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Lista skrótów

ABK – akademickie biuro karier

CEDEFOP – European Centre for the Development of Vocational Training (Europejskie Centrum Rozwoju 

Kształcenia Zawodowego)

CEiPM OHP – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy

CIZ (także: CIiPKZ) – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
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EURES – European Employment Services (Europejskie Służby Zatrudnienia)

GKP – Gimnazjalne Kluby Przedsiębiorczości

GUP – Grodzki Urząd Pracy

IPD – Indywidualny Plan Działań

KO – Kuratorium Oświaty w Krakowie

KOWEZiU – Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

LO – liceum ogólnokształcące

MCIZ OHP – Mobilne Centrum Informacji Zawodowej Ochotniczych Hufców Pracy

MCK OHP – Młodzieżowe Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy

MPiPS – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

OHP – Ochotnicze Hufce Pracy

PRAO – Le Pôle Rhône-Alpes de l'Orientation (Platforma na rzecz Orientacji Zawodowej w Regionie

Rodan-Alpy)

PPP – poradnia psychologiczno-pedagogiczna

PUP – powiatowy urząd pracy

SIO – System Informacji Oświatowej

SzOK – Szkolny Ośrodek Kariery

UJ – Uniwersytet Jagielloński

UMWM – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

UPPK – Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

WSDZ – wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

WUP – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

ZSZ – zasadnicza szkoła zawodowa
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Wstęp

Postęp technologiczny, przede wszystkim w wymiarze informacyjno-komunikacyjnym, następuje 

w coraz większym tempie i oddziałuje na wszystkie dziedziny ludzkiego życia. Ma też ogromny 

wpływ na przemiany rynku pracy: powstają i będą powstawać nowe zawody i specjalności, zmie-

nia się również sposób świadczenia pracy – może ona być wykonywana w oderwaniu od stałego 

miejsca zatrudnienia i stałych godzin, wymaga elastyczności i mobilności, umiejętności pracy pro-

jektowej i zespołowej. W związku z tym pracodawcy wymagają innych niż dotychczas kompetencji 

i umiejętności. By nadążać za tymi zmianami wprowadza się zmiany w systemie nauczania – pol-

ska szkoła zmienia się w taki sposób, by odpowiadać na zapotrzebowanie na nowe kompetencje. 

Ustawowym zadaniem szkół na trzecim (gimnazjum) i czwartym (szkoła ponadgimnazjalna) etapie 

edukacyjnym jest nie tylko wyposażenie ucznia w kanon wiedzy ogólnej, ale też przygotowanie go 

do wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia. 

Osoby dorosłe, wykształcone w innych realiach i przygotowane do pracy w innych warunkach, 

również stają przed wyżej wymienionymi wyzwaniami. Konieczność ciągłej adaptacji do warun-

ków rynku pracy wymaga przyjęcia nowej strategii: uczenia się przez całe życie. 

Strategia uczenia się przez całe życie wymaga umiejętności podejmowania ważnych decyzji – po-

czynając od wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, kierunku studiów lub konkretnej specjalizacji za-

wodowej, po decyzje o wyborze miejsca pracy czy jego zmianie. Rolą doradców zawodowych jest 

identyfi kacja predyspozycji i zdolności jednostki, o ile nie zostało to dokonane na wcześniejszym 

etapie, oraz wskazanie sposobów rozwoju tych zdolności. Przede wszystkim jednak ich zadaniem 

jest wspieranie klientów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej i podejmowaniu ważnych 

decyzji. Jednak doradztwo to proces wymagający aktywnego uczestnictwa osoby, która korzysta 

ze wsparcia, a także świadomości celów i korzyści z niego płynących.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe to coraz bardziej popularny, choć wciąż mało znany i niedoce-

niany sposób, w jaki instytucje publiczne wspierają obywateli. To również obszar, w którym moni-

torowanie i koordynacja działań przy stosunkowo niewielkim wzroście nakładów mogą przynieść 

duży efekt w postaci lepszego wykorzystania kapitału ludzkiego dla rozwoju regionu i poprawy 

warunków życia. Większość placówek doradztwa zawodowego podlega samorządom. Rolą władz 

samorządowych jest zadbanie o warunki rozwoju doradztwa jako istotnego elementu usług edu-

kacyjnych i rynku pracy, wspierających mieszkańców w aktywności zawodowej.

W 2012 roku – roku tworzenia programów strategicznych, czyli planów wykonawczych do Strate-

gii Rozwoju Województwa Małopolskiego „Małopolska 2020” – Wojewódzki Urząd Pracy w Kra-

kowie podjął się zadania określenia stanu i potencjału doradztwa zawodowego w regionie. Jego 

realizacja była możliwa dzięki współpracy naszych partnerów – instytucji działających w obszarze 

doradztwa edukacyjno-zawodowego, edukacji i rynku pracy. Szczególne podziękowania należą 

się członkom grupy zadaniowej Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego 

„Doradztwo edukacyjno-zawodowe” oraz Kuratorowi Oświaty w Krakowie, których zaangażowa-

nie pozwoliło na zebranie informacji i skonsultowanie wyników z możliwie najszerszym gronem 

reprezentantów środowiska.
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Zakres i cel badaniaI. 

Przez doradztwo edukacyjno-zawodowe rozumie się wsparcie oferowane przez powołane do tego 

osoby i instytucje klientom, w szczególności uczniom, ich rodzicom, osobom bezrobotnym lub 

poszukującym pracy, a także osobom planującym podjęcie nauki, w celu wyboru kierunku kształ-

cenia bądź szkolenia, zawodu lub zatrudnienia, dostosowanego do ich potrzeb i możliwości oraz 

realiów rynku pracy.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe może być świadczone przez różne osoby, którym powierzono 

to zadanie, a w szczególności przed doradcę zawodowego. 
1

DORADCA ZAWODOWY1 – osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych 

porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia 

i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofi zyczne i sytuację życiową, a także potrzeby 

rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami 

w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, 

znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne 

środki przekazywania informacji zawodowej.

Obecną strukturę systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego ze względu na charakterystykę 

klientów, którym instytucje świadczą usługi, obrazuje poniższa tabela.

1 Szkolny doradca zawodowy, Warszawa: KOWEZiU, 2003.
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System doradztwa edukacyjno-zawodowego w PolsceTabela 1. 

instytucja grupy docelowe obszar

szkoły gimnazjalne

uczniowie gimnazjów

rodzice

nauczyciele

sy
st

e
m

 o
św

ia
ty

szkoły ponadgimnazjalne

(uczniowie gimnazjów)

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

rodzice

nauczyciele

poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

(PPP)

dzieci i młodzież do ukończenia edukacji

rodzice

nauczyciele i szkoły

akademickie biura karier (ABK)

w zależności od uczelni jedna, kilka lub wszystkie 

grupy: 

kandydaci na studia

studenci

absolwenci

pracownicy uczelni

in
st

yt
u

cj
e

 r
yn

ku
 p

ra
cy

Ochotnicze Hufce Pracy (OHP)

młodzież w wieku 15–25 lat, w tym:

uczniowie przejawiający problemy w nauce lub 

wychowawcze

uczniowie i studenci zainteresowani podjęciem pracy 

i zdobyciem doświadczenia zawodowego

absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i wyższych 

zagrożeni bezrobociem

powiatowe urzędy pracy (PUP)

bezrobotni

pełnoletni poszukujący pracy

pracodawcy

Centra Informacji i Planowania Kariery 

Zawodowej przy wojewódzkich urzędach 

pracy (CIZ WUP)

pełnoletni mieszkańcy Małopolski

pracodawcy

instytucje działające w obszarze rynku pracy, 

zainteresowane pozyskiwaniem informacji o rynku 

pracy i współpracą w obszarze poradnictwa 

zawodowego

projekt „Małopolskie partnerstwo 

instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji 

i szkoleń” oraz Małopolskie Partnerstwo na 

rzecz Kształcenia Ustawicznego

instytucje partnerskie, m. in. świadczące usługi 

doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizacje 

pracodawców i inne

Doradztwo jest też świadczone przez inne instytucje, nie zaliczane jednak do systemu doradztwa 

edukacyjno-zawodowego2. W niniejszej diagnozie nie zostały one uwzględnione.

2 Por. System poradnictwa zawodowego w Polsce, „Zeszyt informacyjno-metodyczny doradcy zawodowego”, 

nr 46, Warszawa: Departament Rynku Pracy MPiPS, 2010.
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Instytucje doradcze poza systemem doradztwa edukacyjno-Tabela 2. 

zawodowego

instytucja grupy docelowe obszar

ośrodki pomocy społecznej, warsztaty 

terapii zajęciowej, kluby integracji 

społecznej (KIS)

osoby defaworyzowane – klienci opieki społecznej

in
st

yt
u

cj
e

 

p
o

m
o

cy
 

sp
o

łe
cz

n
e

j

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (PFRON)

Polska Organizacja Pracodawców 

Osób Niepełnosprawnych (POPON) 

i prowadzone przez nią Centra Aktywizacji 

Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 

(CAZON)

Stowarzyszenie Integracja

niepełnosprawni

in
n

e
 in

st
yt

u
cj

e

placówki ds. reintegracji wojskowych pracownicy wojska, w tym zawodowi żołnierze

agencje zatrudnienia i pośrednictwa pracy bezrobotni i poszukujący pracy

Celem niniejszej analizy jest określenie stanu i potencjału doradztwa edukacyjno-zawodo-

wego w Małopolsce świadczonego przez instytucje publiczne na rzecz mieszkańców Małopolski 

– młodzieży, dorosłych kontynuujących naukę, pracujących, poszukujących pracy i bezrobotnych.

Analiza zawarta w tym opracowaniu dotyczy następujących zagadnień:

Czy i w jakim zakresie instytucje edukacyjne i rynku pracy, wskazane przepisami prawa do  �
świadczenia doradztwa edukacyjno-zawodowego, świadczą takie usługi?

Jaki jest stan zatrudnienia doradców i osób pełniących obowiązki doradców edukacyjno-zawo- �
dowych w placówkach publicznych (powiatowych urzędach pracy, Centrach Informacji i Pla-

nowania Kariery Zawodowej WUP w Krakowie, szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 

Ochotniczych Hufcach Pracy, akademickich biurach karier)?

Jak wygląda organizacja doradztwa dla młodzieży i dla dorosłych – czy działania mają charakter  �
systemowy czy incydentalny?

Jak wygląda współpraca instytucji edukacyjnych i rynku pracy w zakresie świadczenia doradztwa? �
Jakie czynniki wpływają na stan doradztwa edukacyjno-zawodowego w Małopolsce? �
Jakie defi cyty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w Małopolsce identyfi kują przed- �
stawiciele instytucji z nim związanych?

Do przygotowania diagnozy wykorzystano zastane źródła danych. Analizie poddano:

dane z Systemu Informacji Oświatowej – w zakresie działalności poradni psychologiczno-peda- �
gogicznych

statystyki MPiPS, dotyczące usług świadczonych przez powiatowe urzędy pracy oraz Centra In- �
formacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Krakowie (ze sprawozdania MPiPS-01, Załącz-

nik 4 Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, 

szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych oraz 

Załącznik 6 Aktywne programy rynku pracy).

W opisie działalności powiatowych urzędów pracy i Centrów Informacji i Planowania Kariery Za-

wodowej WUP wykorzystano materiały przekazane przez CIZ w Krakowie, uzupełniając je informa-

cjami uzyskanymi w odpowiedzi na przygotowaną listę pytań (dotyczących działalności doradczej 

urzędów pracy). Pośród materiałów większość stanowiły dokumenty Wojewódzkiego Urzędu Pra-

cy w Krakowie, m. in. Ocena roczna sytuacji na rynku pracy w 2011 roku, Regionalny Plan Działań na 

Rzecz Zatrudnienia na rok 2012, sprawozdania i materiały CIZ WUP w Krakowie. 

W porównaniu z ilością danych na temat działalności doradczej publicznych służb zatrudnienia, 

dostępność informacji o pozostałych instytucjach świadczących doradztwo była dużo mniejsza. 
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Dlatego zdecydowano się na zebranie odpowiednich danych poprzez kontakt z możliwie dużą 

liczbą instytucji poszczególnych typów. Przygotowano listę pytań do Ochotniczych Hufców Pracy 

oraz do akademickich biur karier. OHP przekazało dane podczas spotkania z dyrektorami Centrów 

Edukacji i Pracy Młodzieży w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu. Część ABK przesłała odpowiedzi 

na pytania, część udzieliła wywiadu. Dotarcie do niektórych ABK okazało się niemożliwe, m. in. 

z powodu zmienionej organizacji pracy w okresie wakacyjnym.

Informacje ze szkół zebrano dzięki współpracy z Kuratorium Oświaty w Krakowie. Wyniki ankie-

ty elektronicznej skierowanej do dyrektorów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu 

Małopolski, fi rmowanej przez Kuratora Oświaty (KO) i udostępnionej za pośrednictwem serwisu 

internetowego KO w Krakowie, były analizowane wspólnie przez pracowników Obserwatorium 

i Kuratorium. Stworzone przez KO osobne raporty dotyczące doradztwa w gimnazjach i w szko-

łach ponadgimnazjalnych z terenu Małopolski należy traktować jako komplementarny materiał 

w stosunku do niniejszego opracowania3.

Uzupełniająco w analizie wykorzystano wyniki badań jakościowych i ilościowych, prowadzonych 

zarówno w Małopolsce, jak i w innych regionach Polski. Opisane w rozdziale „Stan badań na temat 

doradztwa”, stanowią tło, pozwalające na ukazanie tych aspektów, które decydują o powszechno-

ści bądź też unikalności zaobserwowanych w trakcie analizy zjawisk występujących w wojewódz-

twie małopolskim. 

Zarówno początek, jak i zwieńczenie procesu badawczego stanowiły konsultacje ze środowiskiem 

szkolno-doradczym. Na przełomie maja i czerwca 2012 roku WUP w Krakowie w ramach promocji 

wyników pierwszej pełnej edycji badania losów absolwentów szkół zawodowych zorganizowało 

cztery regionalne konferencje, podczas których przedstawiciele środowiska szkolno-doradczego 

oraz władz lokalnych dyskutowali m. in. na temat stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz 

pożądanych zmian w tym obszarze. Zapis efektów tych dyskusji znajduje się w rozdziale szóstym. 

Wątki poruszone w dyskusji były inspiracją do formułowania pytań zadawanych przedstawicielom 

badanych instytucji oraz hipotez w trakcie analizy zebranych danych. Po zakończeniu analiz ro-

bocza wersja raportu została przedstawiona do recenzji przedstawicielom instytucji zaangażowa-

nych w badanie. Ich uwagi i komentarze wpłynęły na ostateczny kształt raportu, w szczególności 

na wnioski. Na koniec raport został zaprezentowany członkom grupy zadaniowej „Doradztwo edu-

kacyjno-zawodowe” Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego.

Diagnoza będzie podstawą do planowania działań instytucji zajmujących się edukacją i rynkiem 

pracy – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształce-

nia Ustawicznego, Kuratorium Oświaty oraz innych jednostek funkcjonujących na poziomie regio-

nalnym – w zakresie poprawy dostępności i jakości usług doradczych. Wnioski i rekomendacje za-

warte w raporcie mają także służyć do przygotowania działań w ramach Programu Strategicznego 

„Kapitał intelektualny i rynek pracy”, który jest programem wykonawczym do Strategii Rozwoju 

Województwa Małopolskiego „Małopolska 2020”.

3 Raporty Kuratorium Oświaty w Krakowie dostępne pod linkami:

http://kuratorium.krakow.pl/user/2012/10/d2012102402.pdf dla gimnazjów

i http://kuratorium.krakow.pl/user/2012/10/d2012102401.pdf dla szkół ponadgimnazjalnych.
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Stan badań na temat doradztwaII. 

Rozdział ten prezentuje przegląd badań dotyczących organizacji i świadczenia usług doradztwa, 

jakie były prowadzone w Małopolsce i innych regionach kraju w ostatnich latach. Ich metodologie 

i wyniki posłużyły do zaprojektowania niniejszej diagnozy. Realizując nasze badanie staraliśmy się 

unikać duplikowania rezultatów, dlatego poniższe informacje należy traktować jako uzupełnienie 

danych przytoczonych w następnym rozdziale.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Stan i rola doradztwa zawodowego w wybranych powiatach województwa warmińsko-mazurskiego (2012)

Raport oparty na badaniach ilościowych i jakościowych. Moduł ilościowy obejmował uczniów gim-

nazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Moduły jakościowe: wywiady grupowe z uczniami, absolwen-

tami i rodzicami; wywiady pogłębione z pracodawcami, dyrektorami szkół, doradcami zawodowy-

mi oraz ekspertami z poziomu regionalnego i krajowego.

Wnioski: nie istnieje system doradztwa zawodowego – większość badanych szkół nie wypracowała 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego; instytucje powołane do świadczenia takich 

usług nie współpracują ze sobą, a ich oferta jest nieskoordynowana; poziom oferty jest bardzo 

zróżnicowany w poszczególnych powiatach i szkołach; zainteresowani (uczniowie, rodzice, absol-

wenci, pracodawcy) wiedzą na temat doradztwa niewiele; zajęcia i przedsięwzięcia organizowane 

w szkole lub we współpracy z nią mają charakter incydentalny.

Opierając się na wynikach badania zespół projektowy w KOWEZiU przygotował pilotażowy pro-

gram zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa zawodowego. Polega on na diagnozie 

sytuacji doradztwa w danej szkole, zaproponowaniu odpowiednich zmian i wsparcia (merytorycz-

no-organizacyjnego, nie fi nansowego) oraz stworzeniu w powiecie warunków współpracy, sprzy-

jających efektywnemu współdziałaniu szkół i instytucji przy realizacji działań doradczych. Pilotaż, 

zrealizowany w roku szkolnym 2011/12 objął większość szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

z badanych powiatów. Wyniki pilotażu mają zostać upublicznione podczas czterech konferencji 

regionalnych (w tym w Krakowie) w czwartym kwartale 2012 r.
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Centrum Metodyczne ECORYS

Diagnoza oświatowego systemu poradnictwa edukacyjno-zawodowego w Pomorskiem (2008)

Badanie zrealizowane we współpracy z pomorskim Kuratorium Oświaty (KO przekazało dane z SIO 

i ułatwiło realizację badań w szkołach).

Diagnoza składa się z dwóch części: 

Opis regulacji prawno-organizacyjnych, związanych z realizowaniem poradnictwa edukacyjno- �
zawodowego w placówkach oświatowych dla młodzieży i analiza danych statystycznych doty-

czących województwa pomorskiego, obrazujących aktualny stan tego obszaru działań.

Wyniki i wnioski z badania ankietowego, które objęło pracowników oświaty. Badanie przepro- �
wadzono na trzydziestoprocentowej próbie szkół dla młodzieży (gimnazjów, liceów ogólno-

kształcących, techników i wybranych zasadniczych szkół zawodowych kształcących w zawodzie 

sprzedawcy oraz we wszystkich poradniach psychologiczno-pedagogicznych w województwie 

pomorskim, a także w placówkach doskonalenia nauczycieli), w publicznych i niepublicznych 

placówkach oświatowych na terenie wszystkich powiatów województwa pomorskiego.

Wnioski: środowisko oświatowe deklaruje wysoki poziom wiedzy i kompetencji w zakresie doradz-

twa zawodowego, jednocześnie oceniając efektywność działań szkoły w zakresie przygotowania 

młodzieży na rynek pracy jako co najwyżej dostateczne. 67% respondentów deklarowało systemo-

wy i stały sposób realizacji poradnictwa edukacyjno-zawodowego, co stoi w sprzeczności z danymi 

statystycznymi na temat doradztwa świadczonego w szkołach i poradniach psychologiczno-peda-

gogicznych. Zdaniem przedstawicieli oświaty uczniowie mają zapewniony dostęp do niezbędnych 

informacji. Złą wiadomością jest mała skala stosowania najskuteczniejszych form: tylko 47% pla-

cówek prowadziło badania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów, a około jednej 

trzeciej współpracowało ze środowiskiem gospodarczym i pracodawcami. Przyczyn takiego stanu 

rzeczy środowisko szkolne upatruje w niedostatecznym fi nansowaniu, wsparciu organizacyjnym 

oraz zainteresowaniu ze strony rodziców. Jako problem wskazano też brak spójnych wytycznych 

w zakresie prowadzenia sprawozdawczości z poradnictwa i tym samym fragmentaryczność do-

stępnych danych.

Koło Naukowe Studentów Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Oczekiwania klientów i samoocena doradców zawodowych małopolskich instytucji uczestniczących 

w programie „AQOR – wzmocnienie jakości orientacji zawodowej w ramach programu Leonardo da 

Vinci” (2009)

Raport z badań ilościowych, przygotowanych na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krako-

wie w czerwcu i lipcu 2009 roku w ramach międzynarodowego projektu AQOR. Cele szczegółowe: 

określenie oczekiwań klientów wobec instytucji doradztwa zawodowego i wobec doradców zawo-

dowych; samoocena doradców zawodowych ze względu na wymagane kwalifi kacje zawodowe.

Oczekiwania klientów wobec instytucji badano pod kątem celu wizyty klienta w instytucji oraz 

czasowej dostępności do usług. Wyniki uzupełniono o informacje o środkach przekazu, dzięki któ-

rym klienci uzyskali wiedzę o działalności instytucji. W przypadku doradców mierzono przydat-

ność informacji uzyskiwanych przez klientów oraz oczekiwania wobec cech doradcy. Samoocena 

doradców dotyczyła umiejętności, wiedzy oraz działań podejmowanych w pracy. Zostały one wy-

tyczone w oparciu o odpowiednie standardy kwalifi kacji zawodowych.

Badania składały się z dwóch etapów: badania ankietowego na losowej próbie 973 klientów 37 ma-

łopolskich instytucji doradztwa zawodowego oraz badania całej populacji doradców zawodowych 

tych instytucji (za realizację terenową badania odpowiadał WUP w Krakowie).

Raport zawiera charakterystyki klientów i ich oczekiwań wobec doradców. Ze względu na nie postawio-

no postulat tworzenia materiałów informacyjno-poradnikowych dla konkretnych, spójnych grup odbior-

ców. Badanie doradców nie przyniosło efektów pozwalających na rzetelną analizę ich przygotowania do 

wykonywania zawodu (zawyżone i bardzo spójne samooceny, prawdopodobnie skrzywione z powodu 
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świadomości celu badania). Wykonawcy badania postulowali prowadzenie monitoringu opinii klientów 

doradztwa w oparciu o nowe, specjalnie przygotowane (bez udziału doradców) narzędzie.

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Opracowania przygotowane w oparciu o ankiety wypełnione przez pracowników szkół:

Zbiorcze opracowanie informacji w sprawie sposobu realizacji działań z zakresu wewnątrzszkolnego  �
systemu doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach województwa małopolskiego (2009)

Opracowanie zawiera informacje o: liczbie i kwalifi kacjach pracowników szkół, zajmujących się do-

radztwem zawodowym, wykonywanych przez nich zadaniach i świadczonych usługach, wykorzy-

stywanych narzędziach, odbytych szkoleniach oraz zakresie informacji udzielanych klientom.

Ankieta w sprawie doradztwa zawodowego (2012) �

Celem opracowania było dostarczenie Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego 

(UMWM) informacji na temat „białych plam” w zakresie poradnictwa zawodowego świadczonego 

przez szkoły. Na podstawie opracowania Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowe-

go UMWM wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Krakowie przygotowują projekt 

dotyczący doradztwa w gimnazjach (opracowanie narzędzi i materiałów, szkolenie nauczycieli, 

usługi dla uczniów), który będzie realizowany na przełomie 2012 i 2013 r.

Opracowanie zawiera informacje o zatrudnieniu w szkołach doradców zawodowych lub nauczy-

cieli pełniących ich obowiązki, ich liczbie, kwalifi kacjach, współpracy z poradniami psychologicz-

no-pedagogicznymi i jej zakresie. 

Oba opracowania Kuratorium zawierają listę szkół zatrudniających doradcę lub nauczyciela pełnią-

cego takie obowiązki.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Diagnoza sytuacji w zakresie kształcenia i poradnictwa przez całe życie w Małopolsce w kontekście 

światowego kryzysu gospodarczego. Mieszkańcy Małopolski i ich poziom uczestnictwa w kształceniu 

przez całe życie (2009)

Raport z badań wykonanych przez zespół pracowników naukowych Instytutu Socjologii Uniwersy-

tetu Jagiellońskiego na zlecenie WUP w Krakowie4. W telefonicznym badaniu ankietowym wzięło 

udział 1000 mieszkańców Małopolski.

Jednym z badanych zagadnień był stan wiedzy o doradztwie zawodowym oraz powszechność 

korzystania z jego usług. Zaledwie 13% badanych korzystało z usług doradztwa zawodowego, naj-

częściej w przełomowym momencie życia zawodowego (34% – po ukończeniu szkoły lub studiów, 

32% po utracie pracy, 17% – gdy chcieli wrócić na rynek pracy po przerwie – okresie bezrobocia 

czy urlopie wychowawczym, 15% – przed wyborem szkoły średniej lub kierunku studiów, 9% – gdy 

chcieli zmienić pracę). Niekorzystający z doradztwa uważali, że nie było im to potrzebne (76%), nie 

potrafi li wytłumaczyć, dlaczego nie korzystali (8%) albo nie wiedzieli o takiej możliwości (7%). 41% 

badanych nie potrafi ło określić, jakie instytucje świadczą doradztwo. Najbardziej identyfi kowaną 

instytucją oferującą takie wsparcie jest PUP (56%), inne uzyskały poniżej 10% wskazań. Odpowiedzi 

na pytania o zadania doradcy zawodowego wskazały na jeszcze głębszą nieznajomość tematyki 

wśród mieszkańców Małopolski: najczęściej wskazywaną odpowiedzią (przy możliwości udzielania 

kilku odpowiedzi) była pomoc w znalezieniu zatrudnienia (30%). 28% badanych wybrała odpo-

wiedź „nie wiem”. Każda z poprawnych odpowiedzi zgromadziła poniżej 30% wskazań. 

4 Raport z badań zrealizowanych w ramach projektu „Diagnoza sytuacji w zakresie kształcenia i poradnictwa 

przez całe życie w Małopolsce w kontekście światowego kryzysu gospodarczego”, współfi nansowanego przez 

Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
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Stan prawny doradztwa III. 
edukacyjno-zawodowego

Na gruncie prawa polskiego za doradztwo edukacyjno-zawodowe odpowiadają:

w zakresie wsparcia dla dzieci i młodzieży: szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjal- �
ne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Ochotnicze Hufce Pracy

w zakresie wsparcia dla osób dorosłych: urzędy pracy (powiatowe urzędy pracy oraz Centra  �
Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP) oraz Ochotnicze Hufce Pracy (dla osób do 

25. roku życia).

