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Czemu służy poradnictwo zawodowe ? 

zadowolenie sukces pracatrafny  wybór

Świadome planowanie i zarządzanie karierą zawodową



praca

Dla kogo powinno być świadczone poradnictwo 

zawodowe?

uczniowie

bezrobotni

poszukujący pracy

pracujący

niepełnosprawni

skazani

Wszyscy potrzebujący pomocy w wyborze ścieżki rozwoju 

zawodowego tj. np. : rodzaju szkolenia, kierunku kształcenia, 

zawodu, miejsca pracy lub określaniu predyspozycji 

zawodowych



Czy poradnictwo zawodowe powinno być 

ograniczone wiekowo lub czasowo?

Bez ograniczeń czasowych – na każdym etapie życia.

Bez ograniczeń wiekowych – w każdym wieku. 

Całożyciowe 

poradnictwo 

zawodowe



Komu świadczymy poradnictwo zawodowe ?

• bezrobotni

• poszukujący pracy

• pracodawcy

• pracownicy

• uczniowie

• osadzeni w zakładach 

karnych

• osoby niepełnosprawne 

( które nie są zarejestrowane w

urzędzie pracy) 

zgodnie z ustawą o 

promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy

działania niestandardowe, 

które nie wynikają z 

ustawy



Poradnictwo zawodowe dla uczniów 

Młodzieżowy Dzień z Doradcą Zawodowym pod hasłem 

„ MĄDRY WYBÓR – DOBRA SZKOŁA – CIEKAWA 

PRACA”

Realizowany od 2012 roku na podstawie porozumienia z 

13.02.2012r. w sprawie wzajemnej współpracy na rzecz rozwoju 

aktywności zawodowej i edukacyjnej

mieszkańców Olsztyna i Powiatu Olsztyńskiego zawartego 

pomiędzy MUP, UPPO i Zespołem Szkół Elektronicznych i 

Telekomunikacyjnych w Olsztynie.



Celem porozumienia jest podejmowanie, wspieranie

i realizowanie przedsięwzięć, projektów i inicjatyw na rzecz

aktywnej polityki rynku pracy i edukacji, poprzez inicjowanie

działań zmierzających do:

 podnoszenia poziomu aktywności zawodowej i edukacyjnej 

młodzieży,

 dostosowania oferty edukacyjnej szkół do potrzeb rynku 

pracy,

 przygotowania młodzieży do aktywnego zachowania na 

rynku pracy.



Zadania Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie i Urzędu

Pracy Powiatu Olsztyńskiego :

a) udzielanie informacji o sytuacji na rynku pracy, potrzebach kadrowych
pracodawców oraz zawodach deficytowych i nadwyżkowych,

b) informowanie o usługach i instrumentach rynku pracy stosowanych przez
urzędy pracy w zakresie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

c) świadczenie pomocy uczącej się młodzieży w zakresie kształtowania
aktywnych zachowań na rynku pracy i rynku edukacji,

d) wymiana informacji w zakresie poradnictwa zawodowego prowadzonego
przez doradców zawodowych urzędów pracy dla bezrobotnych i
poszukujących pracy,

e) uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach organizowanych przez szkoły
i uczelnie,

f) współorganizowanie spotkań, warsztatów i konferencji z udziałem
specjalistów świadczących pomoc doradczą i pomoc w aktywnym
poszukiwaniu pracy.



Zadania Zespołu Szkół Elektronicznych i

Telekomunikacyjnych w Olsztynie :

a) udzielanie informacji o sytuacji na rynku edukacji, potrzebach
edukacyjnych i zawodowych młodzieży,

b) rozpowszechnianie informacji o usługach i instrumentach rynku pracy
świadczonych przez urzędy pracy, w tym w szczególności promowanie
poradnictwa zawodowego wśród młodzieży i nauczycieli,

c) świadczenie pomocy uczącej się młodzieży w zakresie kształtowania
aktywnych zachowań na rynku pracy i rynku edukacji,

d) wymiana informacji w zakresie poradnictwa zawodowego prowadzonego
przez szkolnych doradców zawodowych na rzecz uczącej się młodzieży,

e) uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach organizowanych przez urzędy
pracy,

f) współorganizowanie spotkań, warsztatów i konferencji i nieodpłatnego
udostępniania sal i innych pomieszczeń do ich organizacji.



