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Przygotowanie zawodowe dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych – oznacza to instrument aktywizacji w formie
praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez
nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie
umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem.

Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w formie :
●

●

praktycznej nauki zawodu dorosłych – umożliwiającej przystąpienie do egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu czeladniczego.
przyuczenia do pracy dorosłych mającego na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych
lub umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla
zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane na podstawie umowy w sprawie realizacji
przygotowania zawodowego dorosłych zawieranej między starostą a pracodawcą lub między starostą,
pracodawcą i instytucją szkoleniową, wpisana do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy.
Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane według programu ukierunkowanego na
nabywanie umiejętności praktycznej oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej, niezbędnych do
wykonywania zadań zawodowych, przygotowanego przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową we
współpracy z pracodawcą.

Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekraczać 8
godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo.

Nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje co najmniej 80% czasu odbywania przygotowania
zawodowego dorosłych i jest realizowane u pracodawcy. W przypadku, gdy pracodawca nie może
zapewnić warunków do zrealizowania w pełni programu praktycznej nauki zawodu, możliwe jest
zrealizowanie tego programu przez wskazane przez starostę Centrum Kształcenia Praktycznego lub
Centrum Kształcenia Ustawicznego, w wymiarze nie przekraczającym 20% czasu programu.
Pracodawca zapewnia warunki umożliwiające zdobywanie wiedzy teoretycznej prowadząc kształcenie
teoretyczne bezpośrednio u siebie lub kierując uczestnika do instytucji szkoleniowej wskazanej przez
starostę. Jeżeli zajęcia teoretyczne prowadzi instytucja szkoleniowa, pracodawca obowiązany jest
udzielić uczestnikowi przygotowania zawodowego czasu wolnego na uczestnictwo w zajęciach w
wymiarze przewidzianym programem.
Na czas realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych pracodawca wyznacza opiekuna
uczestnika .Od opiekunów uczestników przygotowania zawodowego dorosłych realizowanego w formie
praktycznej nauki zawodu dorosłych jest wymagane posiadanie kwalifikacji instruktorów praktycznej
nauki zawodu, określonych w przepisach dot. praktycznej nauki zawodu.
Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie,

którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać, i
przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w odrębnych przepisach, lub
ukończony kurs pedagogiczny, organizowany na podstawie odrębnych przepisów, którego program
został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z
psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem
6 stycznia 1993r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki
zawodu, z zastrzeżeniem ust. 5.

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu nie posiadający tytułu mistrza w zawodzie, powinni posiadać
przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny oraz:
1. świadectwo dojrzałości technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły
policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie
pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie,
którego będą nauczać, lub
2. świadectwo dojrzałości liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w
zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po
uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
3. świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego w
innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł
robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej
sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
4. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego
będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu
lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej
sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Od opiekunów uczestników przygotowania zawodowego dorosłych realizowanego w formie
przyuczenia do pracy dorosłych wymagane jest posiadanie, co najmniej wykształcenia
średniego, 3 letniego stażu pracy w zawodzie obejmującym zadania zawodowe, do
realizacji których wymagane są umiejętności zdobywane w trakcie przyuczenia, rocznego
doświadczenia w wykonywaniu zadań z zakresu nadzoru nad pracownikami, stażystami lub
praktykantami.

Pracodawca jest obowiązany do udzielenia uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych 2 dni
wolnych za każde 30 dni kalendarzowych. Za ostatni miesiąc odbywania przygotowania zawodowego
dorosłych pracodawca udziela dni wolnych przed zakończeniem tego okresu.

Osobie bezrobotnej w okresie odbywania przygotowania zawodowego dorosłych, na które
została skierowana przez urząd, przysługuje stypendium w wysokości miesięcznie 120%
kwoty zasiłku dla bezrobotnych.

W okresie pobierania stypendium nie przysługuje zasiłek. Od stypendium odprowadzane są składki na
ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.
Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych.

Za okres, w którym przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje. Stypendium przysługuje za dni
wolne oraz za okres udokumentowanej niezdolności do pracy przypadający w okresie odbywania
przygotowania zawodowego dorosłych.

Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program lub nie
przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego, za wyjątkiem
sytuacji, gdy powodem przerwania programu lub nie przystąpienia do egzaminu było podjęcie
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, zobowiązany jest do zwrotu
kosztów przygotowania zawodowego dorosłych.

Uczestnik, który z własnej winy przerwał program przygotowania zawodowego dorosłych lub nie
przystąpił do egzaminu może być ponownie zarejestrowany w urzędzie pracy nie wcześniej niż po
upływie 6 miesięcy od dnia przerwania programu lub nie przystąpienia do egzaminu.

Starosta refunduje pracodawcy, z którym zawarł umowę w sprawie realizacji przygotowania
zawodowego dorosłych, określone w umowie wydatki poniesione na uczestnika, w szczególności na
materiały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne i inne
środki niezbędne do realizacji programu przygotowania w wymiarze do 2% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu.

Pracodawcy, z którym starosta zawarł umowę w sprawie realizacji przygotowania zawodowego
dorosłych przysługuje jednorazowa premia po zakończeniu tej formy aktywizacji, jeżeli skierowany
uczestnik ukończył program przygotowania i zdał egzamin. Premia jest przyznawana na podstawie
umowy w wysokości 400 zł za każdy pełny miesiąc programu zrealizowanego dla każdego
skierowanego uczestnika. Wysokość premii podlega waloryzacji.

Refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę, który zatrudnia osobę w ramach
przygotowania zawodowego dorosłych oraz premia należna po zakończeniu kształcenia
stanowi pomoc de minimis. Udzielanie pomocy de minimis wymaga sprawdzenia czy
wartość pomocy otrzymana przez wnioskodawcę w okresie 3 lat podatkowych, wraz z
kwotą pomocy de minimis, jaką zamierza udzielić organ – nie spowoduje przekroczenia
limitu 200 tys Euro / 100 tys. Euro, w przypadku, gdy wnioskodawca prowadzi działalność
gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów/.