Wsparcie doradcze w zakresie wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej świadczą również uczelnie 

wyższe (w zakresie promocji prowadzonych kierunków kształcenia i naboru uczniów / studentów), 

akademickie biura karier, agencje zatrudnienia i pośrednictwa pracy, a także zakłady karne i woj-

sko (placówki do spraw reintegracji wojskowych). Osobną kategorię tworzą instytucje oferujące 

wsparcie doradcze dla osób w szczególnej sytuacji (niepełnosprawnych, defaworyzowanych, wy-

kluczonych społecznie), takie jak Centra Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (CA-

ZON), ośrodki pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, kluby integracji społecznej.

Szczegółowy opis podstawy prawnej działania poszczególnych instytucji zawiera opracowanie De-

partamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt. „System poradnictwa zawo-

dowego w Polsce”5. W tym rozdziale skrótowo opisano, do czego na gruncie ustaw i rozporządzeń 

zobowiązane są poszczególne instytucje prowadzące doradztwo.

1. Szkoły

Na mocy Ustawy o systemie oświaty do zadań tego systemu należy zapewnienie przygotowywania 

uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia6. Rozporządzenia wykonawcze do prawa oświato-

wego zobligowały gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne do opracowania wewnątrzszkolnego systemu 

5 System poradnictwa zawodowego w Polsce, „Zeszyt informacyjno-metodyczny doradcy zawodowego” nr 46, 

Departament Rynku Pracy MPiPS, Warszawa 2010

6 Art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
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doradztwa zawodowego, który w efekcie powinien pozwolić na zlokalizowanie pomocy doradczej bli-

sko ucznia. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół wraz z rozporządzeniem zmieniającym 

z dnia 31 stycznia 2002 r., w punktach dotyczących gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, mówi, iż 

statut wyżej wymienionych placówek powinien określać między innymi organizację wewnątrzszkol-

nego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia, a także organizację 

współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi 

oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom7. 

Tym samym na szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne został nałożony obowiązek stworzenia we-

wnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ) i wpisania go w statut szkoły.

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego jest to ogół działań podejmowanych 

przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształce-

nia. System powinien określać role i zadania nauczycieli w ramach rocznego planu działań, czas 

i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, metody pracy.

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego jest przygotowywany w porozumieniu ze 

wszystkimi zainteresowanymi osobami i instytucjami (partnerami szkoły). Ma być integralną częścią 

ogólnego planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły. Jego zadaniem jest nie tylko umożliwienie 

uczniom poznania możliwości zdobycia zawodu i wymagań stawianych przez szkoły, ale również 

wsparcie w świadomym rozwijaniu ich uzdolnień, umiejętności i zainteresowań. Praca z uczniami 

ma się odbywać z wykorzystaniem aktywnych metod pracy.

Program szkolnego doradztwa zawodowego powinien być ogólnodostępny, przejrzysty i zoriento-

wany na ucznia. Ma odpowiadać na potrzeby młodzieży, dawać jej poczucie bezpieczeństwa (przez 

poufność rozmowy doradczej oraz wyników uzyskiwanych podczas badań i testów). Należy w nim 

podkreślać znaczenie zaangażowania w proces doradztwa całej szkoły, a także stale go weryfi ko-

wać, uwzględniając m. in. dostępne zasoby. 

Szkolny system doradztwa edukacyjno-zawodowego może zawierać: podstawowe akty prawne, cele 

ogólne i szczegółowe, plan i tematykę zajęć dla poszczególnych klas, plan działań ogólnoszkolnych, 

wskazanie osób odpowiedzialnych, metod i form pracy, zasad współdziałania z poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami 

świadczącymi poradnictwo, a także zapisy dotyczące przygotowywania informacji o szkole i jej 

promowania w środowisku lokalnym.

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania 

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i pla-

cówkach zmieniono model doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole, zarezerwowany dotych-

czas głównie dla doradców zawodowych, na model włączający doradztwo w zakres zadań innych 

nauczycieli i specjalistów. Określono też rolę uczniów i rodziców w procesie doradczym. W efekcie 

realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole jest zadaniem doradców zawodowych, 

nauczycieli, osób zarządzających szkołą oraz zespołów programowych, a nawet uczniów i ich rodzi-

ców. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce dyrektor szkoły lub placówki 

powinien wyznaczyć nauczyciela planującego i realizującego jego zadania.

Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści (doradcy zawodowi, psychologowie i pedagodzy szkol-

ni) tworzą zespół, do zadań którego należy zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-

zawodowego i sposobu ich realizacji. Działania, które są zobowiązani zaplanować i prowadzić, to 

w szczególności:

systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodo- �
we oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej 

gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych  �
dla danego poziomu kształcenia 

udzielanie indywidualnych konsultacji uczniom i rodzicom �

7 Dz. U. Nr 61 z dnia 19 czerwca 2001 r., poz. 624 oraz Dz. U. Nr 10 z dnia 1 września 2002 r., poz. 96.
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prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia  �
roli zawodowej

koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę  �
współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie do- �
radztwa edukacyjno-zawodowego.

2. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Wspomniana Ustawa o systemie oświaty jest również podstawą prawną działalności poradni psy-

chologiczno-pedagogicznych (ustawa precyzuje, że poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 

w tym poradnie specjalistyczne są elementem systemu oświaty).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych 

zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni 

specjalistycznych określa, że do zadań PPP należy m. in. pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze 

kierunku kształcenia i zawodu, planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, a także wspieranie na-

uczycieli przedszkoli, szkół i placówek planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa eduka-

cyjno-zawodowego. Zadaniem poradni jest również współpraca, m. in. ze szkołami gimnazjalnymi 

i ponadgimnazjalnymi, przy tworzeniu planów działań wspierających uczniów i planów pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej prowadzonej w szkołach. Poradnia powinna też współpracować ze 

szkołą przy realizacji tych planów, a także wspierać merytorycznie nauczycieli, wychowawców i spe-

cjalistów pracujących w szkole w realizacji wyżej wymienionych zadań.

PPP realizują swoje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i do-

radców zawodowych. Rozporządzenie pozwala im na wykonywanie obowiązków nie tylko w siedzi-

bie poradni, ale również w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych i wychowawczych, 

a nawet w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży. Korzystanie z pomocy udzielanej przez pu-

bliczne PPP jest dobrowolne i bezpłatne.

3. Ochotnicze Hufce Pracy

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa instytucja, realizująca zarówno zadania edukacyjno-wycho-

wawcze, jak i z zakresu rynku pracy. Jej działalność regulują: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o syste-

mie oświaty. Do głównych zadań OHP należy: wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację 

społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży, podejmowanie działań zmierzających do pod-

wyższania kwalifi kacji zawodowych lub przekwalifi kowania, wspieranie inicjatyw służących prze-

ciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie pracy, w tym organizowanie zatrudnienia oraz 

organizowanie międzynarodowej współpracy młodzieży.

Głównym celem działalności OHP jest stwarzanie młodzieży warunków do prawidłowego rozwoju 

społecznego i zawodowego. Szczególne działania skierowane są do młodzieży defaworyzowanej – 

OHP ma za zadanie budować system pomocy dla grup najsłabszych, organizować i wspierać formy 

wychodzenia z ubóstwa, bezrobocia i patologii społecznych. 

Adresatem działań OHP są trzy grupy młodzieży w wieku 15–25 lat:

młodzież zaniedbana, o zmniejszonych szansach życiowych, pochodząca ze środowisk niedo- �
stosowanych społecznie, mająca trudności w szkole 

zagrożeni bezrobociem absolwenci szkół ponadgimnazjalnych (bądź uczniowie ostatnich klas  �
tych szkół) i absolwenci wyższych uczelni

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci, zainteresowani pracą w czasie wolnym od na- �
uki, zdobyciem doświadczenia zawodowego i poprawą sytuacji materialnej.

Ze względu na charakter realizowanych zadań podstawowe jednostki OHP dzielą się na dwie grupy:

jednostki o charakterze opiekuńczo-wychowawczym (219 w całym kraju): Centra Kształcenia  �
i Wychowania, Ośrodki Szkolenia i Wychowania, Hufce Pracy oraz Środowiskowe Hufce Pracy
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jednostki realizujące zadania na rzecz rynku pracy (blisko 430 podmiotów): Centra Edukacji  �
i Pracy Młodzieży, Mobilne Centra Informacji Zawodowej, Młodzieżowe Biura Pracy i ich fi lie, 

Młodzieżowe Centra Kariery, Kluby Pracy i Punkty Pośrednictwa Pracy.

W zakresie wychowania najważniejsze obszary działalności OHP to profi laktyka społeczna, edukacja 

i aktywizacja w różnych dziedzinach życia społecznego. Wiodącą rolę odgrywa wychowanie przez 

pracę i dla rynku pracy. Jako instytucja rynku pracy Ochotnicze Hufce Pracy odpowiadają na lokalne 

zapotrzebowanie środowiska młodzieży w wieku 15–25 lat w zakresie zatrudnienia. W ramach tej dzia-

łalności świadczone są bezpłatne usługi: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informacja za-

wodowa, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, organizacja szkoleń, programy rynku pracy.

Do zadań OHP należy też refundacja z Funduszu Pracy wynagrodzeń młodocianych pracowników, 

mająca na celu stymulację popytu na nich na lokalnych rynkach pracy. W ten sposób umożliwia się 

młodzieży zdobycie kwalifi kacji zawodowych oraz zwiększa szansę na trwałe zatrudnienie.

4. Powiatowe urzędy pracy

Powiatowe urzędy pracy (PUP) to instytucje rynku pracy, element publicznych służb zatrudnienia. 

Ich działalność reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy wraz z aktami wykonawczymi8. W Małopolsce funkcjonuje 21 PUP, obsługujących 

22 powiaty (jeden PUP obsługuje powiat tarnowski i miasto Tarnów).

PUP realizują zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy. Do ich zadań należy m. in.:

udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednic- �
two pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc w aktywnym poszuki-

waniu pracy

udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy  �
oraz poradnictwo zawodowe i informację zawodową

inicjowanie i wspieranie metodyczne tworzenia klubów pracy działających w innych niż powia- �
towy urząd pracy instytucjach i organizacjach

współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usłu- �
gach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, or-

ganizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług ryn- �
ku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych oraz innych zasobów 

informacji dotyczących lokalnego rynku pracy, przydatnych w poszukiwaniu pracy.

W ramach powiatowych urzędów pracy działają centra aktywizacji zawodowej – wyspecjalizowane 

komórki organizacyjne, które realizują zadania w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów 

rynku pracy. Podstawowe usługi rynku pracy to: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i in-

formacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz organizacja szkoleń.

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa polegają na udzielaniu bezrobotnym i poszuku-

jącym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia. Odbywa się to 

poprzez udzielanie tym osobom informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia 

i kształcenia oraz udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wy-

bór zawodu, zmianę kwalifi kacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badanie zainteresowań 

i uzdolnień zawodowych. W ramach usług poradnictwa bezrobotni i poszukujący pracy mogą być 

kierowani na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii 

o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia. 

Z poradnictwa zawodowego mogą również korzystać pracodawcy. Pomoc tej grupie polega na 

doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy, a także na wspieraniu 

rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych. 

8 Przede wszystkim z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2004 r. w sprawie 

trybu nadawania licencji zawodowych pośrednika pracy i doradcy zawodowego.
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Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa są świadczone w formie grupowej lub indywidu-

alnej. Usługi te są bezpłatne i dobrowolne. Dostęp do nich odbywa się na zasadach równości (bez 

względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację 

seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową), a także na 

zasadzie poufności i swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia.

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy jest udzielana przez powiatowe urzędy pracy bezrobot-

nym i poszukującym pracy w ramach klubów pracy. Może ona mieć formę umożliwienia uczestnic-

twa w szkoleniach z zakresu umiejętności szukania pracy, uczestnictwa w zajęciach aktywizacyj-

nych, a także zapewnienia dostępu do informacji i elektronicznych baz danych, służących uzyskaniu 

umiejętności poszukiwania pracy lub samozatrudnienia. 

5. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – Centra Informacji 

i Planowania Kariery Zawodowej 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy precyzuje, że 

w ramach wojewódzkich urzędów pracy funkcjonują Centra Informacji i Planowania Kariery Za-

wodowej (CIZ) będące wyspecjalizowanymi komórkami organizacyjnymi. Zadaniem CIZ jest „or-

ganizowanie i koordynowanie oraz świadczenie usług poradnictwa zawodowego i informacji za-

wodowej, a także ich rozwijanie na terenie województwa”9. W zakres tego zadania wchodzi m. in. 

wspomaganie PUP w prowadzeniu poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej przez świad-

czenie wyspecjalizowanych usług w zakresie planowania kariery zawodowej na rzecz bezrobotnych 

i poszukujących pracy, prowadzenie zajęć aktywizacyjnych, opracowywanie i realizowanie indywi-

dualnych planów działania, a także świadczenie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej 

na rzecz pracodawców. Ponadto centra we współpracy z PUP opracowują i aktualizują informacje 

zawodowe oraz inne zasoby informacji pomocne w aktywnym poszukiwaniu pracy, a także upo-

wszechniają te materiały na terenie województwa, a w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw pracy – takież materiały o charakterze ogólnokrajowym. 

W Małopolsce funkcjonują trzy centra: w siedzibie WUP w Krakowie oraz w Zespołach Zamiejsco-

wych WUP w Tarnowie i Nowym Sączu. Centrum krakowskie pełni funkcję koordynującą. Jego 

szczególne zadania (m. in. sporządzanie analiz i sprawozdań z realizacji usług, szkolenia liderów 

klubów pracy, wsparcie metodyczne, prowadzenie banku programów realizowanych w centrach, 

promowanie usług poradnictwa zawodowego) wynikają ze standardów i warunków prowadzenia 

usług rynku pracy10. 

Ze świadczonego przez CIZ poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz pomocy w ak-

tywnym poszukiwaniu pracy mogą korzystać: osoby bezrobotne, poszukujące pracy osoby powyżej 

18. roku życia, pracodawcy oraz instytucje działające w obszarze rynku pracy, zainteresowane pozy-

skiwaniem informacji o rynku pracy i współpracą w obszarze poradnictwa zawodowego.

6. Akademickie biura karier

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zalicza akade-

mickie biura karier (ABK) do instytucji rynku pracy i defi niuje je jako jednostki działające na rzecz 

aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów szkoły wyższej, prowadzone przez szkołę wyższą 

lub organizację studencką. Do zadań ABK należy: dostarczanie studentom i absolwentom szkoły 

wyższej informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifi kacji zawodowych, zbieranie, 

klasyfi kowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych, prowadzenie bazy danych 

studentów i absolwentów uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy. ABK mają też zapewniać 

pracodawcom pomoc w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz 

staże zawodowe, zaś studentom – wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy.

9 Art. 8 pkt. 11 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

10 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2004 r. w sprawie trybu nadawania licencji 

zawodowych pośrednika pracy i doradcy zawodowego.
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Rodzaje instytucji IV. 
świadczących doradztwo, 

zakres ich działania i klienci

W tym rozdziale opisano działanie i współdziałanie instytucji powołanych do świadczenia doradz-

twa dla młodzieży i dorosłych w Małopolsce. Każdy typ instytucji został zaprezentowany ze wzglę-

du na zasięg działania, rodzaje świadczonych usług oraz ich skalę, posiadaną kadrę oraz warunki 

materialne działalności. Określono również sieć współpracy scharakteryzowanych podmiotów. Na 

potrzeby diagnozy zebrano też informacje o przeszkodach, problemach i defi cytach, które utrud-

niają bądź ograniczają działania doradcze i współpracę.

1. Szkoły gimnazjalne

Jak już wspomniano, na potrzeby diagnozy wykorzystano wyniki ankiety przeprowadzonej 

w czerwcu 2012 roku przez Kuratorium Oświaty w Krakowie. Na ankietę odpowiedziało 611 z 746 

gimnazjów w Małopolsce – zarówno prowadzonych przez samorządy, jak i przez inne podmioty. 

Daje to 82-procentowy poziom zwrotu, przy czym w poszczególnych powiatach uzyskano różny 

poziom zwrotu ankiet: w powiecie dąbrowskim badaniu poddały się wszystkie gimnazja, nato-

miast w Krakowie i powiecie tatrzańskim zaledwie 65% szkół gimnazjalnych.
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Udział szkół w badaniu – gimnazjaTabela 3. 

powiat liczba gimnazjów
liczba uczestniczących 

w badaniu

% uczestniczących 

w badaniu

bocheński 36 32 89%

brzeski 25 21 84%

chrzanowski 22 19 86%

dąbrowski 12 12 100%

gorlicki 37 30 81%

krakowski 49 40 82%

limanowski 39 32 82%

miechowski 11 10 91%

myślenicki 29 24 83%

nowosądecki 56 46 82%

nowotarski 52 43 83%

olkuski 23 21 91%

oświęcimski 33 31 94%

proszowicki 13 11 85%

suski 23 21 91%

tarnowski 55 49 89%

tatrzański 23 15 65%

wadowicki 47 41 87%

wielicki 19 17 89%

m. Kraków 106 69 65%

m. Nowy Sącz 15 12 80%

m. Tarnów 21 15 71%

razem 746 611 82%

Nie każde gimnazjum posiada wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

Jak wspomniano w poprzednim rozdziale, statut szkoły powinien zawierać zapisy dotyczące 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa (WSDZ), który reguluje organizację zajęć związanych 

z wyborem kierunku kształcenia, współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, 

w tym poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specja-

listyczną pomoc uczniom i rodzicom. Takie zapisy w statucie zadeklarowało dwie trzecie przeba-

danych gimnazjów, co oznacza, że jedna trzecia nie spełniła dotąd tego ustawowego obowiązku. 

Udział szkół, które posiadały stosowne zapisy, w stosunku do ogółu szkół przebadanych w danym 

powiecie, wypadł pozytywnie, zwłaszcza w przypadku powiatów: proszowickiego, suskiego, dą-

browskiego, tarnowskiego oraz bocheńskiego. Był on zdecydowanie wyższy od średniej (68%), co 

obrazuje poniższy wykres.
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Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w statutach Wykres 1. 

małopolskich gimnazjów
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2
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 m. Kraków

 tarnowski

 nowosądecki

 krakowski

 nowotarski

 bocheński

 wadowicki

 gorlicki

 limanowski

 oświęcimski
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 myślenicki

 brzeski

 olkuski

 wielicki

 tatrzański
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 m. Tarnów

 chrzanowski

 miechowski

 m. Nowy Sącz

zapisy o WSDZ w statucie szkoły

brak zapisów o WSDZ w statucie szkoły

Finansowanie doradztwa w gimnazjach

Połowa gimnazjów pytana o źródło fi nansowania działań doradczych w szkole zadeklarowała, że 

są to pieniądze z budżetu szkoły, przekazywane przez organ prowadzący na dydaktykę i wynagro-

dzenia pracowników: psychologów i pedagogów szkolnych, wychowawców, nauczycieli prowa-

dzących doradztwo w ramach innych zajęć przedmiotowych (np. WOS, przedsiębiorczość), a na-

wet w ramach zajęć świetlicowych. W części szkół doradztwo odbywa się w ramach tzw. „godzin 

karcianych”11 (w ramach których nauczyciele prowadzą zajęcia dodatkowe, realizują projekty szkol-

ne). W 41 szkołach jako główne bądź jedyne źródło fi nansowania doradztwa wskazano budżet in-

stytucji świadczącej te usługi dla uczniów – poradni psychologiczno-pedagogicznej, OHP (zwykle 

Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej), urzędu pracy. Dla szkoły współpraca z tymi instytu-

cjami jest bezkosztowa. 42 gimnazja podały informację, że organ prowadzący przekazał im środki 

na zatrudnienie doradcy, a kolejne siedem zaznaczyło, że organ prowadzący przyznał pieniądze 

na sfi nansowanie doradztwa świadczonego przez inną instytucję. 201 szkół nie wskazało żadnego 

źródła fi nansowania lub odpowiedziało, że nie mają żadnych środków na doradztwo12.

11 Nauczyciele szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym szkół specjalnych, na podstawie zapisów Karty Na-

uczyciela są zobowiązani prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przekazanych 

w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły.

12 Łączna liczba odpowiedzi przewyższa liczbę szkół uczestniczących w badaniu, gdyż kilkadziesiąt szkół wskaza-

ło więcej niż jedno źródło fi nansowania doradztwa.
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W 57 szkołach źródłem fi nansowania doradztwa w ostatnich dwóch latach szkolnych były projekty 

unijne, jednak szkół gimnazjalnych, które w latach szkolnych 2010/11 i 2011/12 brały udział w projek-

cie z elementem doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, było cztery razy więcej. W więk-

szości przypadków liderem projektu była instytucja publiczna inna niż organ prowadzący szkołę. 

Ponad 41% gimnazjów uczestniczyło w projektach złożonych przez organ prowadzący szkoły, z cze-

go w ponad jednej czwartej przypadków badane gimnazjum było liderem projektu, a w połowie – 

partnerem. W przypadku 4,5% projektów liderem była prywatna fi rma. Projekt „Azymut”, który objął 

najwięcej spośród badanych gimnazjów (z Krakowa), został opisany w rozdziale „Dobre praktyki”.

Doradcy na etacie w szkole

Zaledwie w 6% szkół gimnazjalnych, które wzięły udział w badaniu, w ubiegłym roku szkolnym 

doradca zawodowy był zatrudniony na etacie lub części etatu w szkole. W sześciu gminach (Brze-

sko, Sękowa, Zabierzów, Siepraw, Brzeszcze i Stryszów) doradca był zatrudniony we wszystkich 

gimnazjach publicznych. W szkołach zatrudniających doradcę najczęściej jest on jedyną osobą, 

która prowadzi doradztwo, pomimo tego, że zwykle nie jest on jedynym, który ma odpowiednie 

kwalifi kacje (w 33 z 36 wyżej wymienionych gimnazjów zatrudniony był co najmniej jeden nauczy-

ciel posiadający kwalifi kacje doradcy zawodowego).

Kwalifi kacje nie tak powszechne

Tylko w 30% przebadanych gimnazjów wśród zatrudnionych nauczycieli była osoba z kwalifi kacja-

mi doradcy zawodowego. Zwykle był to tylko jeden pedagog: tylko w 14% badanych gimnazjów 

takich nauczycieli było dwóch. W jednej szkole wykazano ich aż 18. W 28 placówkach osoba wy-

pełniająca ankietę nie była w stanie określić, ilu nauczycieli posiada omawiane kwalifi kacje. Łącznie 

naliczono 219 takich osób, z czego 181 pracowało w gimnazjum, które nie posiadało doradcy na 

etacie. Osoby z formalnym przygotowaniem do prowadzenia doradztwa były zatrudnione tylko 

w co czwartym z przebadanych gimnazjów. W sumie w 95 gminach województwa małopolskiego 

wśród nauczycieli zatrudnionych w gimnazjum nie było osób posiadających kwalifi kacje do peł-

nienia funkcji doradcy zawodowego. Należy jednocześnie pamiętać, że zatrudnianie takich osób 

nie oznacza automatycznie, że w szkole prowadzi się doradztwo – w badaniu wzięły udział dwie 

placówki, w których nie było doradcy, ale gdzie pracował inny nauczyciel o odpowiednich kwalifi -

kacjach, a mimo to nikt nie organizował takich zajęć.

W pięciu szkołach (w tym dwóch specjalnych) nie wskazano ani jednej osoby, także spoza szkoły, 

która prowadziłaby doradztwo.

Rolę doradców pełnią inni pracownicy

W szkołach, w których nie było doradcy zawodowego zatrudnionego na etacie, zadania z zakresu 

doradztwa edukacyjno-zawodowego wykonywali najczęściej wychowawcy w ramach prowadzo-

nych zajęć wychowawczych (73% odpowiedzi). Niemal równie często było to jedno z zadań pe-

dagoga szkolnego (71% odpowiedzi). Mała liczba wskazań na psychologów szkolnych jako osoby 

prowadzące doradztwo (11% odpowiedzi) to efekt braku takich etatów w szkołach gimnazjalnych. 

W co trzecim badanym gimnazjum zajęcia związane z doradztwem organizowali różni nauczyciele 

w ramach zajęć przedmiotowych. Niestety dość rzadkim zjawiskiem było powierzenie doradztwa 

jednemu z nauczycieli w ramach jego obowiązków (14%) – mimo że jest to wymóg prawny. Przed-

stawiciele dwóch gimnazjów przyznali, że doradztwo jest prowadzone w ramach zastępstw.
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Osoby prowadzące doradztwo w gimnazjachWykres 2. 
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Pomoc z zewnątrz i współpraca

Dość liczną kategorię tworzą szkoły, w których poradnictwo prowadzili doradcy z zewnątrz – to 

40% badanych gimnazjów. Najczęściej byli to doradcy z poradni psychologiczno-pedagogicznej 

lub z jednostek OHP, czasem też z urzędów pracy. Korzystanie ze wsparcia doradców spoza szkoły 

to najczęstsza forma współpracy z innymi instytucjami w zakresie organizacji doradztwa eduka-

cyjno-zawodowego.

Podmioty, z którymi gimnazja współpracują w zakresie doradztwa Wykres 3. 

edukacyjno-zawodowego

512

262

136

65
51 49 37

PPP OHP PUP uczelnie
wyższe

inne
szkoły

CIZ WUP inne
instytucje

Należy wziąć pod uwagę, że widoczna na powyższym wykresie duża liczba odpowiedzi dotyczą-

cych współpracy z innymi szkołami wynika nie tyle ze świadczenia usług doradztwa zawodowego 

przez ich pracowników na rzecz gimnazjów, co ze sposobu promowania oferty szkół ponadgimna-

zjalnych (liceów, techników) i należy ją traktować raczej jako doradztwo edukacyjne. Podobny cha-

rakter ma współpraca z uczelniami wyższymi. W kategorii „inne instytucje” znalazły się wskazania 

na pracodawców i organizacje pracodawców, placówki edukacyjne (w tym trzy centra kształcenia 

ustawicznego), organizacje pozarządowe, władze samorządowe oraz ośrodki pomocy społecznej. 

Zaledwie 10 z przebadanych 611 gimnazjów wskazało, że w ramach realizacji doradztwa współpra-

cuje z pracodawcami lub ich organizacjami.

Współpraca z innymi instytucjami – poradniami, jednostkami OHP, innymi szkołami, uczelniami wyż-

szymi, urzędami pracy – była przez ogromną część szkół podawana jako przykład dobrej praktyki. 
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Ile zajęć i dla kogo

Spośród gimnazjów uczestniczących w badaniu przeprowadzonym przez Kuratorium Oświaty 

w Krakowie w roku szkolnym 2011/12 zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 

oraz z planowaniem kariery zawodowej zorganizowano dla klas pierwszych w 281 gimnazjach, dla 

klas drugich w 348 gimnazjach i dla klas trzecich w 544. W części szkół doradztwo miało formę 

regularnych zajęć, najczęściej jednak były to pojedyncze kilkugodzinne bloki zajęć lub kilka poje-

dynczych godzin w ciągu roku. Należy mieć na uwadze, że liczba i intensywność zajęć różniła się 

w poszczególnych szkołach, a nawet klasach.