Młodzieżowy Dzień z Doradcą Zawodowym

• Organizowany jest od 2012 roku w celu zainicjowania działań mających

przygotować młodzież do wejścia na rynek pracy i dopasowania kierunków

kształcenia do potrzeb rynku pracy (odbyło się 6 edycji).

• Wzięło w nich udział około 900 uczniów olsztyńskich szkół średnich.

• spotkania informacyjne dla młodzieży np. „Jak skutecznie i bezpiecznie

szukać pracy?”, „Tendencje rozwojowe na rynku pracy - zawody

przyszłości”, „Oczekiwania pracodawców w stosunku do kandydatów do

pracy”, „ Co warto wiedzieć zaczynając pracę – moje prawa obowiązki”;

• warsztaty dla uczniów: „ Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych”,

„ Warsztaty autoprezentacji”, „ Jak skutecznie szukać pracy?”, „ Wybory

edukacyjne i ich wpływ na drogę zawodową”;

• konferencja dla dyrektorów szkół, nauczycieli, doradców zawodowych i

pedagogów pn. „Zmiany w edukacji zawodowej w kontekście współpracy

szkoła – pracodawcy”;

• indywidualne konsultacje z pośrednikami pracy i doradcami

zawodowymi dot. ofert pracy, rynku pracy i planowania rozwoju

zawodowego.

Przykładowy program:



Czy uczestnicy byli zadowoleni ?
Opinie

„ Niezbędna jest kontynuacja spotkań w tej formie”.

„ Było świetnie, wiele się nauczyłem, jestem zadowolony”.

„ Przejrzystość przekazu, profesjonalizm, szybko i przyjemnie”.



Opinie doradców zawodowych pracujących z 

uczniami
• Młodzież jest otwarta i zaangażowana , wykazuje zainteresowanie poruszanymi 

tematami, chętnie się uczy i zadaje pytania.

• Są chętni do zdobywania informacji o sobie i o swoich predyspozycjach.

• Mają ogólną wiedzę w zakresie tworzenia dokumentów aplikacyjnych.

• Są ciekawi jak dobrze zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej.

• Planując dalszą naukę często nie myślą o perspektywach zatrudnienia.

• Mają małą wiedzę w zakresie rynku pracy, zawodów, oczekiwań pracodawców.

• Mają małe doświadczenie w pracy z doradcami zawodowymi.

• Posiadają ograniczoną wiedzę o metodach poszukiwania pracy - szukają ofert 

pracy głównie w internecie.

„Istnieje potrzeba organizowania warsztatów, spotkań informacyjnych doradców 

zawodowych UP z młodzieżą szkolną. Spotkania te dają możliwość zdobycia 

aktualnych informacji związanych z rynkiem pracy i poszukiwaniem na nim 

swojego miejsca. Młodzi ludzie mają możliwość, aby dowiedzieć się jakie szanse i 

ograniczenia niesie współczesny rynek pracy, oraz jaki sposób działania, 

zwiększa szansę na sukces w postaci satysfakcjonującego zatrudnienia”.



Pomoc osadzonym

• 6 czerwca 2016 r. zawarto porozumienie, którego celem jest wsparcie

osadzonych w okresie do 6 m-cy przed opuszczeniem zakładu karnego w

przygotowaniu do życia po zwolnieniu.

• partnerzy porozumienia : Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, Miejski

Urząd Pracy w Olsztynie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w

Olsztynie, Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda Ochotniczych

Hufców Pracy, Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie.

• utworzenie Zespołu ds. readaptacji społecznej osób skazanych, w skład

którego wchodzą przedstawiciele służby więziennej, kuratorzy sądowi,

doradcy zawodowi oraz pracownicy socjalni.



Zadania zespołu ds. readaptacji społecznej 

osób skazanych

• Analiza i diagnoza problemów i deficytów skazanych.

• Podejmowanie optymalnych i adekwatnych działań wobec osoby

przygotowywanej do zwolnienia oraz ich kontynuacja po zwolnieniu,

• Ułatwianie społecznej readaptacji.

