
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: 
1) praktycznej nauki zawodu dorosłych umożliwiającej przystąpienie do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu czeladniczego1; 
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 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, wpisaną do rejestru prowadzonego 
przez wojewódzki urząd pracy. 
Praktyczna nauka zawodu dorosłych trwa od 12 do 18 miesięcy, a przyuczenie do pracy 
dorosłych trwa od 3 do 6 miesięcy. 
 

Akty prawne reguluj ące organizację przygotowania zawodowego dorosłych: 

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), art. 53a-53m, art.61a 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w 
sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. z 2009 r. Nr 61, poz. 502). 

Inne przepisy niezbędne do realizacji PZD: 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004, nr 256 
poz. 2572 z późn. zm.) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 
dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. nr 103, poz. 472 z późn. zm.) 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dn. 01 lipca 2002 r. w sprawie 
praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 113, poz. 988 z późn. zm.) 

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania 
zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278, z późn. zm.) 

7. Ustawa o rzemiośle z dn. 22 marca 1989 r. (tekst jedn. Z 2002 r. Dz. U. Nr 122, poz. 
979 z późn. zm.) 

 

                                                           
1
 zmiana wprowadzona ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U.11.205 1206)  



 

Przyuczenie do pracy dorosłych: 

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie 
klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania 
(Dz. U. nr 265, poz. 2644 z późn. zm.) 

9. Rozporządzenie MPiPS z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających 
szczególnej sprawności psychofizycznej (DZ.U. nr 62, poz. 287) 

Praktyczna nauka zawodu dorosłych: 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12 października 2005 r. w sprawie 
egzaminów na tytuł czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje 
egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. Nr 215, poz.1820 ) 

11. Rozporządzenie MENiS z dnia 3 lutego 2003 w sprawie standardów wymagań będących 
podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz.U. 
nr 49, poz.411 z późn. zm.) 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie 
uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 31 poz. 216).  

oraz rozporządzenia z punktu 8 i 9. 

 

Przydatne adresy: 

1. Standardy kwalifikacji zawodowych MPiPS 

http://www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl 

2. Programy modułowe i pakiety edukacyjne KOWEZiU 

http://www.koweziu.edu.pl/index.php?id=pakiety  

3. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku 
http://www.rzemioslo.bialystok.pl 
 
4. Podlaskie Kuratorium Oświaty 
http://www.kuratorium.bialystok.pl 