Z kolei na pytanie o to, czy w gimnazjum udziela się uczniom pomocy psychologiczno-pedago-

gicznej związanej z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i ka-

riery zawodowej, odpowiedzi twierdzącej udzieliło trzy czwarte respondentów (466). W badanych 

szkołach w ubiegłym roku szkolnym takim wsparciem objęto niemal 23 tysiące uczniów.

Udział gimnazjalistów w zajęciach z zakresu wyboru kierunku Tabela 4. 

kształcenia i zawodu oraz planowania kariery zawodowej w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej*

klasy liczba szkół liczba uczniów

z klas pierwszych 184 3 855

z klas drugich 254 5 780

z klas trzecich 462 13 308

razem 466 22 943

* w roku szkolnym 2011/2012

Formy pracy i tematyka zajęć

Przedstawiciele gimnazjów byli proszeni przez Kuratorium o wskazanie form i tematów zajęć, które 

były realizowane dla uczniów w szkole lub poza nią w roku szkolnym 2011/12. Dwie trzecie bada-

nych szkół zorganizowało od trzech do sześciu z proponowanych w kafeterii zajęć. Wskazuje to 

na ich dość dużą aktywność, biorąc pod uwagę niewielką na ogół liczbę godzin poświęconych na 

doradztwo. Największą popularnością cieszyły się spotkania z przedstawicielami szkół, placówek 

edukacyjnych i uczelni wyższych, podczas których uczniowie zapoznawali się z zakresem działal-

ności i ofertą tych jednostek. W ogromnej większości gimnazjów świadczono indywidualne i gru-

powe porady zawodowe, a także organizowano warsztaty i zajęcia grupowe z zakresu rozwoju 

osobistego, określania indywidualnego potencjału i zainteresowań, przygotowania do wejścia na 

rynek pracy. Potwierdziła się też skala współpracy szkół z OHP. Ograniczona współpraca gimnazjów 

z pracodawcami znalazła odzwierciedlenie w stosunkowo małej liczbie odpowiedzi wskazujących 

na uczestnictwo młodzieży w wycieczkach zawodoznawczych. W kategorii „inne” znalazły się spo-

tkania z rodzicami oraz różne formy zajęć wykonywanych przez uczniów (prowadzenie gazetki lub 

tablicy ściennej, udział w projektach edukacyjnych), ale i formy „bierne” (prelekcje, prezentacje).
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Formy doradztwa edukacyjno-zawodowego realizowane w szkole Wykres 4. 

lub poza nią*
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* w roku szkolnym 2011/12

Monitorowanie działalności doradczej

Nieco ponad połowa gimnazjów prowadzi sprawozdawczość z działań doradczych – są to przede 

wszystkim te szkoły, które uczestniczą w projektach unijnych i odpowiednie raporty są im niezbęd-

ne do rozliczenia projektu. Rzadkie są przypadki, by sposób dokumentowania działań doradczych 

pozwalał na stały monitoring tej aktywności.

Bariery

Przedstawiciele zaledwie 21 gimnazjów nie wskazali żadnych barier w rozwoju poradnictwa edu-

kacyjno-zawodowego. Można zatem stwierdzić, że tylko 3% respondentów uznało warunki działań 

doradczych w reprezentowanej przez nich szkole za wystarczające. Pozostałe szkoły wskazywa-

ły zwykle na kilka aspektów i w efekcie liczba odpowiedzi była czterokrotnie większa niż liczba 

uczestników badania. 

Najczęściej wskazywane problemy, utrudniające organizację doradztwa, to kwestie fi nansowo-

kadrowe: brak etatów dla osób, które mogłyby je prowadzić i brak pieniędzy na opłacanie ta-

kiej pracy. Takie wyjaśnienie dało około dwie trzecie szkół uczestniczących w badaniu. Rzadziej 

wskazywano na brak doradców zawodowych (tę odpowiedź wybrało 41% gimnazjów). Druga pod 

względem częstości wskazań grupa problemów to czynniki związane z niskim stanem świado-

mości roli doradztwa edukacyjno-zawodowego wśród tych, których wsparcie jest istotne dla 

powodzenia procesu: wśród rodziców (35% szkół), młodzieży (22%), władz lokalnych (23%), a na-

wet wśród nauczycieli i dyrektorów szkół (10%). Duża liczba wskazań (34%) dotyczyła także zbyt 

małej promocji doradztwa w środowisku lokalnym. Kolejna grupa problemów to brak warsztatu 

pracy doradców: zdaniem przedstawicieli szkół brakowało zarówno potrzebnych do zajęć sprzętu 

i materiałów (35%) czy pomieszczeń (17%), jak i dostępu do informacji zawodowej i aktualnych 

danych o rynku pracy (14%). Ostatnia grupa problemów dotyczyła otoczenia prawno-instytucjo-

nalnego. Zalicza się tu niewłaściwe rozwiązania prawne w zakresie doradztwa (13%), odczuwane 

przez część szkół niedostateczne wsparcie ze strony instytucji, w zakresie kompetencji których 

leży organizacja czy świadczenie doradztwa edukacyjno-zawodowego (17%) oraz niezadowalająca 

współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy (9%). Kilkanaście placówek, które udzieliły 
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odpowiedzi opisowej, wskazało na brak programów tworzonych przez powiatowe urzędy pracy, 

brak określonego w przepisach wymiaru godzin doradztwa w gimnazjach oraz brak fi nansowania 

z poziomu centralnego i przerzucenie tego zadania na samorządy. 

 

Główne bariery rozwoju poradnictwa edukacyjno-zawodowego Wykres 5. 
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Porównując odpowiedzi przedstawicieli szkół z informacjami uzyskanymi z innych instytucji zaj-

mujących się doradztwem edukacyjno-zawodowym zauważyć można rozdźwięk w ocenie sytuacji. 

Przyczyną problemów w zakresie doradztwa nie musi być brak fi nansowania czy postawy odbiorców 

i decydentów, ale niedostateczna wiedza na temat właściwych regulacji prawnych. Jeśli w szkole są 

pracownicy o odpowiednich kwalifi kacjach, warto zaangażować ich w prowadzenie zajęć z doradz-

twa w ramach „godzin karcianych”. Szkoły nie muszą posiadać własnych doradców, mogą korzy-

stać ze wsparcia pracowników OHP, PPP i innych instytucji. Wymaga to jednak chęci nawiązania 

współpracy oraz zaplanowania odpowiedniej ilości godzin. Rozwiązanie dla braków warsztatowych 

można znaleźć w Internecie: funkcjonują liczne serwisy internetowe dedykowane doradztwu, które 

oprócz materiałów przydatnych w jego prowadzeniu oferują także wsparcie specjalistów.

Oczekiwane wsparcie

W obliczu tak wielu zdiagnozowanych problemów dobrą informacją jest duże zainteresowanie 

przedstawicieli gimnazjów uzyskaniem wsparcia. Na pytanie o zainteresowanie udziałem w formach 

wspomagania z zakresu wdrażania lub rozwoju poradnictwa edukacyjno-zawodowego pozytywnie 
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odpowiedziało 96% respondentów. Większość szkół wskazywała kilka form oczekiwanego wsparcia. 

Ponad trzy czwarte gimnazjów jest zainteresowanych umożliwieniem nauczycielom udziału w spe-

cjalistycznych szkoleniach oraz pomocą w pozyskaniu materiałów merytorycznych i narzędzi. 39% 

szkół chciałoby uczestniczyć w projekcie fi nansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

którego elementem byłoby wsparcie doradcze dla uczniów. Duże było też zainteresowanie pomocą 

w zbudowaniu programu i warsztatu doradztwa w szkole – od opracowania WSDZ (34%), przez kon-

sultacje merytoryczne (41%), po pomoc w tworzeniu informatorium zawodoznawczego (37%), czyli 

zbiorów informacji zawodowej na potrzeby doradztwa. Stosunkowo najmniej chętnych zebrała po-

moc w budowaniu sieci współpracy na rzecz doradztwa w środowisku lokalnym – tylko co czwarta 

szkoła chciałaby uczestniczyć w lokalnej grupie wsparcia w tym zakresie, tyle samo placówek chcia-

ło pomocy w nawiązaniu kontaktów czy współpracy z pracodawcami i instytucjami rynku pracy.

Zainteresowanie gimnazjów wsparciem w zakresie doradztwaWykres 6. 
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2. Szkoły ponadgimnazjalne

Badanie przeprowadzone przez Kuratorium Oświaty w Krakowie objęło również szkoły ponadgim-

nazjalne dla młodzieży, przy czym ankieta dla tych szkół różniła się nieco od gimnazjalnej. Informacji 

zwrotnych udzieliło 329 liceów ogólnokształcących, techników i zasadniczych szkół zawodowych. 

Ankietę wypełniło 63% publicznych liceów ogólnokształcących, 68% publicznych techników dla 

młodzieży oraz 57% publicznych zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży13. W badaniu wzię-

ły udział również szkoły, których organem prowadzącym są inne osoby prawne lub fi zyczne: 13 LO, 

trzy technika i osiem ZSZ. Tabela dotycząca obecności w statutach szkół zapisów o wewnątrzszkol-

nym systemie doradztwa zawodowego, obrazuje również rozkład terytorialny ponadgimnazjalnych 

szkół z terenu Małopolski, które wzięły udział w badaniu (druga liczba w komórce tabeli).

13 81% badanych szkół działa w ramach zespołów szkół i placówek oświatowych. W związku z tym odpowiedzi 

na wiele pytań są zbieżne dla każdej szkoły działającej w ramach zespołu. Mimo to postanowiono, że ich odpo-

wiedzi będą analizowane osobno. Większość samodzielnych placówek, które wzięły udział w badaniu, to licea 

ogólnokształcące (43). Przebadano też 12 samodzielnych zasadniczych szkół zawodowych i dwa technika, 

dwa specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, prowadzące zasadniczą szkołę zawodową oraz jedno Centrum 

Kształcenia Ustawicznego, prowadzące technikum, zasadniczą szkołę zawodową i liceum ogólnokształcące.
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Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego – jeszcze rzadziej niż w gimnazjach

Na pytanie, czy w statucie szkoły znajdują się zapisy dotyczące organizacji wewnątrzszkolnego 

systemu doradztwa zawodowego oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia, pozy-

tywnie odpowiedziało 176 szkół (53% ankietowanych). W statutach 153 placówek (47%) brak jest 

takich zapisów. Obrazuje to poniższa tabela. Różnice widoczne są, gdy porównuje się sytuację 

w poszczególnych powiatach. Najsłabiej pod tym względem wypadają szkoły z powiatów olku-

skiego, tatrzańskiego i limanowskiego, najlepiej – z powiatów bocheńskiego i tarnowskiego14.

Udział szkół, które mają w statucie zapisy o WSDZ, w ogóle szkół Tabela 5. 

ponadgimnazjalnych uczestniczących w badaniu

powiat LO technikum ZSZ razem

bocheński 4/5 3/4 5/6 12/15

brzeski 2/3 2/2 1/1 5/6

chrzanowski 2/5 3/4 1/2 6/11

dąbrowski 1/2 0/2 1/3 2/7

gorlicki 2/3 4/6 1/4 7/13

krakowski 2/3 2/3 3/4 7/10

limanowski 1/2 0/3 2/5 3/10

m. Kraków 20/34 15/22 8/16 43/72

m. Nowy Sącz 3/8 2/6 2/5 7/19

m. Tarnów 5/11 1/6 2/4 8/21

miechowski 1/1 2/3 1/1 4/5

myślenicki 0/2 2/5 1/2 3/9

nowosądecki 1/3 2/3 1/2 4/8

nowotarski 6/10 3/7 1/7 10/24

olkuski 0/5 1/4 1/2 2/11

oświęcimski 6/9 3/4 2/4 11/17

proszowicki 1/1 1/2 1/2 3/5

suski 2/3 2/4 1/2 5/9

tarnowski 8/8 6/6 6/6 20/20

tatrzański 2/4 0/4 0/1 2/9

wadowicki 2/6 4/7 3/7 9/20

wielicki 0/2 2/3 1/3 3/8

razem 71/130 60/110 45/89 176/329

Doradztwo w szkołach ponadgimnazjalnych odbywa się w oparciu o ustalone plany. Kuratorium 

spytało w ankiecie, czy zostały one przygotowane na rok szkolny 2012/13. Pozytywnie odpowie-

działo 241 placówek, czyli 73% badanych, przy czym w pięciu powiatach (bocheńskim, dąbrow-

skim, miechowskim, myślenickim i proszowickim) takie plany powstały we wszystkich szkołach 

uczestniczących w badaniu. Posiadanie planu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie 

zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i karie-

ry zawodowej na kolejny rok szkolny częściej deklarowały licea ogólnokształcące (80%). Spośród 

szkół uczących zawodu taki plan posiada około 70% badanych placówek. Co ciekawe, nie zawsze 

w planie wskazano koordynatora działań doradczych (nie zrobiono tego w 27 szkołach).

14 Z powiatów brzeskiego i krakowskiego w badaniu wzięło udział stosunkowo niewiele placówek, zatem udział 

szkół z odpowiednimi zapisami w statucie w ogóle tego typu jednostek w powiecie może być de facto niższy.
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Finansowanie i projekty

Finansowanie doradztwa w badanych szkołach ponadgimnazjalnych kształtowało się inaczej niż 

w gimnazjach. Niespełna połowa placówek pokrywała koszty doradztwa z budżetu przyznanego 

przez organ prowadzący – w ramach wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia przedmio-

towe, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych. Według deklaracji szkół mniejsza była 

skala fi nansowania doradztwa przez współpracujące z nimi instytucje – OHP i poradnie psychologicz-

no-pedagogiczne zostały wskazane łącznie przez niespełna 4% respondentów. Częściej z kolei przy-

znano szkołom ponadgimnazjalnym środki na zatrudnienie doradcy na etacie (43 szkoły, czyli 13%), 

a niemal co czwarta placówka zadeklarowała, że doradztwo jest fi nansowane w ramach projektu. 

Prawie połowa badanych szkół zadeklarowała, że w ostatnich dwóch latach szkolnych wzięły udział 

w jakimś projekcie, którego elementem było doradztwo. Nieliczne placówki uczestniczyły w więcej 

niż jednym tego typu przedsięwzięciu (17). Najczęściej wymienianym projektem była „Moderni-

zacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” (92 wskazania). Niemal co czwarta badana szkoła 

uczestniczyła w innym projekcie wskazanym z nazwy.

Etatyzacja i kwalifi kacje w szkołach ponadgimnazjalnych lepsze niż w gimnazjach

Według badania Kuratorium Oświaty na terenie Małopolski doradcy zatrudnieni na etacie lub jego 

części pracują w 46 szkołach, z czego trzy to samodzielne licea ogólnokształcące, reszta działa 

w zespołach. Jak wspomniano, organy prowadzące przyznały środki na zatrudnienie doradcy 43 

placówkom. Pozostałe osoby pełniły zadania doradcy dodatkowo (np. w ramach tzw. „godzin kar-

cianych”). Dwie trzecie szkół ponadgimnazjalnych zatrudniało nauczycieli posiadających kwalifi ka-

cje doradcy zawodowego. Łącznie było to 331 osób15.

 

SzOKi – endemity

Kuratorium zapytało również, czy w szkole istnieje Szkolny Ośrodek Kariery. Pozytywnie odpowie-

działo 36 szkół (11%), a de facto 19 zespołów szkół. W 17 szkołach (14 zespołach szkół) SzOK istniał, 

ale zaprzestał funkcjonowania. W 270 szkołach (82%) taki ośrodek nie istniał16.

Doradztwo częściej w gestii nauczycieli przedmiotów

Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów – tak jak w gimnazjach – najczęściej prowadził 

pedagog szkolny. Rzadziej niż w gimnazjach było to zadanie wychowawców klas i doradców spo-

za szkoły, natomiast zdecydowanie częściej niż na poprzednim etapie edukacyjnym doradztwo 

powierzane było nauczycielom przedmiotów. Możliwym wyjaśnieniem jest inna rola samej szko-

ły i poszczególnych pracowników: do placówek ponadgimnazjalnych trafi ają lub trafi ać powinni 

uczniowie już wstępnie zorientowani na kierunek dalszego kształcenia czy zawód, więc osoby pro-

wadzące zajęcia przedmiotowe (w tym zawodowe) odgrywają większą rolę w procesie orientacji 

zawodowej niż nauczyciele przedmiotów w gimnazjach. 

W 14% przypadków doradcy są zatrudnieni w szkole: na etacie lub jego części.

15 Nie wszystkie szkoły, które zadeklarowały, że zatrudniają takie osoby, podały ich liczbę.

16 Więcej na temat SzOKów w rozdziale dotyczącym OHP i w aneksie, dostępnym w wersji elektronicznej w ser-

wisach internetowych WUP w Krakowie: www.obserwatorium.malopolska.pl oraz www.pociagdokariery.pl.
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Osoby prowadzące doradztwo w szkołach ponadgimnazjalnychWykres 7. 
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doradztwo

doradca zatrudniony w szkole

Współpraca – bardziej skierowana na rynek pracy

Co zrozumiałe, struktura instytucji, z którymi współpracują szkoły ponadgimnazjalne, jest inna niż 

w przypadku gimnazjów. Szkoły ponadgimnazjalne częściej współpracują z uczelniami wyższymi 

i powiatowymi urzędami pracy oraz z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP, 

rzadziej niż gimnazja – z innymi szkołami i OHP. Bardzo popularna jest współpraca z poradnia-

mi psychologiczno-pedagogicznymi. W kategorii „inne” znalazły się stowarzyszenia, fundacje, in-

stytucje publiczne (m. in. Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wojsko, 

ośrodki pomocy społecznej). Pojawienie się w tym zestawieniu WUP i Małopolskiego Obserwato-

rium Rynku Pracy i Edukacji to prawdopodobnie efekt udziału w badaniu losów absolwentów szkół 

zawodowych oraz przesyłania zestawień z wynikami badania dla konkretnej szkoły.

Podmioty, z którymi szkoły ponadgimnazjalne współpracują Wykres 8. 

w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego
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Doradztwo najczęściej w ostatniej klasie

Analiza wyników ankiety Kuratorium w zakresie liczby godzin doradztwa oferowanego uczniom poszcze-

gólnych klas była bardzo utrudniona ze względu na otwarty charakter udzielanych odpowiedzi – przed-

stawiciele poszczególnych szkół podawali tygodniową lub roczną liczbę godzin zajęć; wliczali, wyróżniali 

lub pomijali praktyki zawodowe i wizyty zawodoznawcze. Dlatego w niniejszym opracowaniu ograniczono 

się do określenia, w której klasie zajęcia odbywają się najczęściej. Poniższa tabela pokazuje, że zajęcia ta-

kie są najczęściej organizowane w ostatniej klasie (w przypadku zasadniczych szkół zawodowych w roku 

szkolnym 2011/12 istniały jeszcze szkoły, w których nauka trwała dwa lata). W niektórych szkołach zajęcia 

prowadzono jednocześnie dla kilku klas (w części szkół odbywały się one w ramach projektu).

Jeśli w roku szkolnym 2011/12 w szkole były prowadzone zajęcia Tabela 6. 

z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, to w których klasach?

typ szkoły klasa I klasa II klasa III klasa IV

LO 58 81 89 -

technikum 37 48 53 69

ZSZ 28 42 37 -

razem 123 171 179 69

Tematyka organizowanych zajęć różniła się w zależności od typu szkoły. Widać to na przykładzie za-

jęć, jakie placówki zorganizowały (we własnym zakresie lub korzystając z oferty innych podmiotów) 

w ostatnim roku szkolnym. W liceach były to najczęściej indywidualne porady dotyczące planowania 

kariery i wyboru dalszego kierunku kształcenia, spotkania z przedstawicielami innych szkół lub uczel-

ni oraz udział w targach edukacyjnych. Taki profi l zajęć wynika z faktu, że uczniowie liceów na ogół 

planują kontynuować naukę. Technika organizowały wizyty zawodoznawcze i wycieczki do zakładów 

pracy. Równie często jak z porad indywidualnych, ich uczniowie mogli skorzystać z zajęć na temat 

przygotowania dokumentów aplikacyjnych, czy też uczestniczyć w spotkaniach z przedstawicielami 

innych szkół i uczelni. Widać tu przewagę orientacji na kontynuację nauki nad przygotowaniem do 

wejścia na rynek pracy. Z kolei w zasadniczych szkołach zawodowych główny nacisk kładziono na 

zajęcia przygotowujące do szukania pracy: do udziału w rozmowie kwalifi kacyjnej, przygotowania 

dokumentów aplikacyjnych. I tutaj jednak udział placówek oferujących uczniom indywidualne pora-

dy na temat planowania kariery zawodowej i dalszego kształcenia był znaczący.

Zajęcia z zakresu doradztwa zorganizowane w szkołach Tabela 7. 

ponadgimnazjalnych*

rodzaj zajęć LO technika ZSZ razem

indywidualne porady nt. planowania kariery i kształcenia 105 81 60 246

zajęcia przygotowujące do rozmowy o pracę 87 79 69 235

zajęcia nt. przygotowania dokumentów aplikacyjnych 87 81 63 231

spotkania z przedstawicielami innych szkół lub uczelni 103 81 32 216

udział w targach edukacyjnych 91 77 44 212

informacja zawodoznawcza 84 69 56 209

zajęcia nt. poszukiwania informacji 86 71 50 207

wizyty zawodoznawcze 34 88 59 181

pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych 59 65 50 174

spotkanie z pracownikiem PUP / CIZ 36 47 31 114

zajęcia w MCIZ OHP 18 28 18 64

udział w targach pracy 16 29 19 64

inne 20 19 4 43

* w roku szkolnym 2011/12
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Badania losów absolwentów i monitoring działań doradczych

Według wyników ankiety Kuratorium losy absolwentów badało trzy czwarte liceów ogólnokształcą-

cych i techników. W przypadku zasadniczych szkół zawodowych robiło to tylko 65% badanych szkół.

Czy szkoła prowadzi badania losów absolwentów?Tabela 8. 

typ szkoły brak odpowiedzi nie tak

LO 2 31 97

technikum 2 25 83

ZSZ 1 30 58

razem 5 86 238

Najczęściej badania miały charakter sformalizowany i przybierały postać ankiet lub wywiadów. 

Nie wszystkie jednak szkoły określiły, kto prowadzi te badania (część wskazała, że są to badania 

własne). Na poniższym wykresie osobno przedstawiono liczbę placówek, które wskazały, że bio-

rą udział w badaniu losów absolwentów szkół zawodowych, prowadzonym przez WUP w ramach 

projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji. 

W co trzeciej szkole monitorowanie sytuacji absolwentów odbywało się drogą mniej lub bardziej 

formalnych kontaktów z absolwentami, ale też z rodziną, kolegami i koleżankami i pracodawcami 

absolwentów, a nawet poprzez obserwowanie profi li absolwentów na portalach społecznościo-

wych. W 13% placówek wskazano, że jest to zadanie wychowawców. Suma odpowiedzi przekroczy-

ła liczbę szkół badających losy, gdyż niektóre szkoły łączyły kilka metod pozyskiwania informacji.

Sposoby badania losów absolwentówWykres 9. 

44 40 22

39 29 22

32 22

22 11 6

4 3 2

sformalizowane badanie

kontakty z absolwentami i ich bliskimi

udział w badaniu Obserwatorium

zbieranie informacji przez wychowawców

inne metody

LO

technikum

ZSZ

Najczęstszym sposobem wykorzystania danych z badania losów absolwentów było zarządzanie 

szkołą, to znaczy dyskusja nad wynikami podczas wewnętrznych i zewnętrznych narad, planowa-

nie zmian w procesie dydaktyczno-wychowawczym i informowanie zainteresowanych (uczniów, 

rodziców, przedstawicieli władz lokalnych i organu prowadzącego) o uzyskanych wynikach, po-

równanie wyników badania z wynikami egzaminów zewnętrznych itp. Wyniki te były również pod-

stawą do modyfi kacji oferty edukacyjnej – zawieszania bądź uruchamiania kierunków kształcenia, 

kursów, planowania siatki godzin zajęciowych i zajęć pozalekcyjnych. Stosunkowo mało wskazań 

dotyczyło wykorzystania zebranych informacji do promocji szkoły, jeszcze mniej placówek wska-

zało jednoznacznie, że pomagają one w motywowaniu uczniów lub są wykorzystywane w doradz-

twie edukacyjno-zawodowym. Najmniej liczną, ale dobrze opisaną kategorią odpowiedzi było bu-

dowanie współpracy z absolwentami – nauczyciele wykorzystywali kontakt z absolwentami oraz 

wyniki badań do nawiązania współpracy, szkoły angażowały byłych uczniów do prowadzenia za-

jęć czy promocji jednostki lub nawiązywały współpracę w zakresie praktycznej nauki zawodu.
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Wykorzystanie wyników badań losów absolwentówTabela 9. 

sposób wykorzystania LO technikum ZSZ razem

do zarządzania szkołą 41 43 30 114

do planowania kierunków kształcenia 32 36 28 96

do promocji szkoły 26 14 7 47

do planowania kursów, zajęć pozalekcyjnych, praktyk 10 14 6 30

w doradztwie zawodowym 10 13 5 28

do motywowania uczniów 9 6 3 18

do budowania współpracy z absolwentami 5 3 3 11

razem 133 129 82 344

Tylko połowa badanych szkół ponadgimnazjalnych prowadziła sprawozdawczość z działalności 

doradczej (nieco wyższy odsetek wystąpił wśród liceów). Najczęściej sprawozdawczość przybierała 

formę dokumentów przedstawianych podczas rady pedagogicznej czy innych spotkań, które sta-

nowiły niekiedy załączniki do protokołu z takiego spotkania. W niektórych szkołach poprzestano 

jednak na prowadzeniu dokumentacji zajęć, a omówienie miało charakter ustny. Do kategorii „do-

kumentacja pracy” zaliczono również dokumentację prowadzoną na potrzeby rozliczenia projek-

tów. Część szkół deklarowało opracowanie specjalnego dokumentu o charakterze ewaluacyjnym 

(zwykle to WSDZ). Tylko cztery szkoły korzystały z ankiet ewaluacyjnych – wypełnianych przez 

uczestników działań doradczych lub prowadzących.

Czy w szkole jest Wykres 10. 
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Forma prowadzenia Tabela 10. 

sprawozdawczości z doradztwa 

w szkołach ponadgimnazjalnych

LO technikum ZSZ razem

sprawozdania 57 36 27 120

dokumentacja 

pracy

17 24 15 56

specjalne 

opracowania

6 6 3 15

ankiety 

ewaluacyjne

2 1 1 4

razem 82 67 46 195

Bariery rozwoju doradztwa to te, na które szkoła nie ma wpływu?

