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Analiza skuteczności i efektywności przygotowania zawodowego dorosłych 

 

Przygotowanie Zawodowe Dorosłych oznacza instrument aktywizacji, realizowany 

bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, przebiegający według programu obejmującego 

nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończony egzaminem. 

 

Rozróżnione są dwie formy przygotowania zawodowego dorosłych: 

a) forma krótka- przyuczenie do pracy 

- trwa od 3 do 6 miesięcy 

- umożliwia zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności niezbędnych 

do wykonywania określonych zadań zawodowych; 

- kończy się  egzaminem sprawdzającym przeprowadzanym przez instytucje szkoleniowe. 

b) forma długa – praktyczna nauka zawodu: 

- trwa od 12 do 18 miesięcy; 

- umożliwia przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy, 

przeprowadzony przez komisję  egzaminacyjną powoływana przez kuratora oświaty lub 

egzaminem czeladniczym przeprowadzanym przez komisję izb rzemieślniczych. 

Zgodnie z § 19. 1. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 

2009 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych Starosta dokonuje analizy 

skuteczności i efektywności przygotowania zawodowego dorosłych, ustalając  

w szczególności: 

1) liczbę i odsetek osób, które rozpoczęły oraz które ukończyły program przygotowania 

zawodowego dorosłych i zdobyły odpowiednie świadectwo lub zaświadczenie, 

według formy przygotowania zawodowego dorosłych, miejsca zamieszkania, wieku, 

poziomu wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy i przynależności do 

poszczególnych grup ryzyka na rynku pracy; 

2) liczbę i odsetek osób, o których mowa w pkt 1, zatrudnionych w okresie 3 miesięcy po 

ukończeniu programu przygotowania zawodowego dorosłych; 

3) koszt ponownego zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 1, liczony jako stosunek 

poniesionych kosztów przygotowania zawodowego dorosłych do liczby osób 

zatrudnionych w okresie 3 miesięcy po ukończeniu programu przygotowania 

zawodowego dorosłych, według formy przygotowania zawodowego dorosłych; 

4) przeciętny czas trwania programu przygotowania zawodowego dorosłych. 



W roku 2010 Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu zorganizował 2 przygotowania zawodowe 

dorosłych w formie praktycznej nauki zawodu w zawodzie Fryzjer.   

Z osób uczestniczących w przygotowaniu zawodowym dorosłych, program PZD ukończyła 1 

osoba, co stanowi 50 % osób biorących udział w przygotowaniu zawodowym dorosłych. 

 

 

 

Poniższy wykres przedstawia liczbę i odsetek osób, które ukończyły bądź przerwały 

przygotowanie zawodowe dorosłych. 
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Poniżej znajduje się tabela, w której przedstawiono poszczególne kryteria osoby 

biorącej udział w przygotowaniu zawodowym dorosłych, która ukończyła praktyczną 

naukę zawodu. 

 

Miejsce Zamieszkania 

miasto wieś 

 X 

 

Wiek 

Od 18 do 25 lat Powyżej 25 lat 

 X 

 

Poziom wykształcenia 

podstawowe zasadnicze 

zawodowe 

średnie 

zawodowe 

policealne wyższe 

  X   

 

Czas pozostawania  

bez pracy 

 

Do 6 miesięcy 

 

od 6- 12 miesięcy 

 

Powyżej 12 miesięcy 

X   

 

Przynależność do 

poszczególnych grup 

ryzyka na rynku pracy 

Bez 

kwalifikacji 

zawodowych 

Bez 

wykształcenia 

średniego 

Po urodzeniu 

dziecka 

Do 25 

roku 

życia 

Powyżej 50 

roku życia 

- - - - - 

 

 

Osoba, która ukończyła PZD podjęła pracę w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu tej formy 

aktywizacji. Co stanowi 100 % zatrudnionych w okresie 3 miesięcy od ukończenia programu 

przygotowania zawodowego dorosłych. 

Koszt ponownego zatrudnienia wynosi: 13 845,11 zł 

Przeciętny czas trwania przygotowania zawodowego dorosłych : 12 miesięcy 

 

 


