
zawodach t.j. : inżynier mechanik-technologia mechaniczna, specjalista kontroli jakości, 
geolog, technik elektroradiolog, operator urządzeń oczyszczania ścieków, inspektor BHP, 
treser psów, rękodzielnik wyrobów włókienniczych czy witrażownik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie: Barbara Woźniak – Specjalista do spraw rozwoju zawodowego - stażysta  
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach 