Postrzeganie czynników, które utrudniają rozwój poradnictwa edukacyjno-zawodowego w szko-

łach ponadgimnazjalnych, jest podobne do opisywanego już w przypadku gimnazjów. Za główną 

barierę ich przedstawiciele uznali brak etatów dla doradców oraz niedoinwestowanie szkół. Dość 

wysoko pod względem liczby wskazań znalazły się też czynniki związane z brakiem wiedzy i za-

interesowania głównych odbiorców, czyli uczniów i rodziców. Liczne były odpowiedzi dotyczące 

niewystarczającej promocji usług doradztwa. Zdecydowanie mniejszą rolę w utrudnianiu roz-

woju doradztwa przypisywano ustawodawcom, władzom lokalnym, instytucjom, których zadaniem 

jest organizacja lub świadczenie usług doradczych, środowisku szkolnemu czy wreszcie pracodaw-

com i instytucjom działającym na rynku pracy. Zaledwie w pięciu szkołach nie dostrzeżono żad-

nych barier. Na ogół respondenci wskazywali trzy rodzaje utrudnień. W kategorii „inne” znalazły się 

odpowiedzi: „brak promocji szkolnictwa zawodowego na terenie szkoły”, brak średniookresowych 

prognoz zapotrzebowania na zawody oraz odpowiedzi związane ze specyfi ką szkoły.
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Bariery rozwoju poradnictwa edukacyjno-zawodowego w szkołach Wykres 11. 

ponadgimnazjalnych

71%

62%

41%

35%

35%

34%

23%

22%

17%

17%

14%

13%

10%

9%

2%

brak etatów

brak odpowiedniego dofinansowania szkoły

brak doradców zawodowych

mała wiedza rodziców na temat usług poradnictwa
edukacyjno-zawodowego

brak warsztatu doradcy zawodowego

zbyt mała promocja usług poradnictwa zawodowego

brak zainteresowania zagadnieniem ze strony władz
lokalnych

brak zainteresowania ze strony młodzieży lub
rodziców

brak wsparcia od instytucji kompetentnych
w zakresie doradztwa

brak odpowiednich pomieszczeń

brak systemu informacji zawodowej

niewłaściwe rozwiązania prawne

mała obecność problematyki poradnictwa
w środowisku szkolnym

niezadowalająca współpraca z pracodawcami
i instytucjami na rynku pracy

inne

Potrzebna pomoc

Biorąc pod uwagę opisaną skalę problemów zastanawiający jest mniejszy niż w gimnazjach po-

ziom zainteresowania szkół ponadgimnazjalnych otrzymaniem wsparcia w zakresie organizacji 

i świadczenia doradztwa. Chęć udziału w formach wspomagania z zakresu wdrażania lub roz-

woju poradnictwa edukacyjno-zawodowego zadeklarowało 89% respondentów. Największe za-

interesowanie (71% szkół) budziła pomoc w wyposażeniu w materiały i narzędzia potrzebne do 

świadczenia doradztwa edukacyjno-zawodowego. Respondenci wyrażali też chęć skorzystania 

ze szkoleń specjalistycznych oraz konsultacji, ale zainteresowanie tymi pierwszymi było mniejsze 

niż w przypadku gimnazjów. Co trzecia szkoła chciałaby uzyskać pomoc w nawiązaniu kontaktów 

i współpracy z pracodawcami i instytucjami na rynku pracy – to więcej niż wśród gimnazjów. Roz-

kład pozostałych odpowiedzi był podobny, jak w gimnazjach. 
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Zainteresowanie szkół ponadgimnazjalnych wsparciem z zakresu Wykres 12. 

doradztwa edukacyjno-zawodowego

2%

24%

29%

31%

35%

36%

40%

59%

71%

inne

udział w lokalnej grupie wsparcia z zakresu
poradnictwa zawodowego

pomoc w opracowaniu wewnątrzszkolnego systemu
doradztwa zawodowego

wsparcie w nawiązaniu współpracy instytucjonalnej
na rynku pracy

pomoc w utworzeniu informatorium
zawodoznawczego

udział w projekcie unijnym

konsultacje merytoryczne 

specjalistyczne szkolenie dla nauczycieli

materiały i narzędzia poradnictwa zawodowego

Generalnie w świetle badania Kuratorium Oświaty w Krakowie można stwierdzić, że szkoły po-

nadgimnazjalne lepiej niż gimnazja radzą sobie z wywiązywaniem się z obowiązku zapewnienia 

uczniom wsparcia w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu oraz przygotowania 

do wejscia na rynek pracy. Trzeba jednak pamiętać, że wzięła w nim udział mniejsza część placó-

wek niż w przypadku gimnazjów. Przede wszytkim jednak warto skonfrontować wyniki z opiniami 

uczniów, pochodzącymi z innego wspominanego tu badania, prowadzonego przez WUP w Krako-

wie w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji. 

W badaniu losów absolwentów szkół zawodowych respondenci pytani o doradztwo na ogół od-

powiadali, że nie uczestniczyli w żadnych zajęciach z tego zakresu. Według prezentowanego po-

niżej zestawienia dwie trzecie uczniów ostatnich klas nie uczestniczyło w trakcie nauki w usługach 

doradczych, a spośród tych, którzy korzystali z takiego wsparcia, tylko nieliczni otrzymali je od 

poradni psychologiczno-pedagogicznej lub z OHP. Jest to sprzeczne z danymi zebranymi przez 

Kuratorium Oświaty w Krakowie. Uczniowie szkół zawodowych najwyraźniej nie zdają sobie spra-

wy, iż uczestniczyli w doradztwie zawodowym, a brak takiej świadomości źle wróży na przyszłość. 

Pośród kompetencji, w które powinni zostać wyposażeni w szkole, jest wiedza na temat poradnic-

twa całożyciowego i możliwości oraz pożytków płynących z korzystania z niego w trakcie rozwoju 

ścieżki zawodowej. Tymczasem większość nie wie, czym jest odradztwo (nie rozpoznało go), ani 

kto je świadczy (mylą instytucje). Sytuacja nieznacznie się poprawia – w ostatniej turze badania 

absolwentów spadł odsetek odpowiedzi „nie uczestniczyłem/am w żadnych spotkaniach tego 

typu” na korzyść wskazań na szkołę, jako miejsce udziału w zajęciach z doradztwa zawodowego. 

Niemniej należy zwrócić szczególną uwagę na jakość i sposób prowadzenia tego typu usług.
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Uczestnictwo uczniów ostatnich klas szkół zawodowych w zajęciach Wykres 13. 

z doradztwa zawodowego

0%

2%

2%

3%

19%

74%

0%

1%

2%

3%

18%

76%

0%

1%

1%

3%

23%

72%

w poradni psychologicznej

inne

w Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej

w powiatowym urzędzie pracy

w szkole

nie uczestniczyłem/am w żadnych
spotkaniach tego typu

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Źródło: Twój zawód. Twoja przyszłość? Raport z badania uczniów ostatnich klas szkół zawodowych 2011/2012, Kraków: 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, 2012.

3. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Niniejszy podrozdział został przygotowany w oparciu o dane z Systemu Informacji Oświatowej, 

uzupełnione o informacje uzyskane ze stron internetowych poradni i od pracowników jednej z kra-

kowskich poradni.

Na terenie Małopolski funkcjonuje 61 poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym 47 placówek 

publicznych, 14 niepublicznych. Cztery placówki publiczne to fi lie dwóch poradni powiatowych. 

W każdym powiecie funkcjonuje co najmniej jedna poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Część 

z nich to poradnie specjalistyczne, obejmujące wsparciem grupę klientów z określonym typem 

problemów, np. dysleksją, niepełnosprawnością, problemami psychologicznymi i rozwojowymi 

stwierdzonymi we wczesnym wieku, zaburzeniami mowy. Według danych SIO w Małopolsce działa 

pięć poradni specjalistycznych (tyle PPP złożyło sprawozdanie jako poradnia specjalistyczna), ale 

z nazw poradni oraz informacji uzyskanych ze stron internetowych niektórych jednostek wynika, 

że tego typu poradni jest zdecydowanie więcej.
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Liczba poradni psychologiczno-pedagogicznych w Małopolsce Wykres 14. 

według lokalizacji i typu

lp. powiat lokalizacja

p
u

b
li

cz
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e

n
ie

p
u
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li

cz
n

e

sp
e

cj
a

lis
ty

cz
n

e

fi 
li

e

1 bocheński Bochnia 1 1   

2 brzeski Brzesko 1    

3 chrzanowski Chrzanów, Trzebinia 2 1   

4 dąbrowski Dąbrowa Tarnowska, Szczucin (fi lia) 1   1

5 gorlicki Biecz, Gorlice 2 1   

6 krakowski Krzeszowice, Skała, Skawina, Zabierzów 4  2  

7 limanowski Limanowa, Mszana Dolna 1 1   

8 m. Kraków m. Kraków 8 6 6  

9 m. Nowy Sącz m. Nowy Sącz 1 1   

10 m. Tarnów m. Tarnów 2  1  

11 miechowski Miechów 1    

12 myślenicki Dobczyce, Myślenice 2 1   

13 nowosądecki Grybów, Krynica, Stary Sącz 3    

14 nowotarski Nowy Targ, Rabka-Zdrój 2    

15 olkuski Olkusz, Wolbrom 2    

16 oświęcimski Brzeszcze, Kęty, Oświęcim 3    

17 proszowicki Proszowice 1    

18 suski Sucha Beskidzka 1 1 1  

19 tarnowski fi lie: Tuchów, Wojnicz, Żabno 1   3

20 tatrzański Zakopane 1    

21 wadowicki Andrychów, Wadowice 2    

22 wielicki Niepołomice, Wieliczka 1 1   

 razem 43 14 10 4

Kadra poradni

Poradnie zatrudniają psychologów i pedagogów. Poradnictwem zawodowym zajmują się osoby, 

które ukończyły studia podyplomowe kształcące doradców zawodowych. Są też psychologowie, 

którzy ukończyli w czasie studiów specjalizację „psychologia pracy”. Takie wykształcenie daje moż-

liwość udzielania szerszej pomocy młodemu człowiekowi w dokonywaniu wyborów życiowych 

i prowadzenia poradnictwa całożyciowego. Pracownicy ci mają uprawnienia do przeprowadzania 

badań przy użyciu wystandaryzowanych metod. W przypadku wyboru szkoły ponadgimnazjalnej 

ważne jest między innymi określenie poziomu rozwoju intelektualnego ucznia, co może uczynić 

psycholog przy pomocy badań testowych.

Klienci poradni

Według danych SIO wśród klientów PPP i poradni specjalistycznych wyróżnia się następujące gru-

py osób korzystających z ich usług: dzieci do lat trzech, dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie 

szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz młodzież 

nieucząca się i niepracująca.
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Rodzaje usług świadczonych przez poradnie i skala ich świadczenia

PPP prowadzą badania przesiewowe wzroku, słuchu i mowy, porady po badaniach przesiewowych, 

rehabilitację, psycho- i socjoterapię, terapię logopedyczną, terapię dla zagrożonych uzależnienia-

mi, mediacje i negocjacje, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia z uczniami zdolnymi, zajęcia 

psychoedukacyjne prowadzone w szkołach i placówkach oraz inne formy pomocy indywidualnej 

i grupowej. Udzielają również porad w Młodzieżowym Telefonie Zaufania. Ponadto w zależności 

od potrzeb prowadzą terapie długotrwałe (dłuższe niż trzy miesiące). W roku szkolnym 2010/1117 

małopolskie poradnie psychologiczno-pedagogiczne objęły tego typu wsparciem ponad 87,3 tys. 

dzieci i młodzieży.

W obszarze poradnictwa edukacyjno-zawodowego PPP oferują indywidualne porady zawodo-

we na podstawie badań i bez badań, a także zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru kierunku 

kształcenia i zawodu. W roku szkolnym 2010/11 tego typu wsparciem objęto około 20 tys. uczniów 

gimnazjów oraz około 4 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W grupowych zajęciach akty-

wizujących do wyboru kierunku kształcenia i zawodu uczestniczyło także niemal tysiąc uczniów 

szkół podstawowych. Łącznie doradztwem zawodowym prowadzonym przez poradnie psy-

chologiczno-pedagogiczne objęto ponad 25 tys. dzieci i młodzieży z terenu Małopolski.

Liczba klientów małopolskich PPP korzystających z doradztwa Wykres 15. 

edukacyjno-zawodowego*

grupy klientów PPP

zajęcia grupowe 

aktywizujące do 

wyboru kierunku 

kształcenia i zawodu 

indywidualne porady 

zawodowe bez badań 

indywidualne porady 

zawodowe na 

podstawie badań 

uczniowie szkół podstawowych 977 125 270

uczniowie gimnazjów 19 110 663 584

uczniowie szkół 

ponadgimnazjalnych 

3 244 96 863

młodzież nieucząca się 

i niepracująca 

0 13 9

razem 23 331 884 1 717

* w roku szkolnym 2010/11

Analiza na poziomie powiatów pokazuje zróżnicowany poziom zaangażowania PPP w doradztwo 

zawodowe. Najbardziej aktywne pod tym względem były poradnie z powiatów wielickiego i gor-

lickiego. Najmniejszą aktywność zaobserwowano w powiatach: brzeskim (według sprawozdaw-

czości SIO udzielono tam tylko jednej indywidualnej porady zawodowej bez badań), myślenickim 

i bocheńskim oraz w Nowym Sączu. Z rozmów prowadzonych m. in. podczas warsztatów zorgani-

zowanych w ramach konferencji regionalnych dotyczących losów absolwentów szkół zawodowych 

(por. rozdział 6) wynika, że niska liczba uczniów objętych wsparciem może być efektem nie tyle 

braku inicjatywy poradni, co braku zainteresowania szkół ofertą przez nie przedstawioną.

17 Wszystkie instytucje, które mają obowiązek przekazywać do SIO sprawozdania, podają dane według stanu na 

30 września. W wypadku poradni psychologiczno-pedagogicznych oznacza to, że podane informacje dotyczą 

poprzedniego roku szkolnego. W momencie przygotowana diagnozy dostępne były dane o działalności PPP 

z 2011 roku, czyli za rok szkolny 2010/11.
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Liczba klientów małopolskich PPP objętych doradztwem Wykres 16. 

zawodowym w podziale na powiaty*

powiat

zajęcia grupowe 

aktywizujące do 

wyboru kierunku 

kształcenia 

i zawodu 

indywidualne 

porady zawodowe 

bez badań 

indywidualne 

porady zawodowe 

na podstawie 

badań 

razem

bocheński 52 13 11 76

brzeski 0 1 0 1

chrzanowski 152 4 82 238

dąbrowski 651 0 56 707

gorlicki 1 573 157 49 1 779

krakowski 659 107 199 965

limanowski 479 0 0 479

m. Kraków 5 282 148 260 5 690

m. Nowy Sącz 321 5 3 329

m. Tarnów 1 354 5 88 1 447

miechowski 362 24 3 389

myślenicki 0 1 5 6

nowosądecki 286 4 0 290

nowotarski 302 8 3 313

olkuski 643 2 7 652

oświęcimski 85 41 24 150

proszowicki 243 1 2 246

suski 740 84 2 826

tarnowski 258 57 24 339

tatrzański 406 100 10 516

wadowicki 261 37 7 305

wielicki 9 222 97 29 9 348

razem 23 331 896 864 25 091

* w roku szkolnym 2010/11

Wśród zadań PPP znajduje się wydawanie opinii o uczniach na potrzeby systemu oświaty. Pośród 

21 rodzajów takich opinii trzy dotyczą kwestii nauki zawodu i podjęcia pracy. Małopolskie porad-

nie w roku szkolnym 2010/11, wydały cztery opinie o braku przeciwwskazań do wykonywania przez 

ucznia pracy lub innych zajęć zarobkowych, 40 opinii na temat przyjęcia ucznia gimnazjum do od-

działu przysposabiającego do pracy oraz 45 dokumentów dotyczących zezwolenia na zatrudnienie 

młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu. Wszystko to 

stanowi zaledwie 3,6‰ z niemal 24,5 tys. opinii wydanych przez PPP w omawianym roku szkolnym.

Zakres współpracy poradni z innymi instytucjami

Jak opisano w poprzednich podrozdziałach, poradnie psychologiczno-pedagogiczne są głównym 

partnerem szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie organizacji doradztwa edukacyjno-

zawodowego. Jest to jednak tylko wycinek działalności PPP, które prowadzą diagnostykę i terapię dzie-

ci i młodzieży, wydają orzeczenia m. in. na potrzeby systemu oświaty, oferują wsparcie merytoryczne 

rodzicom, pracownikom szkół, placówek oświatowych i wychowawczych. Poradnie specjalistyczne 

współpracują także z placówkami służby zdrowia, z usług których korzystają ich podopieczni.
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Finansowanie i sprawozdawczość

Zadania oświatowe związane z prowadzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego szkół 

i placówek oświatowych (w tym poradni psychologiczno-pedagogicznych) fi nansowane są z do-

chodów jednostek samorządu terytorialnego. Jednym z dochodów samorządów terytorialnych 

jest część oświatowa subwencji ogólnej. Ustawa o systemie oświaty reguluje sposób fi nansowania 

PPP – publicznych i niepublicznych, które występują o środki publiczne na fi nansowanie działań.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne korzystają również z innych źródeł fi nansowania, m. in. 

aplikują o środki unijne. Przykład projektu zrealizowanego przez PPP nr 2 z Krakowa został zapre-

zentowany w rozdziale 5 jako dobra praktyka.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzą dokumentację działalności opisaną w Rozpo-

rządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych za-

sad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni 

specjalistycznych18. Na jej podstawie sprawozdają do Systemu Informacji Oświatowej o liczbie wy-

danych opinii oraz liczbie osób objętych wsparciem z wyszczególnieniem rodzaju wsparcia bez-

pośredniego. Choć działalność doradcza PPP jest jedną z najlepiej udokumentowanych, pewnym 

utrudnieniem dla monitorujących doradztwo w regionie jest opóźnienie w dostępności tych da-

nych w statystyce publicznej.

4. Ochotnicze Hufce Pracy

Jak już wspomniano w rozdziale 3, OHP prowadzą usługi poradnictwa zawodowego świadczo-

ne przez Kluby Pracy, Mobilne Centra Informacji Zawodowej oraz Młodzieżowe Centra Kariery. 

W sierpniu 2012 r. na potrzeby niniejszej diagnozy przeprowadzono wywiad z przedstawicielami 

Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu. Na podstawie informacji 

uzyskanych w trakcie wywiadu oraz zaczerpniętych z publikacji OHP należy stwierdzić, że jest to 

instytucja dobrze przygotowana do pełnionych zadań oraz osiągająca znaczne efekty.

Na terenie działania Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP działa 15 Klubów Pracy, zlokali-

zowanych w Andrychowie, Bochni, Brzesku, Chrzanowie, Gorlicach, Jabłonce, Kętach, Krakowie, 

Nowym Sączu, Oświęcimiu, Skomielnej Białej, Tarnowie i Żabnie. Kluby Pracy OHP zajmują się po-

mocą w nabyciu umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia, budowania poczucia wła-

snej wartości, a także radzenia sobie z problemami frustracji i zniechęcenia w sytuacjach porażek. 

Z oferty Klubu Pracy OHP może korzystać młoda osoba bezrobotna, uczeń szkoły gimnazjalnej lub 

ponadgimnazjalnej bądź uczestnik OHP. W ofercie znajdują się grupowe spotkania informacyjne, 

zajęcia aktywizacyjne, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne oraz 

możliwość korzystania z bezpłatnego dostępu do Internetu w celu poszukiwania pracy oraz infor-

macji potrzebnych do jej znalezienia. W 2011 roku Kluby Pracy OHP z terenu działania Małopolskiej 

WK OHP udzieliły wsparcia w formie konsultacji indywidualnych 9,7 tys. osób, zaś w formie zajęć 

grupowych (zajęć aktywizacyjnych, warsztatów z zakresu aktywnego poszukiwania pracy „Szu-

kam pracy” oraz grupowych spotkań informacyjnych) niemal 17 tys. osób.

Liczba osób objętych usługami Klubów Pracy OHP w Małopolsce Tabela 11. 

w 2011 r.

usługi Klubów Pracy konsultacje indywidualne formy grupowe

CEiPM w Nowym Sączu 2 640 4 961

CEiPM w Krakowie 4 488 7 148

CEiPM w Tarnowie 2 555 4 789

razem 9 683 16 898

18 Dz. U. nr 228 z dnia 2 grudnia 2010 r., poz. 1487.
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Zakres działalności Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej (MCIZ) i Młodzieżowych Cen-

trów Kariery (MCK) obejmuje informację zawodową i poradnictwo zawodowe, a także zagadnienia 

przedsiębiorczości. Mobilne Centra Informacji Zawodowej to jednostki wyposażone w oznakowane 

mikrobusy z zestawami sprzętowymi i metodycznymi, którymi doradcy zawodowi dojeżdżają do 

mniejszych miejscowości. W Małopolsce funkcjonują trzy takie centra (z bazą w Krakowie, Tarnowie 

i Nowym Sączu). Doradztwo MCIZ odbywa się w formie grupowych spotkań informacji zawodo-

wej i warsztatów, a także indywidualnych informacji zawodowych i porad zawodowych. Zajęcia te 

mogą dotyczyć szerokiego spektrum tematów: od ogólnej i szczegółowej sytuacji na rynku pracy, 

poprzez informacje zawodoznawcze, określanie i budowanie potencjału uczestników dla rynku 

pracy, planowanie kariery i wybór szkoły, po przygotowanie dokumentów aplikacyjnych.

Siedem małopolskich Młodzieżowych Centrów Kariery to jednostki stacjonarne, zlokalizowane 

w Brzesku, Krynicy Zdroju, Miechowie, Mszanie Dolnej, Myślenicach, Niepołomicach i Trzebini. W for-

mie grupowych spotkań informacji zawodowej i warsztatów, a także indywidualnych informacji za-

wodowych i porad zawodowych MCK przygotowują młodzież do wejścia na rynek pracy oraz wy-

rabiają nawyk samokształcenia i kształcenia ustawicznego. Istotnym aspektem w działalności MCK 

jest moduł, w ramach którego doradcy zawodowi pracują nad kształtowaniem postaw przedsiębior-

czych wśród młodych ludzi, wspomagając organizacyjnie i doradczo koncepcję samozatrudnienia.

Skala działań jednostek OHP jest bardzo duża. W 2011 roku Młodzieżowe Centra Kariery i Mobilne Cen-

tra Informacji Młodzieżowej podległe Małopolskiej WK OHP objęły wsparciem niemal 19,3 tys. osób.

Liczba uczestników form wsparcia oferowanych klientom Tabela 12. 

małopolskich MCK i MCIZ w 2011 roku

rodzaj jednostki
porady 

indywidualne

warsztaty 

grupowe

informacje 

indywidualne

informacje 

grupowe
razem

MCK 924 2 495 1 827 4 420 9 666

% 73% 59% 42% 47% 50%

MCIZ 341 1 712 2 524 5 049 9 626

% 27% 41% 58% 53% 50%

razem 1 265 4 207 4 351 9 469 19 292

Zarówno w Mobilnych Centrach Informacji Zawodowej jak i Młodzieżowych Centrach Kariery OHP 

stosowany jest jednolity standard usług doradczych. Opracowany w toku konsultacji z doradcami 

zawodowymi OHP dokument „Standard usługi – poradnictwo zawodowe dla młodzieży” zawiera 

defi nicje tej usługi oraz podstawowe zasady organizacyjne jej świadczenia. Do powstania standar-

du przyczynili się również klienci korzystający z usług doradczych (w trakcie wypełniania ankiet 

oceniających określili swoje oczekiwania względem kierowanych do nich propozycji). 

Kluby Pracy działające w strukturach OHP stosują standard funkcjonowania Klubów Pracy OHP, 

który podobnie jak standard usług doradczych, został zaakceptowany przez Departament Rynku 

Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dobrze przygotowana kadra

Centra Edukacji i Pracy Młodzieży z terenu Małopolski dysponują nieliczną, ale dobrze przygotowa-

ną kadrą. Zatrudniają łącznie 13 doradców zawodowych i 13 liderów klubu pracy. Wszystkie te oso-

by posiadają wyższe wykształcenie oraz kompetencje określone w Ustawie o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy, w tym odpowiednie licencje, a niektórzy również dodatkowe uprawnie-

nia do stosowania specjalistycznych narzędzi (np. Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych; 

jedna osoba ma uprawnienia multiplikatora z zakresu programu szkolenia pn. „Szukam Pracy”).

Wynagrodzenie większości doradców i liderów klubów pracy jest fi nansowane z budżetu OHP, trzy 

osoby są zatrudniane w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.
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Wyposażenie

Jednostki OHP zajmujące się doradztwem edukacyjno-zawodowym dysponują bazą lokalową 

i sprzętową umożliwiającą świadczenie usług indywidualnych i grupowych. Oprócz sprzętu multi-

medialnego i komputerowego posiadają odpowiednie narzędzia metodyczne: biblioteczki zawie-

rające literaturę fachową, czasopisma, przewodniki po zawodach i teczki zawodoznawcze, fi lmy 

o zawodach, gry i programy multimedialne, testy diagnozujące predyspozycje zawodowe. Pełne 

wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia zajęć zgodnych ze standardem usług doradczych 

OHP posiadają również busy Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej. Zakupy i remonty są fi -

nansowane z budżetu OHP, Funduszu Pracy oraz z projektów. Uczestnicy wywiadu przeprowadzo-

nego na potrzeby diagnozy podkreślali nowoczesność sprzętu.

Szeroka współpraca

Jednostki organizacyjne OHP realizują zadania na rzecz społeczności lokalnej przy współpracy 

i współdziałaniu z lokalnymi władzami samorządowymi, pracodawcami, stowarzyszeniami i fun-

dacjami działającymi na określonym terenie. CEiPM w materiałach dostarczonych na potrzeby dia-

gnozy podkreślały współpracę z następującymi podmiotami:

z powiatowymi urzędami pracy (Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, Sądecki Urząd Pracy, Urząd  �
Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego, PUP w Tarnowie, Bochni, Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej, 

Limanowej, Proszowicach, Oświęcimiu, Wadowicach oraz fi lii w Kętach i Andrychowie) – m.in. 

w zakresie organizacji targów pracy i innych imprez związanych z rynkiem pracy, a także, w czę-

ści PUP, w zakresie świadczenia usług klubu pracy dla klientów PUP

z WUP w Krakowie i jego Zespołem Zamiejscowym w Nowym Sączu – udział w inicjatywach WUP  �
i przedsięwzięciach koordynowanych przez WUP (m. in. promocji przygranicznego rynku pracy 

w ramach EURES-DUNAJEC, w Małopolskim Dniu Uczenia Się, konferencjach i seminariach)

z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu – w zakresie organizacji tar- �
gów pracy i innych imprez związanych z rynkiem pracy

starostwami powiatowymi, urzędami miast i gmin �
stowarzyszeniami (np. Rodzina Kolpinga w Brzesku) �
w zakresie prowadzenia zajęć dla klientów innych instytucji: z miejskimi i gminnymi ośrodka- �
mi pomocy społecznej (w tym Klubami Integracji Społecznej), Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Chrzanowie, Warsztatami Terapii Zajęciowej w Miechowie, Bursą Szkolną w Miecho-

wie, aresztami śledczymi i zakładami karnymi.

