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ANALIZA
SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI
ORGANIZACJI SZKOLEŃ

ZA ROK: 2014

ZGODNA Z USTAWĄ Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 R O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I
INSTYTUCJACH RYNKU PRACY
( Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm),
ORAZ
ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 14 MAJA 2014
R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW REALIZACJI ORAZ TRYBU I SPOSOBÓW
PROWADZENIA USŁUG RYNKU PRACY
(Dz.U. z 2014 r. poz. 667)

1. Liczba i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do
rozpoczynających szkolenia.
Liczba osób skierowanych na
szkolenia

Liczba osób, które ukończyły
szkolenia

Liczba osób, które ukończyły
szkolenia [ % ]

226

216

95,57

2a. Liczba i odsetek osób przeszkolonych według kryterium wieku i poziomu wykształcenia.
WYKSZTAŁCENIE
policezasaśrednie
alne i
dnicze
ogólnośrednie
zawodo- kształzawodowe
cące
we

WIEK

Liczba osób
przeszkolonych
Liczba osób
przeszkolonych
[%]

18
24

24
34

35
44

45
i
więcej

gimnazjalne
i
niższe

68

65

36

47

53

53

30

59

21

31,48

30,09

16,67

21,76

24,54

24,54

13,89

27,31

9,72

wyższe

2b. Liczba i odsetek osób przeszkolonych według statusu, płci i miejsca zamieszkania.
PŁEĆ

STATUS

Liczba osób
przeszkolonych
Liczba osób
przeszkolonych
[%]

MIEJSCE
ZAMIESZKANIA

bezrobotni

poszukujący
pracy

kobiety

mężczyźni

wieś

miasto

215

1

70

146

111

105

99,54

0,46

32,41

67,59

51,39

48,61

2c. Liczba i odsetek osób przeszkolonych według kryterium przynależności do grupy osób
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Liczba osób
przeszkolonych

Liczba osób
przeszkolonych [ % ]

Bezrobotni do 30 roku życia

105

48,61

Bezrobotni długotrwale

76

35,19

Bezrobotni powyżej 50 roku życia

33

15,28

Bezrobotni posiadający co najmniej
jedno dziecko do 6 roku życia lub co
najmniej jedno dziecko niepełnosprawne
do 18 roku życia

19

8,80

Bezrobotni niepełnosprawni

15

6,94

3. Liczba i odsetek osób zatrudnionych trakcie szkolenia.
Liczba osób, które ukończyły
szkolenia

Liczba osób, które podjęły
zatrudnienie w trakcie szkolenia

Liczba osób, które podjęły
zatrudnienie w trakcie szkolenia
[%]

216

5

2,31

3a. Liczba i odsetek osób zatrudnionych w okresie 3 miesięcy po zakończeniu szkolenia.

Liczba osób, które ukończyły
szkolenia

Liczba osób zatrudnionych w
okresie 3 miesięcy po
ukończeniu szkolenia

Liczba osób zatrudnionych w
okresie 3 miesięcy po
ukończeniu szkolenia [ % ]

216

114

52,78

4. Koszt ponownego zatrudnienia osób przeszkolonych, liczony jako stosunek poniesionych
kosztów szkoleń do liczby osób zatrudnionych w trakcie szkolenia oraz w okresie 3 miesięcy
po ukończeniu szkolenia.

Poniesione koszty szkoleń [zł]

Liczba osób zatrudnionych w
trakcie szkolenia i w okresie 3
miesięcy po ukończeniu
szkolenia

Koszt ponownego zatrudnienia
osób przeszkolonych [zł]

337.742,99

119

2.838,17

5. Przeciętny koszt szkolenia i przeciętny koszt osobogodziny szkolenia.
Koszt osobogodziny szkolenia [zł/godz.]

Koszt szkolenia [zł/os.]
1.563,62

12,12

6. Liczba i odsetek osób, które zdały egzamin, uzyskały licencję, ukończyły szkolenie
finansowane z pożyczki szkoleniowej lub ukończyły studia podyplomowe w stosunku do
osób, które otrzymały wsparcie w tej formie.
Liczba osób, które otrzymały
wsparcie

Liczba osób, które ukończyły
daną formę wsparcia

Liczba osób, które ukończyły
daną formę wsparcia [ % ]

5

1

100

7. Liczba i odsetek osób zatrudnionych w trakcie lub w okresie 3 miesięcy po zdaniu
egzaminu, uzyskaniu licencji, ukończeniu szkolenia finansowanego z pożyczki
szkoleniowej oraz po ukończeniu studiów podyplomowych.
Liczba osób,
zatrudnionych
w trakcie danej
formy wsparcia

Liczba osób,
zatrudnionych w trakcie
danej formy wsparcia
[%]

Liczba osób, które
podjęły zatrudnienie w
okresie 3 miesięcy po
ukończeniu danej formy
wsparcia

Liczba osób, które
podjęły zatrudnienie w
okresie 3 miesięcy po
ukończeniu danej formy
wsparcia [ % ]

1

100

0

0

