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Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 

22.04.2021 



Doradca zawodowy/ kariery    
   Poradnictwo zawodowe / kariery 

 

Edukacja 

 

• PPP 

• SzOK 

• Szkoły 

Uczelnie 
wyższe 

 

• Biura Karier 

Urzędy 
pracy 

 

• PUP 

• CIiPKZ 

Wolny 
rynek 

 

• Agencje 
zatrudnienia 

• NGO 

• Firmy 
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Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 

Kim jesteśmy? 

Adres: al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław 
 
Tel.: 71 / 39 74 314, 315, 316, 152, 268, 269 
 
e-mail: wroclaw.ciz@dwup.pl 
 
7.30 – 15.00 
 

mailto:wroclaw.ciz@dwup.pl
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  Usługi  PORADNICTWA ZAWODOWEGO : 

• porady indywidualne, w tym poradnictwo na odległość, 

• porady grupowe otwarte i zamknięte. 
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Kim są Klienci naszego Centrum? 
 

Pomagamy osobom pełnoletnim, tj.: osobom powyżej 18 r.ż. 
 

 Osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy 

 Studenci i absolwenci szkół 

 Pracodawcy i osoby pracujące 

 Osoby z niepełnosprawnościami 

 Kobiety powracające na rynek pracy po… 

 Osoby w wieku 50+ 

 Osoby w okresie wypowiedzenia lub czujące zagrożenie… 

 Osoby po odbyciu kary pozbawienia wolności 

 Osoby osadzone w zakładach karnych i aresztach śledczych 
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Przykładowe problemy naszych Klientów: 

  

 Nie wiem co chciałbym robić w życiu… 

 Nie wiem do jakiej szkoły iść dalej, żeby znaleźć potem pracę. 

 Nie wiem JAK szukać pracy. 

 Nie wiem JAKIEJ pracy mogę szukać z moim wykształceniem. 

 Nie wiem jak wygląda teraz rynek pracy, jakich kwalifikacji oczekują pracodawcy. 

 Napisałem życiorys korzystając z szablonu w Internecie, ale chciałbym jeszcze go 

skonsultować z doradcą zawodowym. 

 Myślę o dokształceniu/przekwalifikowaniu, ale nie wiem w jakim kierunku pójść.  

  Chcę założyć własną firmę, jak to zrobić? 

  Co oferuje powiatowy urząd pracy? 
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Metody poszukiwania pracy 

1. Budowanie sieci kontaktów, znajomi rodzina 

2. Portale z pracą 

4. Chodzenie bezpośrednio do pracodawców 

5. PUP 

6. Agencje zatrudnienia 

7. Własna firma 
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Instytucje wspierające rozwój zawodowy osób  

z niepełnosprawnościami 
 

 Powiatowe urzędy pracy 

 Centra informacji i planowania kariery zawodowej 

 Zakłady aktywności zawodowej 

 Zakłady pracy chronionej 

 Fundacje i stowarzyszenia  

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych 

 Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem 
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  Zakłady aktywności zawodowej i Zakłady pracy chronionej 
 

 Wsparcie w nabywaniu kwalifikacji zawodowych 

 Pomoc w rozwoju kompetencji społecznych i zawodowych 

 Przygotowanie do wejścia na otwarty rynek pracy 

 Główne branże: usługi ochroniarskie, usługi porządkowo-czystościowe, 

gastronomia, produkcja sprzętu elektrotechnicznego 



  12 

  Fundacje i stowarzyszenia 
 

 Zatrudnienie wspomagane 

 Kluby aktywności 

 Pracownie rozwoju społecznego, zawodowego 

 Szkolenia, staże 

 Wsparcie psychologów, doradców zawodowych i innych specjalistów 
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Portale z pracą dla osób z niepełnosprawnościami 
 

 https://popon.pl/oferty-pracy/  

(Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych) 

 https://sprawniwpracy.com/oferty/  

 http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/204182?query_id=202606 

 pracuj.pl/, jobs.pl/, praca.pl/ . 