Współpraca OHP z innymi instytucjami odbywa się często w oparciu o pisemne lub nieformalne 

porozumienia. CEiPM OHP w Tarnowie należy do Tarnowskiego Forum na Rzecz Aktywizacji Rynku 

Pracy, zaś CEiPM w Nowym Sączu do partnerstwa transgranicznego w ramach EURES-DUNAJEC.

Jednak głównym partnerem, jeśli chodzi o świadczenie usług z zakresu doradztwa edukacyjno-

zawodowego dla młodzieży, są szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. 

Usługi świadczone przez OHP zawsze dostosowane są do potrzeb klientów – czy to indywidualnych 

czy instytucjonalnych. Tym samym długość trwania usługi i jej kompleksowość są każdorazowo od-

powiedzią na oczekiwanie odbiorcy. Podczas wywiadu dyrektorzy CEiPM OHP podkreślali, że zakres 

zajęć prowadzonych w szkołach i czas ich trwania, podobnie jak sam fakt prowadzenia ich w danej 

placówce, wynikają ze zgłaszanego zapotrzebowania i warunków określonych przez władze szkoły.

Czynniki sprzyjające – głównie endogenne

Przedstawiciele OHP zostali poproszeni o wskazanie czynników sprzyjających i utrudniających dzia-

łanie OHP w zakresie doradztwa. Większość sprzyjających, jakie wymienili, to mocne strony samej 

instytucji: wieloletnia tradycja i ugruntowana pozycja na lokalnym rynku pracy, zintegrowany sys-

tem poradnictwa zawodowego, profesjonalizm i wszechstronne przygotowanie kadry, mobilność 

umożliwiająca dotarcie do odległych miejscowości, sieć placówek obejmująca zasięgiem dużą 

część województwa, jednolite standardy funkcjonowania jednostek organizacyjnych, dostatecznie 

wyposażona baza lokalowa, aktualne i nowoczesne zaplecze merytoryczne (informacja zawodowa, 
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narzędzia i metody pracy). Do pozytywnych czynników zewnętrznych zaliczyć można zróżnicowa-

nych klientów oraz wzrost zainteresowania usługami doradczymi wśród młodzieży, dyrektorów 

szkół i placówek oświatowych oraz pracowników instytucji z obszaru edukacji i pracy socjalnej.

Ograniczeniem w działalności jest administracja

Zdaniem przedstawicieli OHP uczestniczących w wywiadzie największym ograniczeniem jest ad-

ministracja – czasochłonność zadań związanych z prowadzeniem sprawozdawczości i innej doku-

mentacji, a także konieczność rygorystycznego przestrzegania założeń planistycznych. Podkreśla-

no także, że choć OHP jest instytucją rynku pracy, nie została ustawowo wyposażona w takie atrak-

cyjne instrumenty, jak stypendia czy możliwość dofi nansowania kosztów dojazdów na zajęcia.

Plany rozwojowe

Obecnie w całej Polsce funkcjonuje 99 Młodzieżowych Centrów Kariery (MCK), a do 2013 roku w ra-

mach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, współfi nansowanego ze środków Unii Eu-

ropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, planuje się powstanie jeszcze 50 tego 

typu placówek. Będą one kierować swe usługi do młodzieży z lokalnych środowisk, chcącej sko-

rzystać z usług doradców zawodowych oraz zasobów informacji edukacyjno-zawodowej, a także 

do uczestników oraz absolwentów OHP. Charakter tworzonej sieci Młodzieżowych Centrów Kariery 

uwzględnia potrzeby lokalnych społeczności oraz nowe uwarunkowania wynikające z tendencji 

europejskiego poradnictwa zawodowego.

Koordynacją i rozwojem sieci Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej i Młodzieżowych Cen-

trów Kariery zajmuje się Centralny Ośrodek Metodyczny Informacji Zawodowej usytuowany przy 

Komendzie Głównej OHP.

Szkolne ośrodki kariery

Część zadań z zakresu doradztwa OHP realizują w ramach współpracy ze szkolnymi ośrodkami 

kariery (w skrócie SzOK). Współpraca ta, rozwinięta w ramach unijnego projektu „OHP dla szkoły”, 

jest kontynuowana także po zakończeniu projektu. SzOK działają według wypracowanej metody, 

opisującej ścieżkę ucznia, rolę uczniów, rodziców, nauczycieli i partnerów spoza szkoły. Podsta-

wową zasadą jest zaangażowanie młodej osoby wchodzącej na rynek pracy w aktywną pracę nad 

określeniem swoich predyspozycji, mocnych stron i słabości oraz planowanej ścieżki kariery, a tak-

że w rozwijanie umiejętności przydatnych na rynku pracy.

Według informacji Małopolskiej WK OHP, w trakcie realizacji projektu, w ogólnopolskiej Platformie 

„OHP dla Szkoły” uczestniczyło 20 szkolnych ośrodków kariery z terenu województwa małopolskie-

go. Były one zlokalizowane w miejscowościach: Wolbrom, Libiąż, Zator, Rudawa, Zabierzów, Rybna, 

Modlnica, Kraków, Tymbark, Limanowa, Nawojowa, Brzesko, Zakliczyn, Wojnicz, Gromnik, Lubcza, 

Ryglice, Ciężkowice, Moszczenica oraz Gorlice. Z informacji zebranych w ramach diagnozy wynika, 

że po zakończeniu projektu, ze względu na brak źródła fi nansowania, przetrwały nieliczne.

Główne cele działań realizowanych przez szkolne ośrodki kariery oraz formy ich realizacji opisano 

w tabeli zamieszczonej w aneksie, elektronicznym, dostępnym w serwisach internetowych WUP 

w Krakowie (www.obserwatorium.malopolska.pl i www.pociagdokariery.pl).

5. Akademickie biura karier 

Liczba akademickich biur karier w Polsce rośnie niezwykle dynamicznie. W Małopolsce niemal 

wszystkie uczelnie mają bądź planują stworzyć taką komórkę. Z pewnością ma na to wpływ m. in. 

wymóg prowadzenia przez uczelnie wyższe badań losów absolwentów.
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Ogólnopolska Sieć Biur Karier – gwarant standardu

Pod koniec 1998 roku powstała Ogólnopolska Sieć Biur Karier19, której głównym celem jest wy-

miana doświadczeń i informacji oraz pomoc w organizowaniu nowych biur. Wszystkie biura mają 

wspólny cel i funkcjonują według określonego zestawu standardów, lecz każdy ośrodek wypraco-

wuje również indywidualne metody pracy.

Biura należące do sieci spełniają określone standardy programowe: 

prowadzą doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe  �
dostarczają informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifi kacji  �
zbierają, klasyfi kują i udostępniają oferty pracy, staży i praktyk zawodowych  �
prowadzą bazy danych studentów zgłaszających się w poszukiwaniu pracy  �
nawiązują i utrzymują kontakty z pracodawcami  �
promują ideę biur karier i przyczyniają się do powoływania biur przy innych uczelniach. �

By przystąpić do sieci biura muszą istnieć od co najmniej trzech miesięcy oraz spełniać standardy 

logistyczne i organizacyjne: zatrudniać pracowników etatowych i dysponować stałym, wydzie-

lonym lokalem. Zrzeszone jednostki zobowiązują się do promocji idei biur karier w środowisku 

akademickim i biznesowym, uczestniczenia przynajmniej raz w roku w spotkaniu sieci oraz do wy-

miany informacji, kontaktów i przyjacielskiej współpracy z innymi partnerami. 

Do sieci w Małopolsce należą biura karier 15 uczelni, jednak posiadaniem ABK chwali się niemal 

dwukrotnie więcej uczelni z województwa. Pełną i aktualizowaną listę akademickich biur karier 

funkcjonujących przy małopolskich uczelniach wyższych można znaleźć na stronie internetowej 

WUP w Krakowie, natomiast listę ABK funkcjonujących w momencie badania załączono w elektro-

nicznym aneksie do niniejszej diagnozy.

Uczelnie z terenu Małopolski, których biura karier są zrzeszone Tabela 13. 

w Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier

Akademia Wychowania Fizycznego Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie 

Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego Wyższa Szkoła Ubezpieczeń 

Uniwersytet Jagielloński Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym 

Sączu 

Politechnika Krakowska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

Akademia Górniczo-Hutnicza 

Źródło: strona internetowa Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Na potrzeby diagnozy podjęto kontakt telefoniczny i e-mailowy z 29 biurami karier. Z przedstawi-

cielami trzech udało się przeprowadzić rozmowę w ich siedzibie. Z kolejnych jedenastu uzyskano 

pisemną odpowiedź na pytania, w większości przypadków uzupełnioną informacjami z rozmów 

telefonicznych. Pozostałe dane uzyskano poprzez analizę stron internetowych jednostek. W ten 

sposób zdobyto wiedzę na temat liczby osób, które korzystają z usług doradczych, stanu zatrud-

nienia w biurach, w tym zatrudnienia osób z wykształceniem doradcy zawodowego, adresatów 

działań, zaplecza lokalowego, oferty doradztwa edukacyjno-zawodowego, stosowanych narzędzi, 

a także zakresu współpracy z innymi jednostkami świadczącymi doradztwo i pracodawcami.

19 Szczegółowe informacje na stronie internetowej: http://www.biurokarier.uj.edu.pl/biuro/partnerzy/osbk.
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Adresaci oferty akademickich biur karier

W większości przypadków oferta biur karier kierowana była do studentów i absolwentów uczel-

ni, przy których działają te jednostki. Z praktyki wynika, że zgłaszały się do nich również osoby 

związane z innymi szkołami wyższymi – również one mogły liczyć na pomoc.

Jak wynika z informacji dostępnych w Banku Danych Lokalnych, w Małopolsce w ubiegłym roku 

było ponad 208 tys. studiujących. Jeśli dodamy do tego liczbę absolwentów, którzy opuścili mury 

uczelni tylko w 2011 roku (niemal 55 tys.), daje to ogromną liczbę około 263 tys. osób, które poten-

cjalnie mogły skorzystać z doradztwa akademickich biur karier w Małopolsce. 

Klienci akademickich biur karierTabela 14. 

adresaci oferty, zgłaszający się ABK

studenci i absolwenci uczelni wszystkie (oprócz Państwowej Wyższej Szkoły 

Teatralnej)

osoby niepełnosprawne Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Akademia 

Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Papieski, Uniwersytet 

Jagielloński

pracownicy uczelni Uniwersytet Pedagogiczny, Wydział Fizyki, Astronomii 

i Informatyki Stosowanej UJ, Wydział Chemii UJ, 

Akademia Sztuk Pięknych, Akademickie Biuro 

Karier Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej 

Beskidzkiej

młodzież (gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne, 

maturzyści, kandydaci na studia)

Uniwersytet Papieski, Pośrednictwo Pracy Bratniak, 

Collegium Medicum UJ, Państwowa Wyższa Szkoła 

Teatralna

Część jednostek obejmuje swoim poradnictwem także pracowników uczelni. Ma to miejsce m.in. 

w przypadku Akademii Sztuk Pięknych. Misją tego biura jest „Przyczynianie się do artystycznego 

i zawodowego sukcesu studentów oraz pracowników ASP, poprzez upowszechnianie i pomnaża-

nie ich osiągnięć, wspieranie rozwoju ich kariery zawodowej oraz promowanie polskiej twórczości 

w środowisku międzynarodowym”20.

Do biur zgłasza się także młodzież – licealiści, maturzyści czy kandydaci na studia. Niektóre ABK 

organizują dla tej grupy specjalne wydarzenia, jak Tydzień Kariery na Uniwersytecie Pedagogicz-

nym, podczas którego organizowane są wykłady, szkolenia, warsztaty, młodzież może wypełnić 

testy, spotkać się z doradcą zawodowym. Innym wydarzeniem jest Małopolska Noc Naukowców21, 

która zakłada popularyzację nauki wśród mieszkańców Małopolski, a także przybliżenie dzieciom 

i młodzieży zawodu naukowca oraz zachęcenie ich do wybrania kariery naukowej. W program nocy 

włączają się również niektóre ABK. Uniwersytet Jagielloński poprzez Biuro Promocji UJ organizuje 

„wycieczki na UJ”. W czasie tych spotkań młodzież ma szansę poznać działanie uczelni, uczestni-

czyć w wykładach, poznać wydziały i specyfi kę poszczególnych kierunków. Często szkoły zgłaszają 

się bezpośrednio do Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ i wtedy Biuro Promo-

cji i Karier zajmuje się organizacją zajęć laboratoryjnych dla gimnazjalistów i licealistów. 

Doradztwo specjalistyczne dla niepełnosprawnych studentów i absolwentów wszystkich uczelni 

świadczy Centrum Karier AGH. Z podobnych usług niepełnosprawni mogą skorzystać również na 

Uniwersytecie Ekonomicznym – indywidualne doradztwo realizowane jest tu w ramach projektu 

„Diagnoza i rozwój kompetencji wyznacznikiem sukcesu na rynku pracy”. Projekt jest współfi nan-

sowany ze środków EFS. 

20 O nas [online], Akademickie Biuro Karier i Realizacji Projektów ASP [dostęp: 15.11.2012], dostępny w interne-

cie: http://www.biurokarier.asp.krakow.pl/index.php?onas.

21 Małopolska Noc Naukowców - Idea [online], Małopolska Noc Naukowców [dostęp: 15.11.2012], dostępny w in-

ternecie: http://www.nocnaukowcow.malopolska.pl/index.php/idea.
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Oferta w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego

Zakres oferowanej studentom i absolwentom pomocy jest bardzo zróżnicowany i zależy od wielu 

czynników, m. in. fi nansowych, kadrowych, przygotowania i zaangażowania pracowników, warun-

ków lokalowych, poziomu współpracy z otoczeniem. 

Brak procedur, indywidualne podejście

Biura na ogół nie mają ustalonych procedur, raczej są to nieformalne zasady wynikające z doświad-

czenia. Pracownicy podkreślali, że każda zgłaszająca się do nich osoba traktowana jest indywidu-

alnie. Pewne formalne schematy postępowania dotyczą tych biur, które realizują projekty współ-

fi nansowane ze środków unijnych – osoby informowane są o projekcie, zasadach uczestnictwa, 

wypełniają formularze PEFS22. 

Wszystkie biura po ustaleniu oczekiwań klienta informują o zakresie świadczonych usług, starają 

się przekazywać potrzebne informacje. Te, które zatrudniają doradców zawodowych, umawiają 

studentów i absolwentów na konkretne spotkania. Inne, w przypadku, gdy same nie są w stanie 

pomóc, kierują klientów w odpowiednie miejsca. Biura starają się wychodzić naprzeciw potrzebom 

studentów dostosowując do nich godziny swojego funkcjonowania. Biuro na Wydziale Chemii UJ 

proponuje także spotkanie z doradcą w formie czatu. 

Biura w Internecie, spotkania „w realu”

Z pomocy biura karier studenci i absolwenci mogą korzystać osobiście lub zapoznając się z in-

formacjami zgromadzonymi na stronie internetowej (własna strona lub część strony uczelni to 

standard). W serwisach znaleźć można bank ofert pracy, praktyk i staży, a także bazy CV poszu-

kujących pracy studentów i absolwentów. Na stronie znajdują się również informacje na temat 

prowadzonych szkoleń, warsztatów czy spotkań. Często zamieszczane są podstawowe informacje 

o rynku pracy w formie poradników i informatorów (np. „ABC kariery”, „Niezbędnik”) na temat 

efektywnego szukania pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, rozmowy kwalifi kacyjnej, 

negocjowania wynagrodzeń, informacje o rodzajach umów, o prowadzeniu własnej działalności 

gospodarczej. Biura dostarczają także informacji o rynku pracy, odsyłają do wyników badań w tym 

zakresie – m.in. realizowanych przez WUP w Krakowie. Ważnym elementem pracy biur jest świad-

czenie usług doradztwa zawodowego w postaci spotkań indywidualnych lub w formie warsztatów 

grupowych. Oferta biur karier jest zróżnicowana, co obrazują prezentowane poniżej wypowiedzi 

niektórych pracowników.

„Świadczymy podstawowe usługi doradztwa w zakresie rozpoznawania potrzeb rynku pra-

cy (współpraca z innymi instytucjami rynku pracy, udział w targach i wydarzeniach), pomoc 

w planowaniu rozwoju zawodowego, kształtowanie kompetencji potrzebnych na rynku pracy 

(zajęcia warsztatowe, grupowe i indywidualne), prezentacja oferty edukacyjnej i szkoleniowej 

(informatorium, Internet).” [Biuro Pośrednictwa Pracy dla Studentów Bratniak]

„Gromadzimy i udostępniamy oferty pracy i praktyk, szkolenia (do biura głównie zgłaszają się 

studenci, którzy mają odbyć obowiązkowe praktyki); w tym momencie brakuje doradcy zawo-

dowego (urlop macierzyński), mamy ograniczone możliwości. Przeprowadzane są szkolenia – 

na te potrzeby zatrudniani są trenerzy spoza uczelni; dysponujemy testami.” [Biuro Karier Stu-

denckich, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości]

„Organizujemy spotkania z pracodawcami, pośredniczymy w znalezieniu pracy, staży, pomaga-

my w napisaniu CV i listu motywacyjnego, organizujemy praktyki.” [Biuro Karier AWF]

„Doradztwo zawodowe w Centrum Karier AGH jest prowadzone w języku polskim i angielskim. 

Zadaniem pracowników biura jest wszechstronne przygotowanie studenta na rynek pracy m. in. 

poprzez: zapoznanie ze źródłami informacji o rynku pracy, zapoznanie ze skutecznymi metodami 

poszukiwania pracy, zapoznanie z branżą interesującą kandydata, zapoznanie z oczekiwaniami 

rynku pracy i wymaganiami pracodawców, pomoc w przygotowaniu listu motywacyjnego, CV 

i innych dokumentów aplikacyjnych, zapoznanie z metodami rekrutacyjnymi prowadzonymi 

22 Podsystem monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego.
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przez poszczególne fi rmy, pomoc w określeniu predyspozycji indywidualnych kandydatów, pomoc 

w przygotowaniu kandydatów do rozmowy kwalifi kacyjnej i innych procedur selekcyjnych stoso-

wanych przez pracodawców, pomoc prawna w zakresie prawa pracy…” [Centrum Karier AGH]

Narzędzia pracy

Większość ABK, które udzieliły informacji na temat swojej działalności w zakresie doradztwa, posia-

da specjalistyczne narzędzia pracy, takie jak arkusze predyspozycji zawodowych, różnego rodzaju 

testy psychologiczne, kwestionariusze, ćwiczenia, czasem również fi lmy. W przypadku kilku biur 

karier, np. Akademii Sztuk Pięknych i Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego, narzędzia 

stanowią własność zatrudnianych doradców. 

„Mamy m. in. bilans zasobów; mocnych stron, kompetencji, kwestionariusze predyspozycji i prefe-

rencji zawodowych; większość narzędzi to był ”wkład własny” psychologów i doradców zawodo-

wych, zatrudnionych w biurze.” [Uniwersytet Pedagogiczny, Biuro Promocji i Kariery w Krakowie]

Biuro Collegium Medicum UJ nie posiada takich narzędzi, ale w razie potrzeby zainteresowane oso-

by mogą skorzystać z oferty Biura Karier UJ, które swoimi działaniami obejmuje studentów i absol-

wentów CM UJ. Pozostałe ABK zakupiły testy z funduszy uczelni, bądź w przypadku wydziałowych 

biur karier na UJ – ze środków z projektu fi nansowanego z EFS. Narzędzia te w większości spełniają 

oczekiwania pracowników biur. Testów nie posiada Biuro Karier Akademii Wychowania Fizyczne-

go w Krakowie, nie zatrudnia także doradcy. Biuro niedawno przeorganizowało się, pracują dwie 

nowe osoby. Akademia Muzyczna jest dopiero na etapie tworzenia Biura Karier i na początkowym 

etapie działalności nie będzie kupować i stosować specjalistycznych narzędzi. 

Zaplecze lokalowe biur karier 

Biura różnią się również pod względem sytuacji lokalowej. Najczęściej przyjmują zainteresowa-

nych studentów i absolwentów w pokojach, które stanowią ich siedzibę. Nie wszystkie mają moż-

liwość wydzielenia osobnego pomieszczenia na potrzeby indywidualnego doradztwa czy szkoleń. 

W większości przypadków sale na spotkania grupowe, warsztaty, wykłady, szkolenia udostępniają 

uczelnie, przy których działają biura. Biuro Karier Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzew-

skiego i Centrum Karier AGH w Krakowie dysponują salami dostosowanymi do potrzeb osób nie-

pełnosprawnych, Akademickie Centrum Karier Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w razie 

potrzeby wynajmuje pomieszczenia na uczelni, które spełniają takie standardy. 

Biura karier są na ogół zadowolone z pomieszczeń, jakimi mogą dysponować na potrzeby swojej 

działalności, jednak część pracowników zgłasza, że sale na uczelni nie zawsze odpowiadają ocze-

kiwaniom, czasem trudno o udostępnienie ich w dogodnym terminie, ponieważ uwzględnione 

muszą być godziny odbywających się w nich zajęć dydaktycznych. Brakuje sal, z których biura 

mogłyby korzystać na wyłączność. Same pomieszczenia nie zawsze są odpowiednio wyposażone, 

bywają w złym stanie, brakuje profesjonalnego sprzętu dobrej jakości, narzędzi multimedialnych 

czy wsparcia technicznego. 

Stan zatrudnienia osób zajmujących się doradztwem i liczba korzystających z ich pomocy

O swojej działalności w zakresie doradztwa zawodowego biura karier informują rektorów uczelni, 

przy których działają. Jeśli ich działalność częściowo fi nansowana jest ze środków EFS, to sprawoz-

dawczość przekazują także do odpowiedniej instytucji wdrażającej projekt (Priorytet IV POKL Szkol-

nictwo wyższe i nauka). Część biur ze względu na zakres działalności zarejestrowanych jest w reje-

strze agencji zatrudnienia23 i informacje o świadczonych usługach przekazuje do WUP w Krakowie. 

Według informacji przekazanych przez pracowników, liczba osób korzystających z doradztwa 

w zależności od uczelni waha się od 50 do ponad dwóch tysięcy rocznie. Zdecydowanie naj-

więcej osób skorzystało z pomocy Centrum Karier AGH – 2295 osób. Sporo osób zgłasza się do 

Biura Promocji i Kariery Uniwersytetu Pedagogicznego – średnio 850 osób rocznie. Dużym zain-

teresowaniem cieszy się również doradztwo na Politechnice Krakowskiej (średnio około 700 osób 

23 Por. informacje o agencjach w serwisie WUP w Krakowie:

http://wup-krakow.pl/uslugi-rynku-pracy/agencje-zatrudnienia/informacja-o-agencjach.
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rocznie). Trudną sprawą pozostaje rozliczenie działalności biur karier funkcjonujących przy Uniwer-

sytecie Jagiellońskim, który posiada ogólne Biuro Karier, fi nansowane ze środków uczelni, oraz dwa 

wydziałowe Biura Karier i Promocji (Wydział Chemii oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki 

Stosowanej). Dwie ostatnie jednostki wspólnie napisały projekt i wystąpiły o środki na działalność 

z EFS, przy czym działają niezależnie. Jest też Sekcja do spraw Dydaktyki i Karier Akademickich Col-

legium Medicum. Biura zaznaczają swoją niezależność i odrębność, jedynie Collegium Medicum 

przyznało, że od jakiegoś czasu zakres doradztwa zawodowego (indywidualne spotkania) realizuje 

odsyłając zainteresowanych na spotkania z profesjonalistami w tej dziedzinie zatrudnionymi przez 

biuro ogólne. Wydziałowe komórki czasem współpracują „pożyczając” sobie doradcę zawodowe-

go. Łącznie na UJ z pomocy biur karier korzysta rocznie około 2300 osób.

Liczba zatrudnionych w ABK osób zajmujących się doradztwem jest mocno zróżnicowana: 

od jednej (na niepełny etat) do jedenastu. Jak wygląda ich przygotowanie do pracy? Nie wszy-

scy mają wykształcenie kierunkowe w zakresie doradztwa zawodowego lub ukończone studia 

psychologiczne. Część biur poza swoimi pracownikami na etat zawiera umowy cywilno-prawne 

z doradcami zawodowymi na świadczenie doradztwa lub przeprowadzanie szkoleń i warsztatów. 

Wydziałowe biura na UJ i biuro przy Uniwersytecie Pedagogicznym zajmują się statutowo zarówno 

doradztwem, jak i promocją (stąd np. większe zatrudnienie). 

Tabela w aneksie zawiera zestawienie liczby osób, które skorzystały z oferty doradczej biura, oraz 

stan zatrudnienia i przygotowanie osób zajmujących się doradztwem zawodowym.

Współpraca biur karier w zakresie doradztwa i poradnictwa z fi rmami rekrutacyjnymi, po-

średnictwem pracy i pracodawcami

Na stronach internetowych biur karier odwiedzający mogą znaleźć adresy różnych fi rm zajmują-

cych się pośrednictwem pracy oraz portali zawierających oferty pracy. Biura gromadzą również 

na swoje potrzeby oferty pracy, praktyk i staży, także zagranicznych (obowiązują tu pewne ogra-

niczenia, np. Biuro Karier UJ nie publikuje ofert pracy za granicą, ani ofert od osób fi zycznych). 

Działalność ABK nastawiona jest na współpracę z pracodawcami. Część uczelni zawiera umowy 

lub porozumienia o wzajemnej promocji i współpracy. Dzięki nim fi rmy mogą np. zamieszczać 

bezpłatnie oferty pracy, praktyk i staży (na stronach internetowych, w siedzibach biur, na terenie 

uczelni), uzyskać informacje na temat kandydatów o określonych kwalifi kacjach lub wyszukać pra-

cowników poprzez dostęp do CV zamieszczonych w serwisach biur. Część jednostek, które mają na 

to środki (głównie dzięki wsparciu fi nansowemu z EFS), fi nansuje staże u pracodawców. Firmy wraz 

z akademickimi biurami karier organizują także targi pracy, ponadto mają możliwość prezentacji na 

terenie uczelni (w zależności od szkoły wyższej bezpłatnie lub płatnie). Organizowane są spotkania 

branżowe, czasem nawet spotkania rekrutacyjne. 

Zdaniem pracowników biur karier pracodawcy coraz częściej traktują ich jak partnerów. Re-

lacje się zmieniają. Dawniej to oni musieli zabiegać o oferty pracy, uczestnictwo fi rm w targach, 

a teraz pracodawcy zgłaszają się sami, często oferują darmowe prowadzenie szkoleń i warsztatów 

w zamian za możliwość przedstawienia oferty fi rmy i profi lu poszukiwanych pracowników. Najczę-

ściej zgłaszają się działy personalne dużych fi rm outsourcingowych, poszukujących absolwentów 

z dobrą znajomością języków obcych. 

Innymi instytucjami, z którymi współpracują uczelnie, są Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego 

i Grodzki Urząd Pracy, a także fi rmy rekrutacyjne. Biura karier organizują również imprezy, które 

umożliwiają studentom zaprezentowanie swoich osiągnięć naukowych m.in. przed fi rmami (np. 

