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Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020
Zobowiązanie strategiczne

Zobowiązanie:

Wdrożenie regionalnego systemu poradnictwa zawodowego. 
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Założenia wynikające z RPS AP

• Zostanie opracowany i wdrożony spójny system poradnictwa zawodowego dla uczniów
i osób dorosłych obejmujący współpracę instytucji świadczących usługi poradnictwa
zawodowego.

• Podniesiona zostanie jakość pracy doradców zawodowych i nauczycieli doradców
zawodowych, w tym poprzez doskonalenie kompetencji doradców i popularyzowanie
nowatorskich metod i narzędzi pracy w oparciu o zidentyfikowane potrzeby poszczególnych
grup odbiorców usług.

• Nawiązana zostanie współpraca doradców zawodowych i nauczycieli doradców
zawodowych z pracodawcami w celu lepszego rozpoznawania ich potrzeb i reagowania na
te potrzeby.

• Upowszechniane będzie całożyciowe poradnictwo zawodowe.

• Uczniowie na poszczególnych etapach nauki uzyskają ułatwiony dostęp do wysokiej jakości
usług doradztwa edukacyjno-zawodowego z uwzględnieniem profesjonalnego doradztwa
zawodowego.

• Osoby dorosłe uzyskają ułatwiony dostęp do wysokiej jakości usług doradztwa
zawodowego.
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Cel Pomorskiego Systemu 
Poradnictwa Zawodowego 

Wzrost zatrudnienia i kompetencji
zawodowych mieszkańców województwa
Pomorskiego poprzez:

• zwiększenie jakości i dostępności usług
z zakresu całożyciowego poradnictwa
zawodowego

• wprowadzenie rozwiązań zapewniających 
pracodawcom i pracownikom 
adaptowanie się do zmieniającej się 
sytuacji gospodarczej
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Rezultat PSPZ :

 partnerstwo - sieć współpracy

doradców zawodowych 

świadczących usługi w 

województwie pomorskim.

Model Pomorskiego Systemu Poradnictwa 

Zawodowego
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Schemat partnerstwa – sieci współpracy 
doradców zawodowych

Poziom regionalny

Poziom lokalny 
(gminny, powiatowy)
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Główne obszary działań PSPZ

PARTNERSTWO -> SIEĆ

JAKOŚĆ

Podnoszenie jakości pracy 
doradców zawodowych
i nauczycieli doradców 

zawodowych w oparciu
o zidentyfikowane 
potrzeby, w tym 
doskonalenie ich   

kompetencji 
i popularyzowanie 

nowatorskich metod
i narzędzi pracy

ADAPTACYJNOŚĆ

Rozwijanie współpracy 
doradców zawodowych
i nauczycieli doradców 

zawodowych 
z pracodawcami w celu 
lepszego rozpoznawania
i reagowania na potrzeby 

pracodawców 

UPOWSZECHNIENIE

Upowszechnienie  
całożyciowego poradnictwa 

zawodowego wśród 
instytucji i mieszkańców 

województwa pomorskiego   
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Schemat funkcjonowania PSPZ
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Schemat funkcjonowania PSPZ
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Działania zrealizowane w 2018 r.

01.2018
• Spotkanie inaugurujące utworzenie grup roboczych 

02.2018

• I spotkanie grup roboczych (omówienie propozycji działań: „Marzec na obcasach”, utworzenie planu pracy grup roboczych: 
tematyka, harmonogram, diagnoza potrzeb szkoleniowych) 

03.2018
• „Marzec na obcasach”

04.2018

• II spotkanie grup roboczych: praca nad rekomendacjami, tydzień seniora

•Pilotaż „Doradź mądrze”- szkolenia i spotkania sieciujące doradców edukacyjnych i doradców zawodowych

05.2018
• Konferencja o tematyce dotyczącej różnorodności międzykulturowej

06.2018

• „Aktywni z Pasją” – warsztaty dla seniorów

• Szkolenie MRPiPS - KZZ

• III spotkanie grup roboczych: omówienie „Wybieraj mądrze” i „Doradź mądrze”, moduł dot. cudzoziemców
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„Marzec na obcasach”

Działania skierowane do kobiet, obejmujące cykl
bezpłatnych warsztatów z zakresu doradztwa
zawodowego, rozwoju osobistego, przedsiębiorczości,
promowania zdrowego stylu życia oraz zagadnienia
związane z wizerunkiem.

Zajęcia miały na celu promowanie aktywności
kobiet na rynku pracy i w biznesie, wzmocnienie
poczucia własnej wartości, poszerzenie wiedzy o
aktualnych trendach dotyczących rynku pracy oraz
zagadnienia związane z profilaktyką zdrowotną.

