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Plan realizacji przygotowania zawodowego dorosłych na 2012 rok  dla osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych  

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku  
 

Plan realizacji przygotowania zawodowego dorosłych na 2012r. dla osób bezrobotnych  

i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku został sporządzony 

zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

7 kwietnia 2009r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. z 2009r. Nr 61, poz. 502) 

oraz w oparciu o zapisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 

69, poz. 415 z późn. zm.) 

W planie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych na 2012r. zakłada się wsparcie osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy w formie: 

1) praktycznej nauki zawodu dorosłych umożliwiającej przystąpienie do egzaminu 

kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego; 

2) przyuczenia do pracy dorosłych mającego na celu zdobycie wybranych kwalifikacji 

zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, 

właściwych dla zawodu występującego w kwalifikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku 

pracy. 

L.p. Wyszczególnienie form wsparcia 

Prognozowana liczba  
tworzonych miejsc 

przygotowania 
zawodowego dorosłych 

Prognozowana liczba 
uczestników 

przygotowania 
zawodowego 

dorosłych 

Prognozowana wysokość środków 
Funduszu Pracy na finansowanie 

przygotowania zawodowego 
dorosłych 

1. 

Praktyczna nauka zawodu 
dorosłych 
 
Czas trwania  12 m-cy 

1 

 
1 1 x ok. 11.500,00 zł = 

11.500,00 zł 

2. 
Przyuczenie do pracy  dorosłych 
 
Czas trwania od 3 - 6 m-cy 

3 
 

3 3 x ok.10.600,00 zł = 
31.800,00 zł 

3. 
 
Ogółem 
 

4 
 
4 43.300,00 zł 

                                                                                            
Zgodnie z § 5 ust. 3 wyżej cytowanego rozporządzenia Plan może być aktualizowany stosownie do 

bieżących potrzeb, z uwzględnieniem dostępnych środków finansowych Funduszu Pracy. 
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