Giełda Prac Dyplomowych Biura Karier i Promocji Wydziału Chemii UJ), uczestniczą i współorgani-

zują konkursy na praktyki i staże.

Współpraca z innymi instytucjami w zakresie doradztwa zawodowego

W przypadku, kiedy biura nie są w stanie pomóc osobom zgłaszającym się do nich samodzielnie 

– czy to ze względu na brak doradcy zawodowego, czy rodzaj problemu, z jakim się zgłaszają – kie-

rują swoich klientów do innych instytucji, poradni, osób. Wśród miejsc, które wskazują pracownicy 

biur, znajdują się m.in. inkubatory przedsiębiorczości, poradnie psychologiczne, biura do spraw 

osób niepełnosprawnych, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP, instytucje 
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szkoleniowe, instytucje świadczące usługi dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą 

(Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego). 

Czynniki sprzyjające realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego na uczelniach

Wśród czynników, które sprzyjają organizowaniu doradztwa na uczelniach, w pierwszym rzędzie 

wymieniana jest możliwość łatwego dotarcia do studentów. Plusem są tanie narzędzia docierania 

z informacją. Wszystkie biura mają strony internetowe, dzięki którym łatwo uzyskać podstawowe 

informacje, przeglądać oferty pracy, korzystać z poradników, istnieje możliwość wysłania maili na 

adresy studentów, newsletterów. Dla studentów pierwszego roku organizowane są wykłady wpro-

wadzające, podczas których biura informują o swoim istnieniu i zapraszają do korzystania z oferty. 

Część osób miała szansę zapoznać się z ich ofertą już na wcześniejszym etapie – podejmując decy-

zję o wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej, uczestnicząc w targach pracy czy dniach kariery. 

„Biura karier rozwijają się i zyskują na znaczeniu, coraz więcej ich jest i więcej się o nich słyszy; 

nasze biuro cieszy się coraz większym zainteresowaniem – dawniej był problem ze znalezieniem 

chętnych, teraz brakuje godzin na doradztwo. Rośnie świadomość studentów, wiedzą że mogą 

się zgłosić do biura. Często jest tak, że informacje o biurze rozchodzą się ”pocztą pantofl ową”, 

nieformalnie – jak ktoś przyjdzie i jest zadowolony – to poleca innym. Dużą zaletą jest fakt, że 

biuro karier jest połączone z biurem promocji – co zwiększa możliwości, częściej docieramy z in-

formacją, wydajemy wspólne informatory, więcej wyjazdów, działań.” [Biuro Promocji i Kariery 

Uniwersytetu Pedagogicznego]

Działaniem biur karier coraz częściej interesują się pracodawcy. Organizują darmowe szkolenie, 

prezentują swoją ofertę, oferują praktyki, staże, prace, zgłaszają się do udziału w targach. 

Nie bez znaczenia jest też dostępność infrastruktury i wyposażenia uczelni, a także możliwość ko-

rzystania z pomieszczeń – sal wykładowych i innych. 

Władze uczelni są w większości przychylnie nastawione do działań ABK. Być może powodem, dla 

którego uczelnie zaczęły przykładać większą wagę do ułatwienia dobrego startu swoim absolwen-

tom, jest wymóg prowadzenia badania losów absolwentów. Zmiany demografi czne powodują, że 

uczelnie w najbliższym czasie (a niektóre już teraz) będą musiały mocno konkurować o studentów, 

którzy przy wyborze mogą brać również pod uwagę statystyki dotyczące możliwości zatrudnienia 

po ukończeniu konkretnej szkoły wyższej czy kierunku. Część pracowników właśnie aspekt zro-

zumienia, wparcia i pozytywnego nastawiania ze strony władz wskazała jako czynnik sprzyjający 

doradztwu świadczonemu w ABK. 

„W przypadku AGH sprzyjającym czynnikiem jest zrozumienie i wsparcie (merytoryczne i fi nan-

sowe) Władz oraz innych jednostek Uczelni dla wszelkich działań (nie tylko doradztwa zawodo-

wego) podejmowanych przez Centrum Karier.” [Centrum Karier AGH]

Czynniki utrudniające działania akademickich biur karier w zakresie doradztwa 

Najczęściej wymienianymi czynnikami, które utrudniają realizację doradztwa w ABK, są:

ograniczenia fi nansowe �
ograniczenia kadrowe �
niewystarczające zaplecze lokalowe.  �

W przypadku biur utworzonych w ramach projektu unijnego niejasna bywa ich forma działania po 

zakończeniu fi nansowania.

Część biur mimo tego, iż o potencjalnych klientów nie jest trudno, boryka się z małym zaintereso-

waniem ze strony studentów i absolwentów. Na niewielkie zainteresowanie pracodawców wska-

zują biura przy Collegium Medicum (w tym wypadku chodzi o znikomą ilość ofert pracy z Polski, 

w przeciwieństwie do zagranicznych) i Akademii Wychowania Fizycznego. 

Problemem bywa też brak poparcia ze strony innych pracowników uczelni. 
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„Działania utrudnia brak środków fi nansowych i przekonania pracowników ASP do konieczności 

działania takiej jednostki. Mimo, że zainteresowanie pracodawców jest bardzo duże, podobnie 

jak studentów (prowadzimy program stażów zawodowych, który zapewnia pracę studentom 

i absolwentom).” [Biuro Karier Akademii Sztuk Pięknych]

Na brak szkoleń dla doradców zawodowych zatrudnionych w biurach lub ograniczony do nich 

dostęp narzekali pracownicy Akademii Wychowania Fizycznego, a także Biuro Pośrednictwa Pracy 

dla Studentów Bratniak:

„Ograniczenia: fi nansowe, mała dostępność profesjonalnych narzędzi doradczych, mała do-

stępność szkoleń zawodowych dla doradców (…), szkolenia fi nansowane z UE są rzadkie i zwy-

kle jest zbyt wielu chętnych.” [Bratniak]

Na kolejne, bardzo ważne aspekty niesprzyjające doradztwu, zwróciła uwagę osoba pracująca 

w biurze Bratniaka:

„(…) mała integracja środowiska zawodowego doradców na lokalnym rynku, brak platform wy-

miany informacji i dobrych praktyk, mała świadomość studentów i uczniów na temat działalno-

ści i pożytków, jakie płyną z rozmów z doradcą, niski poziom informacji zwrotnej po warsztatach 

i rozmowach indywidualnych.”

6. Powiatowe urzędy pracy i Centra Informacji i Planowania 

Kariery Zawodowej WUP

W Małopolsce funkcjonuje 21 powiatowych urzędów pracy oraz trzy Centra Informacji i Planowania 

Kariery Zawodowej, działające przy WUP w Krakowie oraz jego Zespołach Zamiejscowych w Tarnowie 

i Nowym Sączu. Jak opisano w rozdziale dotyczącym podstawy prawnej, działania urzędów pracy, 

powiatowe urzędy pracy świadczą usługi z zakresu doradztwa zawodowego bezrobotnym, poszuku-

jącym pracy i pracodawcom. Centra kierują ofertę do szerszej grupy odbiorców, czyli do dorosłych 

mieszkańców województwa małopolskiego: osób bezrobotnych, poszukujących pracy, pracujących, 

do młodzieży uczącej się, która planuje swoją ścieżkę zawodową lub wchodzi na rynek pracy, praco-

dawców, a także do instytucji działających w obszarze rynku pracy zainteresowanych pozyskiwaniem 

informacji o rynku pracy i współpracą w obszarze poradnictwa i kształcenia zawodowego.

Przygotowana kadra

Na koniec 2011 r. w Publicznych Służbach Zatrudnienia w województwie małopolskim pracowało 

125 doradców zawodowych (o dwóch więcej niż rok wcześniej), z czego 111 było zatrudnionych 

w PUP. Urzędy pracy w Małopolsce zatrudniały też 46 liderów klubów pracy (ich liczba wzrosła 

o cztery osoby). Doradcy w urzędach pracy uzyskują licencje zawodowe po spełnieniu warunków 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2004 r. w spra-

wie trybu nadawania licencji zawodowych pośrednika pracy i doradcy zawodowego. Zgodnie 

z nim wszystkie osoby zatrudnione muszą posiadać wyższe wykształcenie oraz określone licen-

cje, a także studia podyplomowe z zakresu doradztwa. Doradcy dodatkowo mają uprawnienia do 

diagnozowania preferencji zawodowych Kwestionariuszem Zainteresowań Zawodowych, a także 

inne uprawnienia do wykorzystania w pracy specjalistycznych metod doradczych24. Z kolei liderzy 

klubów pracy na szkoleniach organizowanych przez WUP w Krakowie (CIZ) uzyskują uprawnienia 

z zakresu programu szkolenia pod nazwą „Szukam Pracy”.

Wśród doradców zawodowych zatrudnionych w WUP są osoby posiadające certyfi kat multiplikato-

ra metody edukacyjnej, Kursu Inspiracji, Trenera Zatrudnienia Wspieranego. Kilka osób ukończyło 

też szkolenia z zakresu superwizji. Doradcy zawodowi / psycholodzy posiadają uprawnienia do 

stosowania testów osobowości i uzdolnień.

Liczebność pracowników w podziale na poszczególne stanowiska i związane z tym posiadane li-

cencje przedstawia poniższa tabela. Widać z niej, że zawód doradcy zawodowego jest wysoce sfe-

24 Między innymi „Metoda Edukacyjna Kurs Inspiracji”, „Rozwijanie indywidualnych cech zorientowanych na 

zalezienie zatrudnienia”, „Trener zatrudnienia wspieranego”.
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minizowany: tylko sześć osób to mężczyźni. Podobnie jest w wypadku liderów klubów pracy – na 

46 pracujących jest tylko trzech mężczyzn. 

Liczba wybranych pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia Tabela 15. 

w Małopolsce według stanowiska pracy* 

rodzaj stanowiska
PUP CIZ razem w województwie

ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety

doradca zawodowy stażysta 18 18 0 0 18 18

doradca zawodowy 28 26 5 5 33 31

doradca zawodowy I stopnia 48 46 7 6 55 52

doradca zawodowy II stopnia 17 16 2 2 19 18

lider klubu pracy 46 43 0 0 46 43

* na koniec 2011 roku

Źródło: dane WUP w Krakowie.

Najwięcej pracowników mają Grodzki Urząd Pracy i PUP w Tarnowie (obsługujący Tarnów i powiat 

tarnowski), najmniej – PUP w Zakopanem i w Proszowicach. Najwięcej doradców zawodowych 

zatrudniały urzędy pracy w Tarnowie (14 osób) i w Krakowie (GUP – 13, UPPK – 11), najmniej (po 

dwie osoby) – PUP w Nowym Targu, Proszowicach, Suchej Beskidzkiej i w Zakopanem. Minister-

stwo Pracy i Polityki Społecznej, w przygotowanym na początku roku opracowaniu „Zatrudnienie 

w urzędach pracy i poziom bezrobocia w końcu 2011 roku”, analizowało stosunek zatrudnienia 

w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy do liczby bezrobotnych na terenie działania dane-

go urzędu. Pod tym względem największe obciążenie w Polsce odnotowano w PUP w Nowym Tar-

gu – 187 bezrobotnych przypadało tu na jednego pracownika, zaś Sądecki Urząd Pracy, z wynikiem 

56 bezrobotnych na jednego pracownika, należał do jednostek obciążonych najmniej. Również 

komfort pracy doradców zawodowych jest najniższy w Nowym Targu, natomiast najmniej bezro-

botnych przypada na jednego doradcę zawodowego w Miechowie i w UPPK. Małopolskie urzędy 

pracy pod względem zatrudnienia i obciążenia nie odbiegają znacząco od średniej krajowej: na 

jednego pracownika w województwie przypada średnio 102 bezrobotnych (w Polsce – 98), na jed-

nego doradcę zawodowego – 1 307 (w Polsce 1 238 osób).

Zatrudnienie doradców zawodowych w małopolskich powiatowych Tabela 16. 

urzędach pracy*

powiatowe urzędy pracy
liczba zatrudnionych doradców 

zawodowych

liczba bezrobotnych 

przypadających na jednego 

doradcę zawodowego

PUP w Bochni 4 942

PUP w Brzesku 3 1 395

PUP w Chrzanowie 5 1 133

PUP w Dąbrowie Tarnowskiej 3 1 620

PUP w Gorlicach 5 1 174

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego 11 837

PUP w Limanowej 5 2 027

PUP w Miechowie 3 793

PUP w Myślenicach 4 1 513

PUP dla Powiatu Nowosądeckiego 6 2 121

PUP w Nowym Targu 2 3 924

PUP w Olkuszu 5 1 414

PUP w Oświęcimiu 7 953
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powiatowe urzędy pracy
liczba zatrudnionych doradców 

zawodowych

liczba bezrobotnych 

przypadających na jednego 

doradcę zawodowego

PUP w Proszowicach 2 1 070

PUP w Suchej Beskidzkiej 2 1 661

PUP w Zakopanem 2 1 588

PUP w Wadowicach 7 1 021

PUP w Wieliczce 4 1 060

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 13 1 492

Sądecki Urząd Pracy 4 1 121

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 

– powiaty ziemski i grodzki

14 1 054

Małopolska 111 1 307

* stan na 31 grudnia 2011 r.

Źródło: Zatrudnienie w urzędach pracy i poziom bezrobocia w końcu 2011 roku, Warszawa: Departament Rynku Pracy 

MPiPS, 2012.

Należy pamiętać, że z usług poradnictwa i informacji zawodowej w urzędach pracy mogą korzy-

stać nie tylko zarejestrowani bezrobotni, ale także poszukujący pracy, pracodawcy i inne osoby 

dorosłe zainteresowane uzyskaniem takiego wsparcia. Z drugiej strony nie wszyscy zarejestrowani 

bezrobotni wykorzystują możliwości stwarzane przez PUP w zakresie doradztwa. W związku z tym 

proste porównanie liczby bezrobotnych i doradców zawodowych daje tylko ogólne pojęcie o licz-

bie potencjalnych klientów poradnictwa zawodowego w urzędach pracy.

Źródła fi nansowania

Działalność doradcza urzędów pracy jest fi nansowana z dwóch głównych źródeł: z Funduszu Pracy 

w ramach budżetu danego urzędu oraz projektów fi nansowanych z tzw. rezerwy Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej, a także w ramach projektów unijnych. W drugim wypadku chodzi o projek-

ty systemowe realizowane w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz 

podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytetu VI Programu Opera-

cyjnego Kapitał Ludzki.

Usługi urzędów pracy w Małopolsce 

Na podstawie sprawozdawczości urzędów pracy, prowadzonej na załącznikach do sprawoz-

dania MPiPS-01, przygotowano zestawienia na temat udzielonych form i liczby osób, które 

z nich korzystały. Wraz z defi nicjami usług doradczych znajdują się one w aneksie, dostępnym 

w wersji elektronicznej na stronach WUP w Krakowie: www.obserwatorium.malopolska.pl oraz

www.pociagdokariery.pl. 

Publiczne Służby Zatrudnienia są w Małopolsce głównym dostarczycielem usług poradnictwa za-

wodowego dla osób dorosłych. Większość tych usług wykonują powiatowe urzędy pracy oraz WUP 

poprzez Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Obrazują to statystyki wspomnianych 

instytucji: w 2011 r. z usługi indywidualnego poradnictwa zawodowego skorzystało ponad 20 tys. 

osób, z grupowego poradnictwa zawodowego – niemal 6 tys. osób, usługami indywidualnej i gru-

powej informacji zawodowej objęto odpowiednio 40,7 tys. i 16,6 tys. osób, zaś w zajęciach aktywi-

zacyjnych udział wzięło ponad 10 tys. osób. 

Zdecydowana większość klientów to osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowych urzędach 

pracy. Przeważają kobiety, których w rejestrach PUP jest więcej. Nieco inną grupę stanowią klienci 

Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej: co prawda w większości są to niepracujące 

kobiety, ale najczęściej nie są zarejestrowane jako bezrobotne, posiadają wykształcenie wyższe lub 

policealne i są mieszkankami dużych miast.
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Usługi indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego, Tabela 17. 

indywidualnej i grupowej informacji zawodowej oraz zajęć aktywizacyjnych 

w Małopolsce*

poradnictwo zawodowe informacja zawodowa
zajęcia 

aktywizacyjne
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ogółem 20 074 5 968 40 739 16 634 10 095

w tym: CIZ 1 895 699 22 615 2 027 927

PUP 18 179 5 269 18 124 14 607 9 168

kobiety 11 625 3 607 20 871 9 396 -

bezrobotni 18 192 5 429 - 14 497 9 277

bezrobotne 

kobiety

10 538 3 258 - 8 076 5 903

* w 2011 r.

Źródło: opracowanie własne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Indywidualna informacja zawodowa

Zgodnie z obowiązującymi standardami usług rynku pracy klienci w ramach indywidualnej infor-

macji zawodowej uzyskują informacje z kilkunastu obszarów, dotyczących m. in.: sytuacji na rynku 

pracy, informacji o zawodach i kształceniu, poszukiwania zatrudnienia oraz planowania rozwoju 

edukacyjno-zawodowego. 

Według danych z ankiety diagnozującej usługi informacji i poradnictwa zawodowego w Małopol-

sce w 2011 r. do najbardziej poszukiwanych przez klientów informacji należały: informacje dotyczą-

ce rynku pracy, w tym o pracodawcach i profi lach prowadzonej przez nich działalności, metodach 

i sposobach poszukiwania pracy w kraju i za granicą, w tym przez sieć EURES, o warunkach podej-

mowania działalności gospodarczej (w tym o przepisach prawnych i procedurach) oraz informacje 

dotyczące wzorów dokumentów aplikacyjnych. 

W ostatnich latach zwiększała się liczba osób korzystających z indywidualnej informacji zawodo-

wej. Jest to wynik jej promocji podczas imprez o charakterze lokalnym i regionalnym (targów pra-

cy, targów edukacyjnych, Europejskich Dni Pracy, Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery), świadczenia 

usługi na odległość, uruchomienia portalu „Pociąg do kariery”, a także łączenia usług indywidual-

nego poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, kierowanych do tych samych klientów.

Grupowa informacja zawodowa

W 2011 r. zorganizowano niemal 1,3 tys. grupowych spotkań informacyjnych, w których wzięło 

udział prawie 16,6 tys. osób (niemal 70% uczestników stanowiły kobiety). Podobnie jak w poprzed-

nim roku wśród uczestników dominowały osoby bezrobotne, głównie pozostające w rejestrach 

powiatowych urzędów pracy do sześciu miesięcy (70%). Tak duża liczba uczestników stosunko-

wo krótko posiadających status osoby bezrobotnej może wynikać z obowiązku kierowania nowo 

rejestrujących się na spotkania dotyczące usług oferowanych przez PUP. Bezrobotni w pierwszej 

kolejności kierowani są właśnie na nie, a następnie wybierają te, które ich szczególnie interesują 

w związku z planami i celami zawodowymi. Dlatego też największym zainteresowaniem cieszyły 

się spotkania grupowe dotyczące: usług PUP, projektów realizowanych przez te urzędy oraz kur-

sów i szkoleń organizowanych przez powiatowe urzędy pracy i instytucje szkoleniowe. Dużą popu-

larnością cieszyły się również spotkania dotyczące zakładania własnej działalności gospodarczej.
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Zajęcia aktywizacyjne 

W 2011 r. w porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił 18% wzrost liczby uczestników zajęć akty-

wizacyjnych. Większe potrzeby w tym obszarze mogły wpłynąć na opisany powyżej spadek liczby 

uczestników spotkań grupowej informacji zawodowej. Dowodem może być przeważający (92%) 

udział wśród uczestników zajęć aktywizacyjnych osób długotrwale bezrobotnych, tj. pozostają-

cych w rejestrach ponad 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat.

Podobnie jak w przypadku poradnictwa grupowego i indywidualnego uczestnicy zajęć aktywi-

zacyjnych w ankietach ewaluacyjnych podkreślali przydatność zdobytej wiedzy i jej praktyczne 

zastosowanie w aktywnym i samodzielnym poruszaniu się po rynku pracy.

Kluby pracy

W 2011 r. powiatowe urzędy pracy przeprowadziły 42 edycje klubów pracy, jeden klub pracy został 

zrealizowany przez instytucję zewnętrzną na zlecenie PUP. Łącznie w spotkaniach klubów udział 

wzięło 1,5 tys. osób. Zdecydowana większość z nich to zarejestrowani bezrobotni, tylko czworo 

uczestników miało status poszukujących pracy. Większość stanowiły kobiety (1,2 tys. osób). Biorąc 

pod uwagę wiek najliczniejsze były osoby w przedziale 18–24 lata (niemal pół tysiąca osób), ko-

lejne grupy wiekowe były coraz mniej liczne. W kategorii wykształcenia dominowały osoby z wy-

kształceniem średnim i policealnym, następnie z zasadniczym zawodowym, najrzadziej spotykani 

byli absolwenci studiów wyższych (206 osób). Przewaga długotrwale bezrobotnych wśród uczest-

ników wynika prawdopodobnie z faktu, iż do klubu pracy kierowane są osoby mające szczegól-

ne trudności w samodzielnym poszukiwaniu zatrudnienia i posiadające znaczne defi cyty wiedzy 

w tym zakresie.

Kluczowe umiejętności nabywane w klubie pracy to: określenie potencjału zawodowego (kompe-

tencji, umiejętności, kwalifi kacji i doświadczeń), poznanie podstawowych zagadnień związanych 

z rynkiem pracy i analizą lokalnego rynku pracy, poznanie technik i metod poszukiwania pracy, 

podniesienie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy, podjęcie decyzji o udziale w szkoleniu 

zawodowym, wybór odpowiedniej formy wsparcia celem powrotu na rynek pracy. 

Indywidualny Plan Działania

Jednym z narzędzi aktywizacji osób bezrobotnych jest Indywidualny Plan Działania (IPD). Łącz-

nie w całym województwie IPD objętych było niemal 51,5 tys. osób. W porównaniu do roku 2010

w 2011 r. nastąpił wzrost ich liczby o 37%, spowodowany najprawdopodobniej zwiększeniem liczby 

bezrobotnych przebywających w rejestrach powyżej trzech miesięcy (są oni obligatoryjnie obej-

mowani IPD). W efekcie realizacji IPD 2 259 osób podjęło pracę. IPD w zdecydowanej większości 

uwzględnia usługę poradnictwa zawodowego i świadczy o zindywidualizowanym, ukierunkowa-

nym na klienta charakterze tej formy wsparcia.

Charakterystyka osób korzystających z usługi IPDTabela 18. 

Wyszczególnienie
bezrobotni poszukujący pracy

razem kobiety razem kobiety

klienci, dla których przygotowano IPD 41 595 22 606 293 147

klienci, którzy przerwali realizację IPD 12 308 6 583 137 59

…w tym z powodu podjęcia pracy 2 259 1 275 8 4

klienci, którzy zakończyli realizację IPD 16 140 9 106 201 91

realizujący IPD na dzień 31.12.2011 r. 51 472 29 910 650 323

Źródło: opracowanie własne WUP w Krakowie.
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Indywidualne poradnictwo zawodowe

Usługi indywidualnego poradnictwa zawodowego od pięciu lat cieszą się coraz większym zainte-

resowaniem. Choć w 2011 r. nastąpił zauważalny spadek liczby osób korzystających z nich w sto-

sunku do roku poprzedniego, to nadal rosła liczba wizyt (do poziomu ponad 56 tys.). W efekcie 

w 2011 r. na jedną osobę przypadały około trzy spotkania. Wzrost ten może świadczyć o wdrożeniu 

i skuteczności procesu doradczego, a także o coraz większej świadomości klientów, że ten rodzaj 

wparcia jest szczególnie pomocny. 

W ramach poradnictwa indywidualnego prowadzi się również badania testowe, mające na celu 

głównie określenie predyspozycji i zainteresowań zawodowych oraz planowanie kariery zawodo-

wej. W 2011 r. przeprowadzono 1 055 badań testowych dla 867 osób, w tym dla 541 kobiet. 92% 

testów wykonano w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP Kraków. 

W ramach poradnictwa indywidualnego doradca udziela klientowi wsparcia w rozwiązaniu jego 

problemu zawodowego, np. pomaga określić predyspozycje zawodowe, dokonać wyboru lub 

zmiany zawodu, uzupełnić lub zmienić kwalifi kacje zawodowe, wybrać kierunek kształcenia lub 

szkolenia, zaplanować karierę zawodową. Wsparcie doradcze wpływa na zachowania i postawy 

klienta, zachęca go do zdobywania wiedzy, ukierunkowuje w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji za-

wodowej, sprzyja wzrostowi odpowiedzialności za własną przyszłość zawodową oraz przygotowu-

je do podejmowania świadomych wyborów i decyzji. 

Efektywność indywidualnego poradnictwa zawodowego weryfi kowana jest za pomocą narzędzi 

(ankiet, wywiadów), jak i w oparciu o opinie innych osób, np. pośredników pracy. Jednak głównym 

źródłem weryfi kacji są informacje zwrotne od klientów, według których skorzystanie z tej formy 

wsparcia pozytywnie wpłynęło na ich sposób funkcjonowania na rynku pracy.

Grupowe poradnictwo zawodowe

Warsztaty realizowane w ramach usługi poradnictwa grupowego są formą wsparcia, której głów-

nym celem jest pomoc w rozwiązaniu problemu zawodowego klienta. Warsztaty te każdorazowo 

poprzedzone są indywidualnym spotkaniem z doradcą zawodowym. 

W 2011 r. z usługi grupowego poradnictwa zawodowego skorzystało w Małopolsce niemal 6 tys. 

osób, z czego ponad połowa to kobiety. Uwzględniając sytuację zawodową uczestników najwięk-

szą grupę stanowiły osoby bezrobotne do sześciu miesięcy od rejestracji, nieco mniej było długo-

trwale bezrobotnych. Niemal połowa biorących udział w warsztatach to osoby młode do 25. roku 

życia, 11% uczestników stanowili bezrobotni po 50. roku życia. W porównaniu z 2010 r. odnotowa-

no nieznaczny spadek liczby zrealizowanych spotkań tego typu i zmniejszenie liczby osób w nich 

uczestniczących (największe w grupie bezrobotnych). Było to pierwsze obniżenie statystyk od 

2007 r. Równocześnie zmalała liczba grup warsztatowych. 

W ostatnich latach grupowe poradnictwo zawodowe było prowadzone według programów wdro-

żonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do stosowania w Publicznych Służbach Za-

trudnienia25. Doradcy zawodowi stosowali również szereg programów własnego autorstwa.

Można przyjąć, że osoby pozostające w rejestrach urzędów pracy stosunkowo krótko oraz oso-

by młode są najbardziej zmotywowane do zaangażowania się w poradnictwo grupowe. Wymaga 

ono deklaracji klienta o zaangażowaniu się w proces doradczy przez dłuższy czas, w różnorodną 

aktywność w trakcie zajęć i pomiędzy zajęciami, co sprzyja skutecznemu podejmowaniu decyzji 

zawodowych. Jednak koncentracja urzędów pracy przede wszystkim na osobach długotrwale bez-

robotnych, nie zawsze zmotywowanych do korzystania z usług doradczych, oraz czas konieczny 

do ich świadczenia omawianej usługi ograniczają częstotliwość jej realizowania.

