
POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWSKICH GÓRACH 
STAWIA NA ZAWODY RZEMIEŚLNICZE 

 

Rynek pracy jest w nieustającym ruchu. Jeszcze nie tak dawno nie istniało wiele zawodów, 
w których dziś pracują setki tysięcy ludzi, ale też co za tym idzie przemiany cywilizacyjne, 
które zaszły w ciągu ostatniego półwiecza okazały się zagrożeniem dla wielu zawodów 
rzemieślniczych. Z tego powodu, niektóre jeszcze nie tak dawno popularne i chętnie 
wykonywane zawody obecnie zanikają, ponieważ przedstawiciele wielu rzemiosł nie są 
w stanie indywidualnie konkurować z masową produkcją. Szanse przetrwania dają im 
zakłady, które w ramach prowadzonej działalności świadczą usługi w tym zakresie. Dlatego 
wychodząc naprzeciw lokalnemu zapotrzebowaniu na pracowników w zawodach 
zanikających skorzystaliśmy z formy aktywizacji jaką jest przygotowanie zawodowe 
dorosłych. 

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane według programu ukierunkowanego na 
nabywanie umiejętności praktycznych oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej, niezbędnych do 
wykonywania zadań zawodowych, przygotowanego przez pracodawcę lub instytucję 
szkoleniową we współpracy z pracodawcą. Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się 
w formie: 

• praktycznej nauki zawodu dorosłych umożliwiającej przystąpienie do egzaminu 
kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy 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. 

Na lokalnym rynku pracy istnieje duże zainteresowanie pracodawców tą formą kształcenia 
przyszłych pracowników. 

Z uwagi na ograniczenia finansowe oraz fakt, że przez cały okres trwania przygotowania 
zawodowego dorosłych osoba, która je odbywa musi posiadać status bezrobotnego PUP                
w Tarnowskich Górach zdecydował, że w 2011 r. będzie realizował tylko krótszą formę 
przygotowania – przyuczenie do pracy dorosłych. Nauczania teoretycznego podejmują się 
pracodawcy którzy niejednokrotnie mają wieloletnie doświadczenie w kształceniu uczniów 
szkół zawodowych. Przyjęta formuła nauki sprowadza się do znanej od dawna relacji mistrz           
i uczeń. 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
przedsiębiorców, jak również osób bezrobotnych zorganizował przygotowanie zawodowe 
dorosłych w m.in. takich zawodach jak: 

- murarz, 
- blacharz, 
- cukiernik, 
- stolarz, 
- dekarz, 
- cieśla. 
 



Podczas odbywania przygotowania zawodowego w ww. zawodach, skierowane osoby 
bezrobotne mogły nabyć umiejętności, sprawdzić się w wykonywanym zawodzie, nabyć 
doświadczenie, a po zakończonym przygotowaniu zawodowym dorosłych przystąpić                   
do egzaminu sprawdzającego w Izbie Rzemieślniczej. 
 
Aktualnie 5 uczestników przystąpiło już do egzaminów sprawdzających uzyskując wynik 
pozytywny. Pozostałych 15 osób jeszcze się przygotowuje. 
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