Analiza skuteczności i efektywności
zakończonych szkoleń
w 2008 roku.

Dokument sporządzony zgodnie z § 40 Rozporządzenia Miniasta Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez
publiczne słuŜby zatrudnienia usług rynku pracy. ( Dz. U. z dnia 16 marca 2007r.)
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W 2008 roku na szkolenia skierowano 488 osób uprawnionych do szkolenia.
Szkolenia zakończyły 473 osoby. Liczba osób, które ukończyły szkolenie z wynikiem
pozytywnym w stosunku do rozpoczynających szkolenia wynosi 473, co stanowi 96,9 %
wszystkich osób rozpoczynających szkolenie.

Tabela nr 1 – Obszary szkoleń, w których najwięcej osób ukończyło szkolenia w 2008 roku.

Lp.

1.

Obszar szkoleń

Liczba osób, które

% z ogółu

ukończyły szkolenia

przeszkolonych

W 2008 roku

osób w 2008 roku

168

35,5

Usługi transportowe ( w tym kursy
prawa jazdy)

2.

Zarządzanie i administrowanie.

149

31,6

3.

Technika i handel artykułami

31

6,5

30

6,3

technicznymi ( w tym mechanika,
metalurgia, energetyka, elektronika,
telekomunikacja, miernictwo, naprawa
i konserwacja pojazdów)
4.

Informatyka i wykorzystanie
komputerów

5.

Usługi gastronomiczne.

20

4,2

6.

Architektura i budownictwo

19

4,0

Z osób przeszkolonych w 2008 roku największą grupę stanowiły osoby z obszaru
dotyczącego usług transportowych – ponad 35 %. Do obszaru tego zaliczane są szkolenia
głownie z zakresu prawa jazdy i kursów dokształcających dla kierowców ( świadectwo
kwalifikacji). Ponad 31 % z ogółu przeszkolonych przez PUP Cieszyn ukończyło szkolenia
z obszaru: zarządzenie i administrowanie do którego zalicza się między innymi szkolenia
„ABC Przedsiębiorczości”, na które w 2008 skierowano 140 osób ubiegających się
o otrzymanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
W

ramach

szkoleń

indywidualnych

za

uprawdopodobnieniem

zatrudnienia

u przyszłego pracodawcy szkolenia ukończyło 166 osób co stanowi 35,1 % z wszystkich
osób, które ukończyły kursy w 2008 roku. Pozostałe 64,9 % to osoby przeszkolone w ramach
szkoleń grupowych realizowanych zgodnie z planem szkoleń.

W porównaniu do lat
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ubiegłych liczba osób szkolonych w ramach szkoleń indywidualnych nieznacznie maleje.
Przyczyną takiej sytuacji jest mi.n. zwiększona liczba szkoleń w ramach projektów
zewnętrznych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wykres nr 1 – Liczba osób przeszkolonych w latach 2006 – 2008 w ramach szkoleń w trybie
indywidualnym.
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Podobnie jak w latach ubiegłych zdecydowana większość, bo aŜ 70 % z osób które ukończyły
szkolenia stanowią męŜczyźni. Wynika to z faktu, Ŝe są oni bardziej mobilni na rynku pracy
i mają większe szanse na uzyskanie uprawdopodobnienia zatrudnienia od pracodawcy.
Kobiety mają zapewniony równy dostęp do szkoleń jednak napotykają na liczne bariery na
rynku pracy.

Wykres nr 2 – Procentowy rozkład osób, które ukończyły szkolenia w 2008 roku ze względu
na płeć.
Rozkład procentowy osób, które
zakończyły szkolenia ze względu na płeć
Kobiety
30%

MęŜczyźni
70%
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W porównaniu do lat ubiegłych proporcja między przeszkolonymi męŜczyznami
a kobietami rozkłada się podobnie. W 2006 toku męŜczyźni stanowili 71, 80 % ogółu
przeszkolonych osób, a w 2007 roku 62,30 %.
W szkoleniach indywidualnych wskazanych przez zainteresowanych wzięło udział
149 męŜczyzn i tylko 21 kobiet. Zawody w jakich szkolili się męŜczyźni to przede
wszystkim: kierowcy róŜnych kategorii, spawacze, operatorzy cięŜkiego sprzętu budowlanego
oraz kierowca wózka jezdniowego.

Wykres nr 3 – Procentowy podział osób, które zakończyły szkolenie w latach 2006, 2007
i 2008 ze względu na płeć.
Podział procentowy osób, które zakończyły szkolenia
w latach 2006 - 2008 r. ze względu na płeć
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Bardzo podobnie jak w pierwszym półroczu 2008 przedstawia się rozkład procentowy
osób przeszkolonych w całym 2008 roku w podziale ze względu na miejsce zamieszkania.
56 % osób przeszkolonych to osoby zamieszkałe w mieście a 44% zamieszkuje wieś.

Wykres nr 4 – procentowy podział osób, które zakończyły szkolenia ze względu na miejsce
zamieszkania.
Rozkład procentowy osób, które
zakończyły szkolenia ze względu na
miejsce zamieszkania

Wieś
44%
Miasto
56%
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Podobnie jak w pierwszym półroczu 2008 największą grupę wśród osób
przeszkolonych, bo aŜ 38 % stanowiły osoby między 25 a 34 rokiem Ŝycia.

Następna

w kolejności grupa to osoby między 18 a 24 rokiem Ŝycia. Najmniej liczną grupę stanowią
przeszkolone osoby między 35 a 44 rokiem Ŝycia – 18 % i po 45 roku Ŝycia – 15 %.

