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Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz 

do ministra Skarbu Państwa Włodzimierza Karpińskiego 

Szanowni Panowie Ministrowie! 

Ze względu na to, że jednym z najważniejszych zadań parlamentu i Rady Ministrów jest dążenie do po-

wstawania coraz większej liczby miejsc pracy, pragnę złożyć propozycję programu, który mógłby wesprzeć 

ten cel. Chciałbym dodać, że doceniam dotychczasowe działania w walce z bezrobociem dokonane przez 

podlegające Panom ministerstwa, jak na przykład projekty dotyczące uelastycznienia czasu pracy oraz porę-

czeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa. Wierzę, że następnym krokiem mogłaby być realizacja 

kolejnej idei, którą pragnę poniżej zakreślić. 

Program, którego jestem pomysłodawcą, przewiduje możliwość otrzymania przez pracodawcę kredytu 

z banku komercyjnego do wysokości 50 tysięcy zł na nowo utworzone stanowisko pracy. Celem byłoby po-

krycie kosztów zakupu maszyn i innych przedmiotów wymaganych w danym miejscu pracy. Kredyt spłacał-

by Skarb Państwa po roku, w ratach rozłożonych na trzy lata. Skarb Państwa poniósłby jednak znikome kosz-

ty, ponieważ podatki i parapodatki wynikające z zatrudnienia i działania przedsiębiorstw pokryłyby koszt 

kredytu. Pracodawca musiałby jednak przez okres co najmniej trzydziestu sześciu miesięcy utrzymać pra-

cownika na danym stanowisku. W przypadku rozwiązania umowy o pracę pracodawca byłby zobowiązany do 

spłacenia pozostałej części kredytu. Pół roku przed podpisaniem umowy o dofinansowanie przedsiębiorstwo 

nie mogłoby mieć żadnych zaległości związanych z wypłatą wynagrodzeń lub opłacaniem składek, podatków 

i innych danin. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie zostałaby naruszona zdolność kredytowa przedsiębiorcy. 

Argumentem przemawiającym za pośrednictwem banków komercyjnych jest możliwość skontrolowania 

przez nie wiarygodności przedsiębiorstwa. Pieniądze nie mogłyby być przeznaczone na zakup środków 

transportu. Pracowników na powstające stanowisko proponowałby powiatowy urząd pracy na podstawie opi-

su i wymagań przygotowanych przez pracodawcę, jednak ostatecznego wyboru pracownika dokonywałby 

zatrudniający. 

Dokładny opis oraz projekt rozporządzenia przygotowany przez pracowników Wyższej Szkoły Gospodar-

ki w Bydgoszczy prześlę do obu ministerstw w najbliższym czasie. Projekt rozporządzenia jest tylko jednym 

z wielu rozwiązań, jeśli chodzi o to, jak mogłyby wyglądać przepisy dotyczące proponowanego programu. 

Z poważaniem 

Andrzej Kobiak 




