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Zmiana ustawy 

 Zmiany wprowadzono ustawą z dnia 14 marca 2014 r.  
o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy oraz niektórych innych ustaw  

    (Dz. U. z 2014 r., poz. 598) 

 

 Ustawa weszła w życie 27 maja 2014 r. 
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Obowiązujące akty prawne 

 ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. 2015, poz. 149)  

  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. poz. 667) 
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Najważniejsze zmiany w zakresie 
poradnictwa zawodowego 

  
 Integracja usług - integracja usługi „poradnictwo zawodowe i 

informacja zawodowa” i usługi „pomoc w aktywnym 
poszukiwaniu pracy” w jedną usługę o nazwie „poradnictwo 
zawodowe” 

 Likwidacja stanowiska lider klubu pracy 

 Nowe zadania Centrów Informacji i Planowania Kariery 
Zawodowej (CIiPKZ) wojewódzkiego urzędu pracy  
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Integracja usług rynku pracy 

    Pośrednictwo pracy 

    Poradnictwo  
   i informacja zawodowa 

    Pomoc w aktywnym  
   poszukiwaniu pracy 

    Organizacja szkoleń   

   Pośrednictwo pracy 

 

   Poradnictwo zawodowe 

 

 Organizacja szkoleń 
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Pracownicy urzędów pracy, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji 

ustawy są zatrudnieni na stanowisku lidera klubu pracy i posiadają 
wykształcenie wyższe, z dniem wejścia w życie ustawy stają się 
doradcami zawodowymi, z zachowaniem dotychczasowego wynagro-
dzenia. 

Pracownicy urzędów pracy, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji 

ustawy są zatrudnieni na stanowisku lidera klubu pracy i nie posiadają 
wykształcenia wyższego, z dniem wejścia w życie ustawy stają się 
pośrednikami pracy, z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia. 

 

Likwidacja stanowiska lider klubu pracy 
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 Stan w dniu 31 XII 2014 r.: 
 

  2 114 doradców zawodowych w powiatowych urzędach pracy 
     222 doradców zawodowych w CIiPKZ 

  Liczba doradców zawodowych w PSZ 

2011 2012 2013 2014 

Doradcy zawodowi  
w urzędach pracy 

1823 1900 1923 2336 



  

Nowe zadania Centrów Informacji i Planowania Kariery    
Zawodowej wojewódzkiego urzędu pracy : 
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 Realizuje działania o charakterze metodyczno-szkoleniowym  
w zakresie usług rynku pracy dla pracowników wojewódzkiego  
i powiatowych urzędów pracy. 

 
 

 we współpracy z akademickimi biurami karier opracowuje, 
aktualizuje i upowszechnia informacje zawodowe,  
w szczególności w akademickich biurach karier i powiatowych 
urzędach pracy na terenie województwa; 

 



  

 

 

 
Nowa sytuacja Centrów Informacji  
i Planowania Kariery Zawodowej 
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Utworzenie lub likwidacja centrum informacji  
i planowania kariery zawodowej wymaga pozytywnej 
opinii wojewódzkiej rady rynku pracy 



  

Zmiany stanowisk wprowadzone rozp. z dnia 
15.10.2013 r. do rozporządzenia Rady Ministrów ws. 

wynagrodzenia pracowników samorządowych  

 
►    doradca zawodowy II stopnia 

►    doradca zawodowy I stopnia;  

►    doradca zawodowy; 

►    doradca zawodowy - stażysta;   

 

 

► doradca zawodowy 

 

► doradca zawodowy -   stażysta 
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Funkcję doradcy klienta mogą pełnić pośrednicy pracy, specjaliści do 

spraw rozwoju zawodowego, doradcy zawodowi, specjaliści do spraw 
programów; 
 

Liczba doradców klienta na dzień 31 grudnia 2014r.:    7812  

 

 
 

   Doradca klienta 
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Dziękuję za uwagę 
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