• Przeciwdziałanie powrotowi do przestępstwa.

• Udzielanie skazanym i ich rodzinom pomocy zwłaszcza materialnej,

medycznej, w zakwaterowaniu, porad prawnych oraz pomocy w znalezieniu

pracy i w określeniu indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego.

Spotkania Zespołu ds. readaptacji społecznej osób skazanych, odbywają się co

najmniej raz w kwartale. Z ramienia MUP uczestniczy w nich doradca

zawodowy. Poza udziałem w pracach Zespołu, doradca zawodowy uczestniczył

w spotkaniach indywidualnych ze skazanymi na terenie aresztu śledczego.



Pomoc doradców zawodowych skazanym i 

zwolnionym z zakładów karnych

• Udzielanie informacji zawodowych, dotyczących sytuacji na lokalnym

rynku pracy, metod poszukiwania pracy, wymagań pracodawców odnośnie

kandydatów do pracy oraz aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu,

realizowanych przez Urząd Pracy.

• Świadczenie poradnictwa zawodowego bezrobotnym, którzy zarejestrowali

się po opuszczeniu zakładu karnego.

• Uczestnictwo w posiedzeniach zespołu.

Dotychczas działaniami Zespołu objętych zostało 18 osób, z których 15 osób

opuściło już Areszt. Rejestracji w MUP dokonało 5 osób, z których jedna pozostaje

w ewidencji osób bezrobotnych, pozostałe zostały wyłączone z powodu zmiany

miejsca pobytu, wyjazdu za granicę, niezgłoszenia się w terminie, podjęcia pracy.

Rejestracji w UPPO w Olsztynie dokonały dwie osoby, z których jedna figuruje w

rejestrze. Pozostałe osoby objęte działaniami Zespołu zostały zobligowane do

zgłoszenia się w UP stosownie do miejsca zamieszkania.



• Od marca 2017 r. Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego Filia w Biskupcu

współpracuje z Oddziałem Zewnętrznym w Kikitach Zakładu Karnego w

Barczewie podejmując wspólne działania na rzecz osób osadzonych

przygotowujących się do zwolnienia.

• Współpraca odbywa się w oparciu o zawarte porozumienie, zakładające

pomoc osadzonym w samodzielnym poszukiwaniu pracy i w powrocie do

życia społecznego.

• Doradca zawodowy urzędu udziela informacji o zawodach, rynku pracy,

możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy

aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu. Omawiane są zasady

rejestracji osób bezrobotnych, prawa i obowiązki zarejestrowanych,

ustalanie profilu pomocy, tworzenie Indywidualnego Planu Działania oraz

usługi i instrumenty rynku pracy.

Usługa doradcza realizowana jest na terenie Oddziału Zewnętrznego w 

Kikitach. W 2017 r. przeprowadzono dwa spotkania dla 24 osób. W 2018 r. 

planowane są kolejne.



„Cykliczne spotkania z pracownikiem Urzędu 

Pracy na terenie zakładu są jednym z 

elementów aktywizacji społecznej jako element 

programu readaptacji społecznej dla 

skazanych.”

„Udział skazanych w grupowych zajęciach przy

współpracy z organizacjami lokalnych

samorządów stanowi aktywną formę polityki

społecznej, dzięki której skazani mogą zdobyć

wiedzę i umiejętności związane z

poszukiwaniem pracy i podejmowaniem

zatrudnienia, rynkiem pracy, metodami

aktywnego poszukiwania pracy, dokumentami

aplikacyjnymi oraz rozmową kwalifikacyjną.”

„Celem najważniejszym dla skazanych jest

podniesienie poziomu poczucia własnej

wartości i samooceny nie tylko w warunkach

izolacji więziennej, ale również na otwartym

rynku pracy, co w znacznym stopniu ułatwi

osadzonym pierwsze kroki poza murami

jednostki penitencjarnej.”

Fragmenty wypowiedzi kapitana 

Krzysztofa Samelskiego, starszego 

wychowawcy Oddziału Zewnętrznego                           

w Kikitach Zakładu Karnego w 

Barczewie

Odpowiednio poinformowany i przygotowany

już w trakcie odbywania kary do umiejętnego

i efektywnego poszukiwania pracy jest w

stanie poradzić sobie w warunkach

wolnościowych z adaptacją i ponownie

dołączyć do społeczności lokalnej”.