Wykres nr 5 - procentowy podział osób, które zakończyły szkolenia ze względu na wiek.
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W 2008 roku osoby z wykształceniem średnim zawodowym lub policealnym
stanowiły największą grupę wśród osób przeszkolonych – 34 %. Osoby z wykształceniem
zasadniczym zawodowym stanowiły 27 %, a z wykształceniem podstawowym lub
gimnazjalnym - 18%. Wśród przeszkolonych w 2008 roku najmniej liczne grupy to osoby
z wykształceniem ogólnokształcącym – 11% i wyŜszym 10%. W porównaniu do pierwszego
półrocza 2008 zwiększeniu o 3,3 % uległa liczba osób przeszkolonych posiadających wyŜsze
wykształcenie, a zmniejszeniu o 5,9 % uległa liczba osób z wykształceniem średnim
zawodowym bądź policealnym. O 3,6 % zwiększyła się takŜe liczba osób z wykształceniem
ogólnokształcącym.
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Wykres nr 6 - procentowy podział osób, które zakończyły szkolenia ze względu na
wykształcenie.
Rozkład procentowy osób, które zakończyły szkolenia ze
względu na wykształcenia
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Wykres nr 7 – PrzynaleŜność osób przeszkolonych do osób będących w szczególnej sytuacji
na rynku pracy.
Procentowy wykaz osób uczestniczących w szkoleniach ze względu na przynalęŜność do osób będęcych w szczególnej
sytuacji na rynku pracy
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O niecałe 5 % w porównaniu do pierwszego półrocza 2008 zwiększyła się wśród osób
przeszkolonych liczba osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia
zawodowego lub bez wykształcenia średniego. Kolejną według wielkości grupę stanowią
osoby do 25 roku Ŝycia – ponad 31 %. Osoby długotrwale bezrobotne lub kobiety, które po
urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia stanowiły prawie 22% ogółu przeszkolonych.
W porównaniu do pierwszego półrocza stanowi to mniej o ponad 6 %. Osoby po 50 roku
Ŝycia stanowiły niecałe 9% i w porównaniu do pierwszego półrocza 2008 stanowi to wzrost
o niecałe 3 %. Zwiększyła się takŜe liczba przeszkolonych osób niepełnosprawnych - w 2008
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roku stanowiła ona ponad 5 % ogółu przeszkolonych. Blisko 2% osób bezrobotnych, które
ukończyły szkolenie w 2008 roku to bezrobotni, którzy nie podjęli zatrudnienia po odbyciu
kary pozbawienia wolności. Niecałe 4% osób przeszkolonych to bezrobotni samotnie
wychowujący dziecko do 18 roku Ŝycia.

Wykres nr 9 – Czas trwania szkolenia i liczba osób uczestniczących w szkoleniu.
Rozkład liczby szkoleń i osób uczestniczących w szkoleniach ze względu na czas trwania
szkoleń
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PowyŜsze wykresy przedstawiają liczbę osób uczestniczących w szkoleniach
w podziale ze względu na czas trwania kursu. Ponad 51 % stanowią osoby uczestniczące
w szkolenia, które nie trwają dłuŜej niŜ miesiąc. Podobną wielkością grupę stanowią osoby,
które uczestniczą w szkolenia trwających od 1 do 3 miesięcy. Szkolenia dłuŜsze to jest od 3
do 6 miesięcy stanowią 1,48 % a szkolenia od 6 do 12 miesięcy tylko 0,42 %.

Wykres nr 10 – Koszt osobogodziny w poszczególnych miesiącach 2008 roku.
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Wykres nr 10 przedstawia przeciętny koszt osobogodziny w poszczególnych
miesiącach 2008 roku. Za cały 2008 rok koszt ten wynosił 14 zł 85 gr. NajwyŜszy koszt
odnotowano w miesiącu styczniu 2008 roku i wynosił on nieco ponad 25 zł. NajniŜszy koszt
osobogodziny odnotowano w miesiącu listopadzie 2008 roku i wynosił on 7 zł 31 gr.
Przeciętny koszt ponownego zatrudnienia osób przeszkolonych, liczony jako stosunek
poniesionych kosztów szkoleń do liczby zatrudnionych w okresie 3 miesięcy po ukończeniu
szkolenia w całym 2008 wynosił 1516 zł 38 gr. Jak wynika z poniŜszego wykresu najniŜszy
koszt ponownego zatrudnienia zanotowano w miesiącu maju 2008 ( 546 zł14 gr ) i czerwcu
2008 ( 737 zł 38 gr). NajwyŜszy koszt ponownego zatrudnienia odnotowano w miesiącu
grudniu 2008 ( 3558 zł 57 gr) oraz w miesiącu kwietniu 2008 (2559 zł 29 gr) oraz w lipcu
2008 ( 2059 zł 8 gr).

Wykres nr 11 - przeciętny koszt szkoleń i kosztów ponownego zatrudnienia 2008 roku.
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Po zakończonych szkoleniach w okresie do 3 miesięcy pracę podjęło 287 osób, co
stanowi 60, 70 % wszystkich przeszkolonych w 2008 roku osób. Spośród osób, które podjęły
pracę po szkoleniu tylko nieco ponad 24,04 % stanowią kobiety. Wysoka efektywność
szkoleń wśród męŜczyzn wynika z faktu, iŜ w szkoleniach indywidualnych, które cechują się
wysoką efektywnością biorą udział w znacznej większości męŜczyźni.
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