Liczba uczestników: 824
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Konferencja 24.05.2018 

PROGRAM:

Pomorski System Poradnictwa Zawodowego Katarzyna 
Żmudzińska, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 

Jak budować różno-ważne zespoły i instytucje? dr Natasza 
Kosakowska-Berezecka, Uniwersytet Gdański

Przygotowania zawodowe do międzynarodowego rynku pracy
Dominika Cieślikowska, trener kompetencji międzykulturowych 

Cudzoziemcy na pomorskim rynku pracy Marcin Średziński, 
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Panel dyskusyjny
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„Aktywni z pasją”

Działania skierowane do seniorów, obejmujące 
cykl bezpłatnych warsztatów z zakresu doradztwa 
zawodowego, rozwoju osobistego, promowania 
zdrowego stylu życia. 

Zajęcia miały na celu promowanie aktywności 
seniorów na rynku pracy, wzmocnienie poczucia 
własnej wartości, poszerzenie wiedzy o 
zagadnienia związane ze zdrowym stylem życia. 

Liczba uczestników: 398 
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Eventy w przygotowaniu

09-12.2018
• „Doradź mądrze”- cykl warsztatów dla nauczycieli doradców zawodowych w zakresie pracy z uczniem

10.2018
• „Wybieraj mądrze”- cykl warsztatów dla uczniów szkół ponadpodstawowych

11.2018
• Pomorski Dzień Przedsiębiorczości – 14.11.2018

12.2018
• Spotkanie podsumowujące pracę grup roboczych
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„Doradź mądrze”

Cykl warsztatów mających na celu zwiększenie
wiedzy szkolnych doradców zawodowych
w zakresie pracy z uczniem.

Udział w szkoleniach umożliwi nauczycielom -
doradcom zawodowym zdobycie informacji
o rynku pracy, poznanie nowoczesnych metod
pracy z młodzieżą. Ponadto umożliwi
nawiązanie kontaktów z przedstawicielami
innych instytucji świadczących usługi
poradnictwa zawodowego - stworzy przestrzeń
do wymiany doświadczeń i budowania sieci
współpracy w wymiarze regionalnym.
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„Wybieraj mądrze”

Cykl warsztatów i spotkań informacyjnych
skierowanych do uczniów szkół z województwa
pomorskiego.

Warsztaty i spotkania z młodzieżą będą
dotyczyły m.in. takich kwestii jak: świadome
planowanie kariery zawodowej, dokonywanie
trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych,
odkrywanie talentów, rozwijanie pewności
siebie i wiary we własne możliwości, wiedza na
temat rynku pracy i wykorzystanie Barometru
Zawodów w procesie planowania kariery. Dla
części szkół przewidziane są wizyty studyjne
w zakładach pracy, mające na celu pogłębienie
wiedzy zawodoznawczej uczniów.
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Pomorski Dzień Przedsiębiorczości

Wydarzenie w ramach Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości, skierowane do uczniów szkół 
ponadpodstawowych. 

Celem przedsięwzięcia jest wzbogacenie wiedzy i rozwój
umiejętności młodzieży z zakresu szeroko pojętej
przedsiębiorczości. Przyjęta formuła wydarzenia, łącząca
interaktywną grę miejską z częścią konferencyjno-
warsztatową, ma na celu uatrakcyjnienie młodym ludziom
poznawania i rozwijania następujących kompetencji
przedsiębiorczych: komunikatywności, kreatywności,
planowani i elastyczności, współpracy w grupie oraz
analizy i selekcji danych. W trakcie podsumowania gry
zostanie wyłoniona i nagrodzona zwycięska drużyna, która
najlepiej poradzi sobie z realizacją zadań badających
kompetencje przedsiębiorcze.
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Główne etapy realizacji zobowiązania 
strategicznego

• Określenie kluczowych potrzeb doradców zawodowych i nauczycieli
doradców zawodowych.

• Utworzenie regionalnej sieci współpracy instytucji świadczących usługi
poradnictwa zawodowego (m.in. WUP, PUP, OHP, organy prowadzące szkoły,
szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, akademickie biura karier,
agencje zatrudnienia, organizacje pozarządowe).

• Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu współpracy na rzecz
poradnictwa zawodowego, prowadzonego dla uczniów i osób dorosłych.

• Wsparcie szkoleniowe doradców zawodowych i nauczycieli doradców
zawodowych adekwatne do potrzeb poszczególnych grup odbiorców.

• Promocja i upowszechnianie usług całożyciowego poradnictwa
zawodowego.
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Połączenie sił to początek.
Pozostanie razem to postęp. 
Wspólna praca to sukces. 

( Henry Ford)



Dziękujemy za uwagę.
Agnieszka Czyżewska - Kilimnik

Agnieszka  Prądzińska - Jędrzejek
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 

w Gdańsku

Kontakt
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 
ul. Żabi Kruk 16 (parter)

80-822 Gdańsk
tel.: 58 323 72 30

email: doradcy@wup.gdansk.pl