Opinie doradców zawodowych pracujących z 

osobami skazanymi 

• Osoby po karze pozbawienia wolności to jedna z najtrudniejszych grup osób

bezrobotnych jeśli chodzi o możliwość aktywizacji, często są długotrwale

bezrobotni, wykazują małą motywację do zmiany swojej sytuacji.

• Pracodawcy niechętnie decydują się na zatrudnienie osób po karze pobawienia

wolności a niekaralność jest częstym wymogiem odnośnie kandydatów do

pracy. Utrudnia to zatrudnienie i realną szansę na życie poza zakładem.

• Główną trudnością w pracy z klientami, którzy opuścili zakład karny jest

niewywiązywanie się przez nich z poczynionych ustaleń. Mają skłonność do

podejmowania działań pozorowanych - wiedzą co należy mówić i jakie

zachowania prezentować, aby osiągnąć zamierzony efekt.

• Mają skłonność do ponownego popadania w konflikt z prawem, gdyż nie

potrafią inaczej rozwiązywać swoich problemów, szukając najprostszej drogi

do realizacji własnych zamierzeń.

„Prowadzenie skoordynowanych działań, wspólnie z innymi podmiotami, które 

w ramach realizowanych zadań, wspierają osoby karane w ich funkcjonowaniu 

poza więzienną rzeczywistością jest potrzebne i uzasadnione”.



Inne działania w zakresie poradnictwa 

zawodowego

• Udział doradcy zawodowego w ” Klubie doradcy zawodowego”

zrzeszającego szkolnych doradców zawodowych, który wiosną 2016 roku

przekształcił się w sieć współpracy i samokształcenia szkolnych doradców

zawodowych. Współpraca polega przede wszystkim na wymianie

informacji i doświadczeń oraz integracji doradców zawodowych

pracujących w różnych instytucjach na terenie Olsztyna. Są to szkoły

gimnazjalne, ponadgimnazjalne, poradnie psychologiczno- pedagogiczne,

Biuro Karier UWM oraz Miejski Urząd Pracy.

• Uczestnictwo MUP i UPPO w Warmińsko-Mazurskim Pakcie na Rzecz

Rozwoju Poradnictwa Zawodowego. Dbanie o rozwój poradnictwa

zawodowego, organizowanie spotkań, uczestnictwo w szkoleniach,

wymiana informacji.



• Współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z

Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu na rzecz zwiększania

kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych.

• Doradcy zawodowi prowadzą proces aktywizacji zawodowej osób

niepełnosprawnych poprzez usługę poradnictwa zawodowego.

Przeprowadzono wiele spotkań indywidualnych, warsztatów grupowych i

informacyjnych, w trakcie których przekazywano wiedzę z zakresu rynku

pracy i rozwijania umiejętności radzenia sobie z nowymi wyzwaniami.

Wypowiedź Pani Agnieszki Brudzińskiej - instruktora zawodu PSONI w

Biskupcu

„Dzięki współpracy z Urzędem Pracy osoby niepełnosprawne zdobywają

wiedzę na temat różnych typów pracy i możliwości zatrudnienia. Biorąc

udział w zajęciach (spotkaniach) tematycznych poszerzają swoją wiedzę

związaną z aktywizacją zawodową. Rozwijają umiejętności dokonywania

adekwatnych aktywności do swoich możliwości w aktywizacji zawodowej.

Poznają i rozwijają rozumienie korzyści płynących z pracy oraz poznają i

poszerzają wiedzę na temat podstawowych obowiązków pracownika”.



Miejski Urząd Pracy w Olsztynie 

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego 

Al. Piłsudskiego 64 B

tel.  89 537 – 28 – 00 

fax. 89 537 – 28 – 01 

e-mail: mup@olsztyn.mup.gov.pl

uppo@olsztyn.uppo.gov.pl

strona: http://olsztyn.mup.gov.pl

http://olsztyn.uppo.gov.pl   

Dziękuję za uwagę


