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Czym jest poradnictwo zawodowe i jakie są jego formy?
Poradnictwo zawodowe jest usługą rynku pracy, realizowaną przez powiatowe
urzędy pracy i centra informacji i planowania kariery zawodowej działające w
wojewódzkich urzędach pracy. Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu pomocy
przez pracownika urzędu pracy w rozwiązywaniu problemów zawodowych osób
zgłaszających się po taką pomoc do urzędu.
Pomoc może być świadczona w formie indywidualnego kontaktu pracownika urzędu z
osobą potrzebującą pomocy lub za pośrednictwem łącza telefonicznego albo
internetowego.
W ramach usługi poradnictwa zawodowego pracownicy urzędu prowadzą również
grupowe spotkania w formie warsztatów z osobami potrzebującymi pomocy.

Kto może skorzystać z poradnictwa zawodowego?
Usługa poradnictwa zawodowego jest dostępna zarówno dla osób zarejestrowanych w
powiatowym urzędzie pracy, jak i w węższym zakresie dla osób niezarejestrowanych
oraz pracodawców i ich pracowników.

Jakich korzyści dostarcza usługa?
W ramach poradnictwa zawodowego możesz uzyskać pomoc m.in. w zakresie:
•
•
•
•
•

wyboru lub zmiany zawodu,
zaplanowania kariery zawodowej,
uzupełnienia kwalifikacji zawodowych,
określenia swoich kompetencji i zainteresowań,
zaplanowania rozwoju zawodowego.

Pamiętaj! Poradnictwo zawodowe w powiatowych urzędach pracy oraz w centrach
informacji i planowania kariery zawodowej jest realizowane dla wszystkich
zainteresowanych bezpłatnie zgodnie z następującymi zasadami:
• dostępności
• dobrowolności;
• równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie
etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie
religijne lub przynależność związkową;
• swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
• poufności i ochrony danych.

http://turek.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/poradnictwo-zawodowe/?p_auth=42s1JN1V&p_p_id=101_INSTANCE_bz... 1/2

16.10.2018

Poradnictwo zawodowe

Podstawa prawna
• ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.) - art. 38
• rozporządzenie 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) - § 46 – 65
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