W ankietach ewaluacyjnych wypełnianych po zakończeniu zajęć poradnictwa grupowego uczest-

nicy podkreślali przydatność zdobytej wiedzy i umiejętności w poszukiwaniu zatrudnienia i plano-

waniu przyszłości zawodowej.

25 „Metoda edukacyjna”, ”Kurs inspiracji”, i „Rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnienia”.
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Współpraca z pracodawcami 

PUP świadczą na rzecz pracodawców usługi z zakresu doboru kandydatów do pracy spośród bez-

robotnych i poszukujących pracy oraz pomoc w określaniu wymagań dotyczących stanowisk pra-

cy. W 2011 r. pracodawcy zwrócili się do powiatowych urzędów pracy ze 119 wnioskami o wsparcie 

w rekrutacji pracowników. W 72 przypadkach byli to zatrudniający z sektora publicznego, w 47 

– z sektora prywatnego. Firmy, które uzyskały wsparcie doradcze, wysoko oceniły uzyskane wspar-

cie. Większość zadeklarowała chęć dalszej współpracy. Podczas targów pracy, konferencji i semi-

nariów prowadzono również akcje promocyjne usług doradztwa zawodowego dla zatrudnianych 

pracowników. Pracodawcy otrzymywali pakiety materiałów informacyjno-promocyjnych.

Współpraca z innymi instytucjami 

W podrozdziałach opisujących działalność instytucji świadczących doradztwo często przewija się 

wątek ich współpracy z PUP i CIZ. Współpraca ta oparta była zarówno o sformalizowane porozu-

mienia, jak i o kontakty nieformalne, i dotyczyła między innymi popularyzacji poradnictwa za-

wodowego oraz promowania idei kształcenia ustawicznego. Urzeczywistniała się poprzez udział 

doradców zawodowych pracujących w powiatowych urzędach pracy w spotkaniach z klientami 

takich instytucji jak miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, poradnie psychologiczno-peda-

gogiczne, Ochotnicze Hufce Pracy, akademickie biura karier, szkoły, fundacje i stowarzyszenia. 

Koordynacyjna rola Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP

Oprócz opisanej już działalności w zakresie świadczenia usług doradczych, Centra Informacji i Pla-

nowania Kariery Zawodowej od wielu lat pełnią funkcję koordynacyjną w zakresie doradztwa na 

poziomie regionalnym w Publicznych Służbach Zatrudnienia, a dzięki posiadaniu placówek w sie-

dzibie WUP w Krakowie i w Zespołach Zamiejscowych WUP w Tarnowie i Nowym Sączu – w pew-

nym zakresie również na poziomie subregionalnym. 

Organizacja i koordynacja usług poradnictwa zawodowego w województwie obejmuje cztery 

główne obszary: analizy i sprawozdawczość, wsparcie metodyczne i szkoleniowe, współpracę z in-

nymi instytucjami oraz działania promocyjne.

Analizy i sprawozdawczość

Monitoring i sprawozdawczość z obszaru doradztwa prowadzonego przez urzędy pracy odbywa 

się poprzez sporządzanie statystyk dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, opracowywanie 

rocznych raportów z realizacji usług informacji i poradnictwa zawodowego, a także analiz regional-

nych z zakresu realizacji regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia. CIZ corocznie prowadzi 

ankietę wśród PUP, dotyczącą m. in. działalności doradczej świadczonej przez te instytucje oraz 

współpracy w tym obszarze z innymi podmiotami.

Działalność metodyczna i szkoleniowa 

Centra informacji zawodowej zajmują się aktualizacją realizowanych programów z zakresu ak-

tywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy (zbierają aktualne materiały, przygotowują 

programy wraz z materiałami do prowadzenia zajęć). Przygotowują również nową ofertę progra-

mową z zakresu aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy, a także certyfi kują takie 

programy. Do działalności metodycznej można również zaliczyć opracowywanie informacji zawo-

dowych. Dzielą się one na siedem grup: o zawodach; kursy, szkolenia, edukacja; instytucje świad-

czące pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy; rynek pracy; aktywne poszukiwanie 

pracy; działalność gospodarcza i informacje dla osób niepełnosprawnych. Według tych kategorii 

informacje zawodowe grupowane są na stronie WUP w Krakowie oraz w Salach Informacji Zawo-

dowej, opracowywanie ich odbywa się według przyjętego harmonogramu i w skali roku powstaje 

kilkadziesiąt opracowań.

Oprócz informacji zawodowej Centrum opracowuje i udostępnia kilkunastostronicowe broszury 

o tematyce poruszającej zagadnienia istotne dla poszukujących pracy, np.: „Rozmowa kwalifi ka-

cyjna z pracodawcą”, „Pisanie życiorysu i listu motywacyjnego”, „Metody poszukiwania pracy”, „In-
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ternet narzędziem poszukiwania pracy”, „Własna fi rma – zanim zrealizujesz pomysł”, „Odkryj Twój 

osobisty potencjał”. Wydawnictwa te są aktualizowane i wznawiane.

W 2011 r. w ramach wparcia metodycznego powiatowych urzędów pracy z województwa małopol-

skiego w zakresie realizacji Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 

2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy CIZ podjęły się utwo-

rzenia Małopolskiego Banku Programów oraz określenia zasad tworzenia programów warsztatów 

i zajęć grupowych. Stworzenie banku stanowić będzie platformę wymiany wiedzy i doświadczeń, 

a ustalenie zasad pisania programów sprzyjać będzie jednolitej wysokiej jakości usługi we wszyst-

kich urzędach pracy na terenie Małopolski.

Współpraca i tworzenie sieci 

CIZ podejmują współpracę z wieloma instytucjami zewnętrznymi – świadczącymi usługi doradcze, 

jak też takimi, które mogą upowszechniać informacje o tych usługach. Najczęściej są to Centra 

Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, akademickie biura karier, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 

miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, powiatowe urzędy pracy, warsztaty terapii zajęcio-

wej, kluby integracji społecznej, zakłady karne, biblioteki publiczne, szkoły i fi rmy szkoleniowe, 

stowarzyszenia i organizacje pozarządowe oraz organizacje pracodawców. Współpraca ta odby-

wa się na różnych zasadach formalnych (porozumienia, partnerstwa, projekty) i przyjmuje formę 

wspólnej realizacji działań związanych z organizacją i udziałem w targach pracy, seminariach, kon-

ferencjach, projektach fi nansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W skali roku centra 

uczestniczą średnio w ponad 100 partnerskich inicjatywach lokalnych. Ponadto koordynują lub 

uczestniczą w corocznych inicjatywach, angażujących w skali województwa co najmniej kilkadzie-

siąt instytucji (są to np. Ogólnopolski Tydzień Kariery, Europejskie Dni Pracy, Światowy Tydzień 

Przedsiębiorczości, Małopolski Dzień Uczenia się).

Na poziomie krajowym CIZ współpracują z pozostałymi centrami w Polsce (50) w zakresie wymiany 

informacji oraz dobrych praktyk. W 2010 r. utworzona została przy konwencie dyrektorów WUP 

grupa robocza do spraw rozwoju poradnictwa zawodowego, której członkami są kierownicy cen-

trów i doradcy zawodowi.

Kolejny obszar to współpraca międzynarodowa. Do tej pory podjęto współpracę z CEDEFOP26 

i z PRAO27. Współpraca dotyczyła przygotowania w Małopolsce działań na rzecz rozwoju całożycio-

wego poradnictwa zawodowego i tworzenia sieci współpracy oraz realizacji projektu AQOR. W re-

alizacji międzynarodowego projektu „AQOR – Wzmocnienie jakości orientacji zawodowej” CIiPKZ 

WUP Kraków pełnił rolę koordynacyjną28. Jego efekty są wykorzystywane w bieżącej i długofalo-

wo planowanej strategii świadczenia i doskonalenia usług doradztwa zawodowego w Publicznych 

Służbach Zatrudnienia i innych instytucjach w województwie.

Promocja poradnictwa zawodowego 

Jednym z kluczowych elementów upowszechnienia usług doradztwa zawodowego jest ich pro-

mocja zarówno wśród klientów powiatowych urzędów pracy, osób niezarejestrowanych jako bez-

robotne, jak i poszukujących pracy. Adresatami informacji zawodowej i doradztwa są także osoby 

pracujące, studenci, emeryci i renciści, a także niepracujący niezarejestrowani. Promocja ta opiera 

się na wielu narzędziach i kanałach informacyjnych, umożliwiających dotarcie do poszczególnych 

grup odbiorców. Podstawą działań jest Internet, a w szczególności strony internetowe urzędów 

pracy oraz mailing. Wykorzystywane są również media takie jak radio, telewizja lokalna oraz fi lmy 

promocyjne. Ponadto stosowane są bardziej tradycyjne metody jak publikacje w prasie, plakaty, 

ulotki i różnego rodzaju tablice ogłoszeniowe oraz spotkania informacyjne. Istotnym elementem 

promocji są wszelkiego rodzaju wydarzenia o charakterze lokalnym, regionalnym, i ogólnopol-

skim: targi pracy, konferencje, seminaria oraz spotkania.

26 European Centre for the Development of Vocational Training (Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia 

Zawodowego), więcej informacji na stronie

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/vocational_training/c11008a_pl.htm.

27 Le Pôle Rhône-Alpes de l'Orientation (Platforma na rzecz Orientacji Zawodowej w Regionie Rodan-Alpy), 

więcej informacji na stronie www.prao.org.

28 Więcej na temat projektu AQOR w rozdziale „Inicjatywy lokalne jako dobre praktyki”.
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Duża część działań promocyjnych leży w gestii CIZ. Centra zajmują się upowszechnianiem in-

formacji na temat usług poradnictwa zawodowego w regionie, przygotowaniem oferty i mate-

riałów informacyjno-promocyjnych, promocją i koordynacją wydarzeń takich jak Ogólnopolski 

Tydzień Kariery. Szczególnym wsparciem dla popularyzowania informacji zawodowej jest portal

www.pociagdokariery.pl, tworzony w projekcie „Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze 

rynku pracy, edukacji i szkoleń”.

Wyposażenie

Publiczne Służby Zatrudnienia posiadają bazę lokalową i sprzętową umożliwiającą realizację usług 

doradztwa zawodowego. Dysponują sprzętem komputerowym i multimedialnym oraz bazą me-

todyczną (testami, bankiem programów i zeszytami metodycznymi doradcy zawodowego, a tak-

że przewodnikami po zawodach i teczkami zawodoznawczymi, fi lmami o zawodach, programami 

multimedialnymi). Zakup i wymiana wyposażenia są fi nansowane z budżetów jednostek, Fundu-

szu Pracy oraz z budżetów realizowanych projektów. 

Czynniki sprzyjające i utrudniające realizację doradztwa zawodowego

Poniżej zamieszczono wypowiedzi kierownik CIZ w Krakowie dotyczące czynników sprzyjających 

oraz utrudniających prowadzenie doradztwa w Publicznych Służbach Zatrudnienia. Na defi cyty 

i szanse rozwojowe wskazywały też odpowiedzi dotyczące planów WUP w zakresie doradztwa. 

Wszystkie te elementy zostały uwzględnione w poniższej tabeli.

Czynniki sprzyjające i utrudniające realizację doradztwa Tabela 19. 

zawodowego

czynniki sprzyjające 

realizacji doradztwa 

zawodowego

baza metodyczna  �
dostęp do materiałów dotyczących realizacji usług i prowadzenia procesu  �
doradczego 

sprawdzone metody pracy: „Metoda Edukacyjna”, „Kurs inspiracji”, kurs  �
dla liderów klubów pracy „Szukam Pracy”, metoda Trenera Zatrudnienia 

Wspieranego 

kadra przygotowana do szkolenia innych doradców  �
współpraca w sieci w Publicznych Służbach Zatrudnienia – możliwość  �
spotkań oraz wymiany informacji, doświadczeń, dobrych praktyk

czynniki blokujące brak uzgodnionych ścieżek kariery  �
brak wystarczających środków na promocję usług doradztwa w regionie  �
w formie kampanii społecznej

brak spójnego sytemu realizacji usług na poziomie krajowym �

plany rozwojowe wzmocnienie i rozwój usług całożyciowego poradnictwa zawodowego,  �
w tym poradnictwa kariery z ukierunkowaniem na wybrane grupy klientów

doskonalenie usług informacji i poradnictwa zawodowego na odległość �
rozwój i świadczenie usług dla klientów wymagających indywidualnego  �
podejścia ze względu na sytuację życiową, zawodową czy zdrowotną – 

stosowanie metody Trenera Zatrudnienia Wspieranego, stosowanie podejścia 

edukacyjnego („Metoda edukacyjna”) oraz metod ukierunkowanych na 

odkrywanie zasobów i kompetencji klienta – centra oceny kompetencji 

miękkich

rozwój zaplecza metodycznego jako wsparcia dla rozwoju ścieżek kariery  �
doradców zawodowych zatrudnionych w instytucjach rynku pracy
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Inicjatywy regionalne V. 
i lokalne jako dobre praktyki 

w zakresie doradztwa

W tym rozdziale prezentujemy najlepsze przykłady działań i projektów z zakresu doradztwa za-

wodowego, które były realizowane w ostatnich latach w Małopolsce. Opis dobrych praktyk został 

oparty na materiałach uzyskanych od realizatorów tych projektów.

1. Działania WUP w Krakowie

WUP w Krakowie, mając do dyspozycji środki EFS, jako pierwszy w Polsce rozpoczął proces two-

rzenia partnerskiej współpracy i podejmowania działań realizowanych w sieci na rzecz kształcenia 

ustawicznego i poradnictwa, która obejmie swoimi usługami możliwie najszerszą część społeczeń-

stwa. Koordynując te działania CIZ tworzą sieci usług doradztwa zawodowego w Publicznych Służ-

bach Zatrudnienia, a WUP, poprzez projekty systemowe, rozszerza tę sieć na instytucje edukacyjne 

i szkoleniowe.

Po roku 2000 CIZ w Krakowie podjął konkretne działania w skali województwa, realizując konkursy 

MPiPS na tworzenie Gminnych Centrów Informacji, Szkolnych Ośrodków Kariery czy akademickich 

biur karier. Podejmowane działania objęły wsparcie organizacyjne i metodyczne, organizowanie 

spotkań i szkoleń oraz analizę realizowanych działań z wykorzystaniem środków grantowych. 

Wszystko to zaowocowało projektami i przedsięwzięciami, takimi jak „Małopolskie partnerstwo 

na rzecz rozwoju, promocji kształcenia i poradnictwa ustawicznego – model wymiany informacji, 

narzędzi, dobrych praktyk w obszarze rynku pacy, edukacji i szkoleń”, w skrócie MPKU (2006 r.). 

Przedsięwzięcie realizowane jako projekt własny WUP w Krakowie, fi nansowane w ramach Zinte-

growanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, umożliwiło współpracę wszystkim 

instytucjom odpowiedzialnym i realizującym zadania w zakresie świadczenia usług informacji 

i poradnictwa zawodowego. Obecnie działania te są realizowane w ramach projektu „Małopol-

skie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy edukacji i szkoleń”. Jedna z grup roboczych 

partnerstwa – grupa „Doradztwo edukacyjno-zawodowe” – stanowi forum dla działań na rzecz 
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poprawy jakości i koordynacji pracy sieci. Planuje się przygotowanie planu wykonawczego w za-

kresie realizacji usług doradczych, w tym wskaźników mierzenia ich efektowności. Prowadzone są 

też działania przygotowawcze do tworzenia standardu całożyciowego poradnictwa zawodowego, 

angażujące potencjał instytucji będących w partnerstwie i sieci.

2. Azymut

„Azymut kariery edukacyjno-zawodowej” to projekt Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 

w Krakowie, zrealizowany w okresie od 1 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. w ramach Priorytetu 

IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edu-

kacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w dostę-

pie do usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Benefi cjentem projektu była 

Gmina Miejska Kraków, a odbiorcami – uczniowie klas drugich i trzecich 35 krakowskich gimnazjów. 

Przedsięwzięcie stanowiło realizację programów rozwojowych tych szkół w zakresie poradnictwa 

zawodowego.

Ogólnym celem projektu było podniesienie u uczniów krakowskich gimnazjów zdolności do po-

dejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej edukacji oraz zatrudnienia zgodnie z predys-

pozycjami.

Realizujący projekt wyznaczyli sobie cztery cele szczegółowe:

wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności i kompetencje o kluczowym znaczeniu dla  �
podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych

zapewnienie uczniom dostępu do zasobów informacyjnych oraz e-learningowych służących  �
zdobywaniu informacji edukacyjno-zawodowej

zapewnienie uczniom pomocy doradcy zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno- �
zawodowej

przygotowanie uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym. �

W ramach projektu zrealizowano warsztaty grupowe dotyczące planowania przyszłości, które 

odbywały się w każdej klasie drugiej w wymiarze 10 godzin. W warsztatach, prowadzonych przez 

doradców zawodowych według przygotowanych scenariuszy, uczestniczyło 5 517 uczniów. Na-

stępnie młodzież odbywała rozmowy indywidualne z doradcami zawodowymi, które pozwo-

liły na pogłębienie tematów poruszanych na zajęciach grupowych oraz wypracowanie Indywidu-

alnego Planu Działania Gimnazjalisty. W 34 szkołach zorganizowano Gimnazjalne Kluby Przed-

siębiorczości (GKP), których celem było przygotowanie uczniów do aktywnego i świadomego 

uczestnictwa w życiu gospodarczym. Zajęcia w klubie zaplanowano jako dodatkowe osiem godzin 

warsztatowych podzielonych na cztery dwugodzinne bloki. Prowadzone były przez nauczycieli 

przedsiębiorczości. W każdej szkole w GKP rocznie wzięło udział średnio 20 uczniów.

Analiza ankiet przeprowadzonych wśród biorących udział w projekcie na początku i na końcu jego 

realizacji wykazała dużą skuteczność podjętych działań. 94% uczestników lepiej poznało „własne 

zasoby” (zainteresowania, umiejętności, wartości, mocne i słabe strony, preferencje zawodowe). 

Ponad 80% benefi cjentów uważało, że takie zajęcia powinny być kontynuowane jako „przedmiot 

obowiązkowy” w klasie trzeciej gimnazjum. 83% potwierdziło wzrost kompetencji w planowaniu 

dalszej drogi edukacyjno-zawodowej. Dla takiej samej części uczniów była to pierwsza szansa na 

uczestnictwo w warsztatach prowadzonych przez doradcę zawodowego. 94% stwierdziło, że dzię-

ki udziałowi w projekcie są świadomi, jakie czynniki są ważne i decydujące przy wyborze szkoły 

ponadgimnazjalnej. Niemal 84% uczestników projektu uznało, że ma już opracowany swój indywi-

dualny plan edukacyjny i zawodowy. Tylko 17% badanych korzystało wcześniej z pomocy doradcy 

zawodowego, najprawdopodobniej w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Analiza ankiet ewaluacyjnych wskazała też na wzrost wiedzy z zakresu zawodoznawstwa, ekono-

mii i przedsiębiorczości u ponad 85% uczestników. Najwięcej uczniów zdobyło dodatkową wiedzę 

z obszaru zawodów i rynku pracy, rynku kapitałowego, prowadzenia własnej fi rmy i fi nansów oso-

bistych (po około 87%). Według 68% młodych ludzi udział w projekcie sprawił, że w przyszłości 
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będą bardziej przedsiębiorczy i zaangażowani społecznie, a 88% stwierdziło, że istnieje potrzeba 

organizowania tego rodzaju zajęć dla uczniów gimnazjum.

Udostępnienie platformy e-learningowej „e-Azymut” dało młodzieży możliwość rozmowy on-

line z doradcami zawodowymi, a także dyskusji i wymiany poglądów z uczniami pozostałych szkół 

biorących udział w projekcie. Na platformę mogli się logować wszyscy absolwenci, którzy brali 

udział w pierwszej edycji przedsięwzięcia oraz uczniowie klas trzecich, którzy uczestniczyli w dru-

giej edycji. Wszyscy mieli równy dostęp do doradcy zawodowego i podstawowych funkcjonal-

ności platformy, która była wyposażona w specjalnie przygotowany program merytoryczny dla 

gimnazjalisty oraz w podstawowe funkcjonalności: czat z doradcą zawodowym, fora internetowe 

uczestników projektu, testy, quizy, ankiety. Podczas realizacji projektu z jej zasobów oraz z pomocy 

doradcy zawodowego on-line skorzystało 4 435 uczniów.

Przed rozpoczęciem przedsięwzięcia tylko 20% badanej młodzieży przy planowaniu dalszej edu-

kacji korzystało z zasobów Internetu. Pod koniec realizacji projektu aż 74% ankietowanych gim-

nazjalistów odpowiedziało, że podjęciu decyzji o dalszym kształceniu towarzyszyło przeglądanie 

stron WWW i platformy e-learningowej „e-Azymut”. Przez dwa lata trwania projektu wzrósł odse-

tek młodzieży korzystającej z nowych technologii i Internetu o 54%. Ponad 65% ankietowanych 

uczniów odpowiedziało, że wzrosła ich umiejętność posługiwania się narzędziami informatyczny-

mi pomocnymi w zdobywaniu informacji edukacyjno-zawodowych i w trafnym wyborze szkoły 

ponadgimnazjalnej.

Podczas konferencji podsumowującej przedsięwzięcie dyrektorzy gimnazjów uczestniczących 

w nim otrzymali – jako aneksy do programów rozwojowych gimnazjów – pakiety programowe 

z zakresu doradztwa zawodowego. Obejmowały one merytoryczny program projektu:

program zajęć warsztatowych �
formularz Indywidualnego Planu Działań Gimnazjalisty �
program zajęć Gimnazjalnego Klubu Przedsiębiorczości. �

3. AQOR

W latach 2007–2009 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie realizowano projekt partnerski 

„AQOR – Wzmocnienie jakości orientacji zawodowej w ramach Programu Leonardo da Vinci”. Lide-

rem projektu była francuska instytucja PRAO, która dla nowo przystępujących regionów europej-

skich (w tym Małopolski) przekazała arkusz wskaźników jakości odnoszących się do świadczenia 

usług całożyciowego poradnictwa.

W projekcie uczestniczyli partnerzy z siedmiu regionów europejskich: Katalonii, Lombardii, Rodan-

Alpy, Małopolski, Wenecji, Południowej Bretanii oraz regionu Prowansja-Alpy-Wybrzeże Lazurowe. 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pełnił rolę koordynatora regionalnego dla 37 instytucji z wo-

jewództwa małopolskiego, zajmujących się lub wspierających poradnictwo zawodowe: 18 powia-

towych urzędów pracy, trzech Ochotniczych Hufców Pracy, dwóch poradni psychologiczno-peda-

gogicznych, dwóch Małopolskich Centrów Doskonalenia Nauczycieli, trzech Centrów Informacji 

i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Krakowie, pięciu akademickich biur karier, Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Krakowie oraz Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Woje-

wództwa Małopolskiego.

Cele główne projektu AQOR to: poprawa jakości poradnictwa całożyciowego, podniesienie kwali-

fi kacji zawodowych doradców zawodowych, jak również opracowanie wskaźników jakości w po-

radnictwie całożyciowym wraz z procedurą ich stosowania.

Główne rezultaty i korzyści z projektu AQOR:

wzmocnienie współpracy między instytucjami świadczącymi usługi całożyciowego poradnic- �
twa w województwie małopolskim i realne funkcjonowanie sieci tychże instytucji, mające od-

zwierciedlenie m. in. w podejmowaniu wspólnych działań podczas przedsięwzięć promujących 

poradnictwo całożyciowe i inne
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poznanie oczekiwań klientów dotyczących świadczonych usług, doradcy zawodowego i insty- �
tucji; wykorzystanie tej wiedzy w projektowaniu działań instytucji (odpowiednia tematyka zajęć, 

proponowane działania, dobór kanałów promocyjnych)

wzrost samoświadomości doradców zawodowych w zakresie obszaru, jakim jest jakość usług;  �
element samooceny oraz refl eksji nad podejmowanymi działaniami.

Rekomendacje przygotowane dla decydentów podczas seminarium regionalnego w dniu 13 paź-

dziernika 2009 r.

przygotowanie kampanii społecznej upowszechniającej ideę poradnictwa całożyciowego, in- �
stytucji zajmujących się poradnictwem oraz zawodu doradcy

doskonalenie systemu certyfi kacji dla instytucji zajmujących się poradnictwem �
uzyskanie wsparcia decydentów różnych instytucji na poziomie lokalnym i krajowym do wyko- �
rzystania rezultatów projektu AQOR

podjęcie działań w zakresie tworzenia ścieżek rozwoju doradcy zawodowego w różnych insty- �
tucjach zajmujących się poradnictwem oraz stworzenie systemu certyfi kacji

wzmocnienie istniejącej współpracy doradców zawodowych różnych instytucji. �

W projekcie wypracowano następujące narzędzia i materiały, które mogą służyć doskonaleniu do-

radztwa:

„Przewodnik po wskaźnikach” �
raport z badań dotyczących oczekiwań klientów odnośnie poradnictwa zawodowego oraz ra- �
port z przeprowadzonej samooceny kompetencji doradcy

lista wskaźników jakości (arkusz referencyjny) oraz instrukcja prowadzenia procesu samooceny  �
zasobów instytucji z wykorzystaniem arkusza

rekomendacje dla doskonalenia jakości powstałe w projekcie DROA (poprzedzającym AQOR). �

Przyjęta przez Komisję Europejską na koniec projektu publikacja „Przewodnik po wskaźnikach” sta-

nowi wytyczną do prowadzenia samooceny instytucji w obszarze świadczonych usług poradnic-

twa całożyciowego. Wskaźniki pogrupowane zostały w cztery obszary odnoszące się do: 

zasad świadczenia usługi  �
polityki i planowania usługi  �
usług świadczonych klientom �
zasad funkcjonowania instytucji w sieci innych instytucji poradnictwa całożyciowego. �

W WUP w Krakowie opracowano m. in. tzw. arkusz referencyjny (lista wskaźników wraz z instrukcją 

jej stosowania), który może mieć zastosowanie jako narzędzie wspomagające proces wewnętrznej 

oceny zasobów użytecznych w świadczeniu usług całożyciowego poradnictwa. W ramach pro-

jektu przeprowadzono ponadto badania dotyczące oczekiwań klientów względem instytucji oraz 

doradców zawodowych, jak również badania samooceny kompetencji doradców zawodowych. 

Powstałe na bazie badań rekomendacje stanowią również wytyczne w działaniach prowadzonych 

obecnie w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP Kraków, a mających na celu 

poprawę jakości świadczonych usług.
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„Ułatwić zawodowy start”VI. 
– podsumowanie warsztatów 

zorganizowanych podczas cyklu 
konferencji w podregionach 

Małopolski

W niniejszym rozdziale zaprezentowano najważniejsze wątki i wnioski z dyskusji prowadzonych 

w ramach cyklu konferencji zorganizowanych przez WUP w Krakowie w podregionach Małopol-

ski, które odbyły się na przełomie maja i czerwca 2012 r. w Krakowie, Nowym Sączu, Chrzanowie 

i Tarnowie. Podczas konferencji prezentowane były wyniki badania losów absolwentów szkół za-

wodowych przeprowadzonego w 2011 r., które stały się przyczynkiem do dyskusji na temat działań 

sprzyjających rozwojowi młodzieży i wspierających ją na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnie-

niem doradztwa zawodowego.