 

 Centralna Baza Ofert Pracy 
 
 

https://popon.pl/oferty-pracy/
https://popon.pl/oferty-pracy/
https://popon.pl/oferty-pracy/
https://popon.pl/oferty-pracy/
https://popon.pl/oferty-pracy/
https://sprawniwpracy.com/oferty/
https://sprawniwpracy.com/oferty/
https://sprawniwpracy.com/oferty/
http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/204182?query_id=202606
http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/204182?query_id=202606
http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/204182?query_id=202606
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Prognoza na rok 2021 dla:  
Województwo: dolnośląskie, Powiat: Wrocław 
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Prognoza na rok 2021 dla:  
Województwo: dolnośląskie, Powiat: Wrocław 
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Źródło: www.barometrzawodow.pl 
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  Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy 

Adres: ul. Gliniana 20-22, 50-525 Wrocław 
Budynek B, parter 
Stanowiska od 1 do 10 oraz 14 do 16 
 
Tel.:  71 770 17 41 
 
e-mail:  wrwr@pup-wroclaw.pl  
 

mailto:wrwr@pup-wroclaw.pl
mailto:wrwr@pup-wroclaw.pl
mailto:wrwr@pup-wroclaw.pl
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  Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy na rzecz osób bezrobotnych: 
 

 pośrednictwo pracy, 
 poradnictwo zawodowe, 
 szkolenia, 
 staże, 
 bony szkoleniowe, stażowe i na zasiedlenie, 
 środki na podjęcie działalności gospodarczej, 
 badania lekarskie lub psychologiczne, 
 dofinansowania tworzenia miejsc pracy dla osób  

z niepełnosprawnościami, m.in. prace interwencyjne. 
 



  20 

  Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym 
Urzędzie Pracy jako: 
 
 bezrobotny – to osoba, która posiada ustaloną niepełnosprawność, jednak nie 

jest uprawniona m.in. do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, 
zasiłku stałego, 

 
 poszukujący pracy – to osoba, która oprócz ustalonej niepełnosprawności jest 

uprawniona  m.in. do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, zasiłku 
stałego. 

 
 
Rejestracji można dokonać: 
• osobiście, bezpośrednio w siedzibie urzędu, 
• przez Internet. 
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  Powiatowy Urząd Pracy - Szkolenia 
 

• Szkolenia grupowe skierowane są do określonej grupy osób bezrobotnych  
(w zależności  od typu szkolenia i zawodu) i poprzedza je rekrutacja 
prowadzona przez urząd. 

 

• Szkolenia indywidualne to szkolenia wskazane przez osobę bezrobotną  
i finansowane na jej wniosek, pod warunkiem uzasadnienia celowości 
szkolenia; 

      - Koszt szkolenia w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie  
         przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia za pracę. 
      - Jeśli koszt jest wyższy, osoba bezrobotna pokrywa różnicę z własnych   
         środków. 

    

• Uczestnik szkolenia otrzymuje stypendium równe 120% zasiłku. 
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  Powiatowy Urząd Pracy - Staż 
 
• Jest to nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania 

pracy, poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy 
między pracodawcą a skierowaną na staż osobą bezrobotną (odbywa się na podstawie 
umowy PUP - pracodawca). 

 
    Ile czasu może trwać staż? 
 
    od 3 do 6 miesięcy  lub 
    od 3 do 12 miesięcy (w przypadku bezrobotnych do 30. roku życia) 
 
 

    WAŻNE:   staże są organizowane pod warunkiem gotowości 
                     pracodawców do zatrudnienia stażystów.  
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  Powiatowy Urząd Pracy - Staż 
 
• Umowa dotycząca organizacji stażu, zawierana przez PUP oraz pracodawcę, 

określa w szczególności: 
     - liczbę miejsc odbywania stażu, 
     - okres odbywania stażu, 
     - miejsce odbywania stażu, 
     - dane opiekuna osoby bezrobotnej, 
     - prawa i obowiązki PUP oraz organizatora stażu. 

 
• Podczas odbywania stażu osoba bezrobotna otrzymuje stypendium w 

wysokości 120% zasiłku. 
 

• Stażysta ma także prawo do dwóch dni wolnych na każde 30 dni 
kalendarzowych odbywania stażu. 
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  Od 2013 roku systematycznie zmniejsza się liczba  
osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami. 



  25 

  



  

 
 
 

 

Dziękujemy  
 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej  
we Wrocławiu 

 
 
 

 
 
Marzena Horbaczewska – kierownik 
Paulina Anklewicz – doradca zawodowy stażysta 
 

 
26 


