
Szansa na sukces zawodowy 
 

Przygotowanie zawodowe dorosłych (PZD) to nowy instrument wspierający osoby 

bezrobotne i poszukujące pracy oraz pracodawców. Aktywizacja, odbywa się w formie 

praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowana jest 

bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie 

umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, kończy się egzaminem. 

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku zakończył w 2011 roku dwa przygotowania zawodowe 

dorosłych, które były  realizowane przez 12 miesięcy w formie praktycznej nauki zawodu.  

W celu wybrania uczestników, Urząd skorzystał ze sprawdzonej wcześniej metody 

stosowanej przy organizacji szkoleń dla bezrobotnych, która polega na tym, że to pracodawca 

wybiera osobę spośród zgłaszających się do niego kandydatów. Za realizację całego 

programu, zarówno w części teoretycznej, jak i w części praktycznej był odpowiedzialny 

pracodawca. W ten sposób zostały skierowane na PZD dwie osoby. Jedna uczyła się zawodu 

fryzjerki, a druga  mechanika samochodowego. Wcześniej, bezrobotni nie umieli znaleźć 

pracy. Ich udział w PZD był szansą zdobycia zawodu, który chcieli wykonywać 

w przyszłości. Osoba ucząca się zawodu fryzjerki miała wykształcenie wyższe pedagogiczne. 

W związku ze swoimi zainteresowaniami ukończyła wcześniej szkołę policealną w zakresie 

wizażu oraz szkolenie z zakresu stylizacji paznokci. Ciągle jednak słyszała od potencjalnych 

pracodawców, że to za mało i że brak jej doświadczenia. Natomiast bezrobotny, który uczył 

się zawodu mechanika samochodowego, ukończył wcześniej liceum ogólnokształcące i nie 

posiadał wyuczonego zawodu. Branża samochodowa była jego pasją i od zawsze go 

interesowała, dlatego postanowił wyszkolić się w tym kierunku.   

Podczas trwania PZD specjalista ds. rozwoju zawodowego pełnił nadzór nad prawidłowym 

przebiegiem i realizacją programu zgodnie z przyjętymi założeniami. Uczestnicy 

przygotowania zawodowego dorosłych byli aktywni na zajęciach, chętnie i szybko 

przyswajali nową wiedzę. Zarówno opiekunowie, jak i bezrobotni byli zadowoleni  

ze współpracy. Obie osoby zdały egzamin czeladniczy i podjęły pracę. 

Po upływie sześciu miesięcy od zakończenia PZD postanowiono zbadać dalsze losy jego 

uczestników. W celu uzyskania informacji na temat przydatności uzyskanej pomocy, dalszych 

planów zawodowych oraz odnalezieniu się w branży, w której się wyszkolili, Urząd zwrócił 

się do absolwentów z prośba o opinię. 



Mechanik samochodowy: „w przeciągu roku zdobyłem mnóstwo doświadczenia, zawód,  

a później pracę (…) jestem bardzo zadowolony z przygotowania zawodowego dorosłych  

i polecam każdemu”. Fryzjerka podkreśla, że przygotowanie zawodowe dorosłych dało jej 

możliwość zdobycia zarówno nowego zawodu jak i doświadczenia. Osoba potwierdziła, że 

dzięki talentowi, kreatywności i pasji swojego nauczyciela – mistrza fryzjerstwa, łatwo  

i szybko przyswajała wiedzę. Swój sukces w dużym stopniu zawdzięcza zaangażowaniu 

opiekuna, który był otwarty i chętny do przekazywania tajników swojego fachu. 

Nasi absolwenci w dalszym ciągu pracują w wyuczonym zawodzie zdobytym podczas 

przygotowania zawodowego dorosłych i planują szlifować fach, który zdobyli. Robią to,  

o czym marzyli. 

Mówi się często: „rób w życiu to co lubisz robić, a nigdy nie będziesz musiał pracować” 

(Konfucjusz) – za tym powiedzeniem kryje się idea, że skoro robi się coś, co naprawdę lubi 

się robić, to będzie  sprawiać nam to tyle frajdy, że stanie się przyjemnością i nie odczujemy, 

że jest to praca. Ważne bowiem by: robić coś z pasją i robić to dobrze, bo to podstawa 

sukcesu zawodowego. Często wybór zawodu i szkoły nie współgra z naszymi 

predyspozycjami, umiejętnościami i pasjami, dlatego mimo, iż ukończymy daną szkołę, 

ciężko nam znaleźć pracę – tak też było w przypadku naszych uczestników przygotowania 

zawodowego dorosłych. 

Podsumowując: dobrze zaplanowane i realizowane przygotowanie zawodowe dorosłych jest 

doskonałym narzędziem wspierającym osoby bezrobotne. To właśnie zakład pracy jest 

najlepszym miejscem na zdobycie praktycznych kwalifikacji zawodowych,  a w konsekwencji 

poprawienie swojego potencjału na rynku pracy. Przygotowanie zawodowe dorosłych może 

być efektywnym narzędziem  aktywizacji zawodowej, tak jak stało się to w naszym Urzędzie. 
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