Uczestnicy konferencji w grupach warsztatowych dyskutowali na tematy związane z doradztwem 

zawodowym. W pierwszej grupie, ogniskującej się wokół tematu „Jak zapewnić warunki dla do-

radztwa zawodowego, aby absolwenci nie zostawali bezrobotnymi”, znaleźli się przedstawiciele 

m. in. starostw powiatowych, powiatowych urzędów pracy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Ochot-

niczych Hufców Pracy, cechów i izb rzemiosł, a także Urzędu Statystycznego w Krakowie, akade-

mickich biur karier i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Pracę grupy prowa-

dziły doradczynie z oddziałów WUP w Krakowie i Tarnowie. Uczestnicy charakteryzowali doradz-

two jako niewystarczające, incydentalne, nieznane. Nie jest ono w szkołach ani obligatoryjne, ani 

wystarczająco promowane, jest za to świadczone zbyt późno (w szkołach ponadgimnazjalnych). 

Ograniczeniem są z pewnością niewystarczające środki fi nansowe i brak etatów dla osób nim się 

zajmujących. Jednak poza kwestiami fi nansowymi wskazywane były również takie problemy, jak 

brak zaangażowania oraz woli nauczycieli i doradców, zaś w przypadku osób reprezentujących 

instytucje, w których młodzież może korzystać z doradztwa – nieznajomość swoich kompetencji 

i zakresów działań, jak też brak lub niewielki zakres współpracy z innymi instytucjami powołanymi 

do jego świadczenia. 
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Postulowane jest wprowadzenie obligatoryjnego doradztwa w szkołach (najlepiej w gimnazjum), 

zapewnienie środków fi nansowych na te potrzeby, a także stworzenie standardu usług i systemu 

doskonalenia i profesjonalizacji osób zajmujących się doradztwem. Uczestnicy konferencji wska-

zywali także na możliwości wykorzystania już istniejącego potencjału – w doradztwo „na co dzień” 

włączyć się mogą nauczyciele przedmiotów zawodowych, ale też rodzice wykonujący różne za-

wody i starsi absolwenci szkół zawodowych. Szansą byłaby również współpraca różnych instytucji 

działających w tym zakresie – zarówno powiatowych urzędów pracy, szkolnych ośrodków kariery, 

jak i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicz-

nych, Ochotniczych Hufcach Pracy, jak też w akademickich biurach karier czy Centrach Informacji 

i Planowania Kariery Zawodowej WUP.

W aneksie zamieszczono tabele przedstawiające wybrane zagadnienia poruszane przez uczestni-

ków warsztatu.

W spotkaniu drugiej grupy uczestniczyli przedstawiciele szkół zawodowych, poradni psycholo-

giczno-pedagogicznych, Ochotniczych Hufców Pracy, Kuratorium Oświaty w Krakowie. Dysusję 

prowadziła pani Barbara Orłowska z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli MCDN w Nowym Sączu, 

koncentrując się na tym, jak wspierać ucznia szkoły ponadgimnazjalnej w planowaniu dalszej ścież-

ki edukacyjno-zawodowej. Uczestnicy wskazywali na przeszkody w znalezieniu zatrudnienia przez 

absolwentów szkół zawodowych. Wśród powodów znalazły się zarówno „zewnętrzne”, jak i endo-

genne, zależne od młodzieży:

brak łatwo dostępnych informacji o formach wsparcia �
zagubienie w systemie – wiele instytucji realizuje działania z zakresu doradztwa, a absolwenci  �
nie wiedzą, gdzie się zwrócić

niewystarczające wsparcie ze strony nauczycieli �
brak umiejętności poszukiwania zatrudnienia – absolwenci nie znają efektywnych metod �
brak sprecyzowanych oczekiwań wobec rynku pracy �
postawa roszczeniowa wśród absolwentów �
brak umiejętności prezentacji siebie (CV, list motywacyjny, rozmowa o pracę) �
brak pewności siebie �
brak wiedzy o samym sobie (zainteresowaniach, mocnych stronach, osobowości) �
brak poczucia sprawstwa (świadomości, że „moje życie jest w moich rękach”) �
mała elastyczność i mobilność. �

Zdaniem uczestników warsztatów, aby zmieniać istniejącą sytuację, należałoby:

mocniej akcentować część praktyczną kształcenia zawodowego (modernizacja kształcenia) �
dostosować metody pracy doradców zawodowych do potrzeb uczniów i absolwentów �
nastawić się na współpracę między instytucjami �
w pracy doradcy korzystać również ze wsparcia i doświadczenia zawodowego rodziców �
mocniej angażować szkoły w przedsięwzięcia typu Ogólnopolski Tydzień Kariery czy dni przed- �
siębiorczości

organizować warsztaty w zakresie doradztwa dla rodziców �
dbać o poziom pracy i kompetencje doradców zawodowych �
promować ideę wolontariatu wśród uczniów �
uczyć korzystania z usług doradcy, przełamywać stereotypy na temat pracy doradców i świad- �
czonych przez nich usług

informować uczniów o realiach rynku pracy, by dostosować oczekiwania absolwentów do po- �
trzeb rynku

umożliwiać uczestniczenie uczniów w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym �
uczyć poznawania siebie na etapie edukacji (swoich zainteresowań, pasji, predyspozycji do wy- �
konywania różnych zawodów).
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WnioskiVII. 

Dokonany w niniejszym raporcie przegląd danych zastanych i wywołanych, a nawet sam fakt zgło-

szenia potrzeby diagnozy doradztwa edukacyjno-zawodowego, wskazuje na wzrost zainteresowa-

nia tematem. Problematyka, w tym znaczenie doradztwa dla przyszłych i obecnych uczestników 

rynku pracy, zaistniała w regionalnym dyskursie publicznym. Pozwala to mieć nadzieję, że działania 

mające na celu poprawę sytuacji trafi ą na podatny grunt.

Działania badawczo-analityczne podjęte w celu realizacji diagnozy doradztwa edukacyjno-zawo-

dowego wykazały ogromne zróżnicowanie jego stanu, w tym dostępności danych sprawozdaw-

czych z tego zakresu. Braki danych oraz ich zróżnicowany zakres merytoryczny i czasowy utrudniły 

udzielenie odpowiedzi na wszystkie postawione pytania. Obecnie niezwykle trudne jest określe-

nie dokładnej liczby pracujących doradców zawodowych, osób pełniących obowiązki doradcy 

bez odpowiedniego przygotowania oraz osób nie wykonujących zawodu mimo posiadania odpo-

wiednich kompetencji. Nie jest też możliwe precyzyjne określenie liczby klientów objętych doradz-

twem w danej jednostce czasu. Tym samym diagnoza ma charakter jakościowy i należy ostrożnie 

traktować przytoczone dane ilościowe, gdyż nie oddają one w pełni sytuacji doradztwa w regio-

nie. Niemniej jednak analiza zebranych materiałów pozwala na określenie najistotniejszych cech 

jego obecnego stanu oraz pożądanych kierunków rozwoju. Przedstawione w raporcie informacje 

odpowiadają na pytania:

Czy i w jakim zakresie instytucje edukacyjne i rynku pracy, wskazane zapisami prawa do świad- �
czenia doradztwa edukacyjno-zawodowego, świadczą takie usługi?

Jak wygląda organizacja doradztwa dla młodzieży i dla dorosłych – czy działania mają charakter  �
systemowy czy incydentalny?

Jak wygląda współpraca instytucji edukacyjnych i rynku pracy w zakresie świadczenia doradztwa? �
Jakie czynniki wpływają na stan doradztwa edukacyjno-zawodowego w Małopolsce? Jakie są  �
defi cyty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w Małopolsce?

Obszary i zakresy działania poszczególnych instytucji zaangażowanych w doradztwo edukacyjno-

zawodowe zachodzą na siebie. Nie powinno to jednak powodować konfl iktu kompetencyjnego, 

gdyż założenia na poziomie aktów prawnych zachęcają do współdziałania. Ponieważ jednak po-

szczególne podmioty przywiązują do doradztwa różną wagę i czasem ich przedstawiciele nie zna-



Wnioski

65www.obserwatorium.malopolska.pl

ją roli i możliwości potencjalnych partnerów, współpraca na niektórych obszarach jest ograniczona 

bądź nie występuje.

Badanie Kuratorium Oświaty w Krakowie wykazało, jak zróżnicowane jest podejście szkół do orga-

nizacji doradztwa. Są placówki, w których ma ono charakter zorganizowany i nastawiony na efek-

ty – opiera się na wewnątrzszkolnym systemie doradztwa zawodowego, odpowiada na potrzeby 

młodzieży, angażuje potencjał szkoły i instytucji partnerskich, jest koordynowane przez kompe-

tentną osobę. Program doradztwa uwzględnia oddziaływania na uczniów, rodziców i nauczycieli, 

jest ewaluowany i dostosowany do zmieniających się warunków. Obok nich działają jednak pla-

cówki, w których porady dotyczące wyboru kierunku kształcenia i zawodu mają charakter incy-

dentalny – odbywają się bez planu, w ramach zastępstw lub wtedy, gdy jakaś instytucja z zewnątrz 

zgłosi chęć organizacji takiego przedsięwzięcia. Jeśli w takiej szkole jest osoba wyznaczona do 

koordynowania działań doradczych, to czasem nie ma ona kwalifi kacji lub odpowiedniego zaple-

cza, a jej rola jest niedoceniana przez resztę personelu – jako jeden z mało istotnych obowiązków, 

narzuconych z zewnątrz bez zapewnienia środków na jego realizację. Nie jest to obraz czarno-bia-

ły, są setki szkół, w których doradztwo z lepszym lub gorszym efektem jest realizowane w oparciu 

o dostępne zasoby. Niewątpliwie zarówno brak wsparcia fi nansowego, jak i docenienia istotności 

tego obszaru oraz zrozumienia jego roli przez uczniów i rodziców, są istotnymi barierami realizacji 

doradztwa i jego rozwoju.

Finansowa słabość doradztwa szkolnego, choć jest faktem, nie powinna przesądzać o jego bra-

ku. Poprawa sytuacji wymaga zarówno pełnego egzekwowania istniejących zapisów prawnych 

(przede wszystkim o wewnątrzszkolnym systemie doradztwa zawodowego), jak i wprowadzenia 

nowych, ustanawiających obowiązek zapewnienia indywidualnych usług doradczych bezpośred-

nio w szkole oraz zapewniających organizacyjne i fi nansowe środki na ich świadczenie.

Gimnazjum to etap edukacyjny, na którym młodzież podejmuje kluczową decyzję o wyborze kie-

runku kształcenia, a tym samym – o wstępnym wyborze zawodu. W pewien sposób determinuje 

ona ich dalsze losy. Tymczasem na tym etapie edukacji doradztwo często (częściej niż na kolejnym) 

ma charakter niezorganizowany i incydentalny.

Nie wszystkie szkoły współpracują z innymi podmiotami, choć na ogół taka współpraca pozwala 

pozyskać specjalistów z zakresu doradztwa i informacji edukacyjno-zawodowej bez konieczności 

ponoszenia kosztów tych usług. Jednocześnie badania pokazują, że dostęp uczniów małopolskich 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do usług doradczych jest nierówny i niepełny. Nasuwa się 

pytanie o stan wiedzy dyrektorów i kadry gimnazjów o doradztwie i świadczących je instytucjach.

Szczególnie dotkliwą słabością doradztwa oferowanego uczniom i studentom jest niedostateczne 

zaangażowanie w ten proces pracodawców. 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne i Ochotnicze Hufce Pracy pełnią olbrzymią rolę w obsza-

rze poradnictwa edukacyjno-zawodowego kierowanego do młodzieży. Dysponując dobrze przy-

gotowaną kadrą, zapleczem merytorycznym i sprzętowym, a także własnym budżetem w dużej 

części przeznaczonym na doradztwo, oferują dużą liczbę usług dobrej jakości. Przejawiana przez 

pracowników i kierownictwo tych instytucji wola współpracy nie zawsze znajduje odzew ze stro-

ny szkół. Warte rozważenia jest wsparcie PPP i OHP w zakresie promocji ich usług skierowanej 

zarówno do mieszkańców, jak i do lokalnych decydentów, szczególnie reprezentujących organy 

prowadzące.

Instytucje świadczące doradztwo zawodowe dla dorosłych (akademickie biura karier, powiatowe 

urzędy pracy, Centra Informacji Zawodowej i Planowania Kariery) są na poziomie formalnym lepiej 

powiązane niż instytucje świadczące takie usługi dla młodzieży. Niestety, brak odpowiedniej wie-

dzy u potencjalnych odbiorców, niedostateczna promocja usług, a czasem negatywny wizerunek 

tych podmiotów w społeczeństwie, ograniczają liczbę chętnych do korzystania z ich oferty. 

Niemal wszystkie małopolskie uczelnie wyższe mają akademickie biura karier. Działalność tych biur 

profesjonalizuje się. Stają się one też bardziej przyjazne studentom, a pracodawcy w coraz więk-

szym zakresie traktują je jako partnerów.
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Bardziej przyjazne dla klientów stają się też inne instytucje zaangażowane w doradztwo. Usługi 

doradcze świadczone na odległość, m. in. za pośrednictwem Internetu, oferują Centra Informacji 

i Planowania Kariery Zawodowej oraz akademickie biura karier. PUP, OHP i poradnie psychologicz-

no- pedagogiczne oferują usługi nie tylko we własnych siedzibach, ale także w szkołach, na targach 

pracy i targach edukacyjnych, a także w innych sprzyjających okolicznościach.

Inicjatywy doradcze powoływane jako projekty bardzo często zaprzestają działalności po zakoń-

czeniu projektu, nie uzyskując stabilnego fi nansowania. Brak zapewnienia trwałości efektów pro-

jektów prowadzi do marnotrawstwa środków, jak miało to miejsce w przypadku SzOKów. Sytuacja 

może się powtórzyć w przypadku ABK.

Jednym z priorytetowych działań Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej jest upo-

wszechnianie doradztwa zawodowego jako istotnej usługi planowania rozwoju zawodowego 

na różnych etapach życia człowieka. CIZ są też dostarczycielem usług poradnictwa dla kategorii 

klientów wymagających innego podejścia niż ma to miejsce w PUP (osoby lepiej wykształcone, 

poszukujące pracy lub pragnące zaplanować swoją przyszłość zawodową oraz specyfi czne grupy 

bezrobotnych). Oferują to wsparcie zarówno osobom zgłaszającym się bezpośrednio, jak i kierowa-

nym z innych instytucji (PUP, ABK) – takich, które nie były w stanie zaoferować zainteresowanym 

właściwego wsparcia. Jednocześnie CIZ pełnią rolę koordynacyjno-wpierającą, oferując podmio-

tom świadczącym doradztwo pomoc metodyczną, koordynując współpracę i prowadząc promocję 

wspólnych przedsięwzięć. Wynika to nie tylko z zadań ustawowych CIZ, ale także z podejmowania 

przez WUP w Krakowie różnorodnych inicjatyw. Ponieważ obecnie widoczny jest brak instytucji 

gotowych i władnych inicjować lokalną czy subregionalną współpracę w zakresie doradztwa edu-

kacyjno-zawodowego, warto rozwijać i promować potencjał CIZ w tym zakresie. 

Negatywnie na doradztwo wpływa zdiagnozowany w przytaczanych badaniach brak wiedzy 

o nim wśród potencjalnych odbiorców (uczniów, rodziców, bezrobotnych i poszukujących pracy 

oraz pracodawców). Nie wiedzą oni, z jakich usług mogą skorzystać i w jaki sposób może im to 

pomóc. W efekcie nie tylko nie wykorzystują dostępnych możliwości, ale też nie wymagają dostęp-

ności i jakości usług.

Nie wszystkie rodzaje instytucji świadczących doradztwo edukacyjno-zawodowe mają powszech-

nie przyjęty standard świadczenia tych usług. W przypadku szkół wynika on z regulacji prawnych 

dotyczących organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, ale wymóg posia-

dania w statucie szkoły zapisów regulujących ten system nie jest powszechnie realizowany i nie 

był dotąd egzekwowany. Własne, ustalone standardy mają powiatowe i Wojewódzki Urząd Pracy 

w Krakowie oraz OHP. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne spełniają standardy organizacyjne 

wynikające z aktów prawnych, a niektóre z nich – także wewnętrzne normy jakości. Nie ma jednak 

wspólnego dla tych instytucji standardu usług. Nie posiadają go również ABK (standard Ogólno-

polskiej Sieci Biur Karier ma charakter głównie organizacyjny), a jednocześnie istotnie różnią się 

one między sobą pod względem zakresu, skali i jakości usług. Należy jednak zaznaczyć, że prace 

w zakresie stworzenia wspólnego standardu usług doradztwa edukacyjno-zawodowego są ini-

cjowane pod kierunkiem WUP w Krakowie w ramach grupy „Doradztwo edukacyjno-zawodowe”, 

działającej w ramach Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustwicznego. Natomiast 

wypracowanie norm w zakresie realizacji usług dla młodzieży jest planowane w ramach inicjatywy 

Urzędu Miasta Krakowa pn. „Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego”, koordynowanej przez 

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Krakowie.

W świetle analizowanych informacji za najistotniejsze przeszkody dla doradztwa należy uznać:

niedostateczną wiedzę na temat celów doradztwa, jego form, instytucji świadczących takie  �
usługi oraz korzyści płynących dla osób, które z niego korzystają wśród: potencjalnych klientów, 

ich otoczenia (także instytucjonalnego – vide część szkół), a także osób podejmujących decyzje 

(władz lokalnych, organów prowadzących, kadry szkół)

niewystarczająca współpraca instytucji z obszarów rynku pracy i edukacji, w połączeniu z niedo- �
statecznie często przejawianą inicjatywą i obawą przed wchodzeniem w kompetencje innego 

podmiotu

brak porównywalnych standardów jakości i organizacji usług doradczych, świadczonych przez  �
poszczególne typy instytucji.
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Na postawie analizy dostępnych danych oraz informacji zebranych w trakcie badań, w tym opi-

nii specjalistów zajmujących się organizacją i świadczeniem doradztwa edukacyjno-zawodowego 

w Małopolsce, określono sześć kluczowych cech, którymi powinien się charakteryzować jego re-

gionalny system:

Cechy regionalnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowegoTabela 20. 

świadomość celów, korzyści 

i możliwości

Wśród decydentów, organizatorów i odbiorców doradztwa 

rozpowszechniona jest wiedza, czym jest doradztwo, jakie cele realizuje, 

jakie są korzyści dla klientów i regionu oraz kto świadczy takie usługi.

powszechność Usługi są dostępne w ilości i lokalizacji adekwatnej do potrzeb 

odbiorców.

standardy usług Jest jasno określone, ile i jakiego typu usług jednolitej jakości mogą 

uzyskać klienci poszczególnych instytucji.

odpowiednie warunki do 

świadczenia doradztwa

Osoby i instytucje świadczące doradztwo dysponują wystarczającymi 

środkami fi nansowymi, materialnymi i merytorycznymi, by móc 

realizować swoje zadania oraz doskonalić swoją pracę i kompetencje 

w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

współpraca i komplementarność Instytucje świadczące doradztwo tworzą sieć, w ramach której dzielą się 

i wymieniają zasobami, by efektywnie zaspokajać potrzeby na swoim 

terenie działania.

reaktywność Oferta doradztwa i sposób jej realizowania jest ciągle dostosowywana do 

potrzeb klientów i warunków otoczenia.
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RekomendacjeVIII. 

Raport z diagnozy był przyczynkiem do dyskusji o kierunkach dalszych działań, prowadzonej na fo-

rum grupy zadaniowej Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego ”Doradztwo 

edukacyjno-zawodowe”. W jej wyniku stworzona została lista propozycji rozwiązań na poziomie 

regionu w zakresie organizacji i wspierania doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży 

i dorosłych.

Rekomendacja 1: Wykorzystanie dostępnych zasobów doradztwa

Diagnoza wykazała istnienie zasobów, które należy wykorzystać przy tworzeniu w regionie po-

wszechnego systemu doradztwa. Do najważniejszych należą przepisy, funkcjonujące instytucje, 

ich kadra i wyposażenie, wypracowane narzędzia, a także otoczenie. Najważniejsze zadania zwią-

zane z wykorzystaniem zasobów i ich potencjału to:

wdrożenie w każdej szkole zapisów o wewnątrzszkolnym systemie doradztwa zawodowego  �
włączenie nauczycieli przedmiotów zawodowych w systematyczne świadczenie doradztwa �
włączenie rodziców wykonujących różne zawody i starszych absolwentów szkół zawodowych  �
w prowadzenie zajęć zawodoznawczych

powszechniejsze zaangażowanie szkół w przedsięwzięcia typu Ogólnopolski Tydzień Kariery,  �
dni przedsiębiorczości

wykorzystanie potencjału metodycznego i merytorycznego instytucji systemu oświaty rynku  �
pracy realizujących usługi poradnictwa zawodowego do zapewnienia doradztwa w każdej szko-

le gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

gromadzenie i wykorzystywanie produktów i narzędzi powstałych w różnych projektach i insty- �
tucjach (takich jak „Azymut”, KOWEZiU, OHP) dla rozwoju poradnictwa w szkołach.

Rekomendacja 2: Zacieśnienie współpracy

Obecnie głównym forum dyskusji na temat doradztwa edukacyjno-zawodowego w regionie jest 

grupa zadaniowa Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego ”Doradztwo edu-

kacyjno-zawodowe”. Instytucje świadczące te usługi łączą też formalne i nieformalne porozumie-
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nia o współpracy. Nie zapewnia to jednak niezbędnej koordynacji działań, ani pełnego przepływu 

informacji. Dlatego należy:

wzmocnić rolę Grupy jako platformy tworzenia spójnego systemu informacji zawodowej w Ma- �
łopolsce oraz sieci doradców świadczących usługi dla różnego rodzaju klientów 

nadać formalne ramy istniejącym porozumieniom między instytucjami świadczącymi usługi po- �
radnictwa w regionie

wyłonić w regionie instytucję, która przyjmie rolę koordynacyjną  �
stworzyć silną współpracę pomiędzy instytucjami świadczącymi usługi dla różnych klientów  �
w celu wytworzenia efektu uporządkowanego planu działań doradczych w całej Małopolsce; 

plan będzie realizowany przez wszystkie podmioty

zawiązać lokalne partnerstwa, które ułatwią współpracę różnych instytucji z obszaru doradztwa  �
edukacyjno-zawodowego, edukacji i rynku pracy (PUP, SzOK, doradców zawodowych zatrud-

nionych w szkołach, PPP, OHP, ABK, CIZ WUP); partnerstwa pozwalają na koordynację działań, 

wymianę doświadczeń i wzajemne wsparcie.

Rekomendacja 3: Obowiązkowe doradztwo w gimnazjum

Instytucje z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego, edukacji i rynku pracy zgadzają się  �
co do potrzeby wprowadzenia obowiązkowego, kompleksowego doradztwa zawodowego na 

poziomie gimnazjum, co najmniej od drugiej klasy. Jest to najlepszy moment, by wyposażyć 

człowieka w umiejętności pozwalające na długofalowe planowanie życia zawodowego i korzy-

stania z poradnictwa całożyciowego. Członkowie Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształce-

nia Ustawicznego podejmą lobbing na rzecz realizacji tego postulatu.

System doradztwa w szkole powinien uwzględniać współpracę szkoły, instytucji świadczących  �
doradztwo (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, OHP i inne) oraz rodziców. Rola tych 

ostatnich jest szczególnie istotna. Należy zadbać o ich przygotowanie do udziału w procesie 

doradczym oraz włączyć w działania z tego zakresu.

Rekomendacja 4: Wypracowanie powszechnego standardu doradztwa edukacyjno-zawo-

dowego

Konieczne jest zapewnienie systemowego wsparcia doradczego w szkołach, opartego na jed- �
nolitych standardach, które zastąpi aktualnie funkcjonujące w szkołach punktowe i rozproszone 

formy wsparcia. System powinien składać się z następujących elementów: opisanego standar-

du usług, badań predyspozycji zawodowych, metod wyławiania talentów, internetowych prze-

wodników zawierających informacje o zawodach, stypendiów motywacyjnych i staży u praco-

dawców, corocznego Mundialu / Festiwalu zawodów.

Potrzebne jest wdrożenie jednolitego standardu świadczenia usług całożyciowego poradnictwa  �
zawodowego we wszystkich instytucjach świadczących je dla różnych grup klientów. Standard 

powinien jasno określać typ wsparcia, cel, zakres tematyczny realizowany w ramach poszcze-

gólnych usług, sposób ich realizacji, a także pożądane kompetencje doradców zawodowych.

Dla zapewnienia realizacji standardu usług niezbędna jest dbałość o poziom pracy i kompe- �
tencje doradców zawodowych. Dlatego konieczne jest stworzenie systemu doskonalenia i pro-

fesjonalizacji tych osób, zapewniającego im wsparcie metodyczne oraz podnoszenie jakości 

świadczonych usług. W tym celu należy wykorzystać:

wskaźniki wypracowane w projekcie AQOR (z wariantami uwzględniającymi specyfi kę orga- �
nizacyjną instytucji / fi rm, w jakich prowadzone jest poradnictwo)

metody wsparcia dla osób dorosłych, tj.: coaching, metodę Trenera Zatrudnienia Wspiera- �
nego

dostęp do nowoczesnych narzędzi i metod badania (e-doradztwo). �
Należy również kontynuować prace na standardem kompetencyjnym dla zawodu doradcy za- �
wodowego (uwzględniającym ścieżki rozwoju zawodowego, minimum kompetencyjne oraz 

sposoby weryfi kacji spełniania standardu). 

Istotnym zadaniem jest wzbogacanie zaplecza metodycznego poprzez tworzenie bazy dobrych  �
praktyk dla doradców zawodowych i instytucji, a także rozwój i doskonalenie narzędzi, metod 

analizy oraz badań efektywności podejmowanych działań.
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Rekomendacja 5: Zapewnienie środków na realizację działań doradczych

Osiągnięcie efektów systemowego podejścia do doradztwa edukacyjno-zawodowego będzie 

możliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunków do świadczenia usług. Dlatego zaangażowa-

ne osoby i instytucje powinny dysponować wystarczającymi środkami fi nansowymi, materialnymi 

i merytorycznymi. Szczególnie ważne jest zapewnienie tych pierwszych, co pozwoli na wypełnie-

nie ustawowych obowiązków szkoły w zakresie doradztwa. Finansowanie powinno pokryć wyna-

grodzenia pracowników odpowiedzialnych za organizację wewnątrzszkolnego systemu doradz-

twa zawodowego, a także zakup odpowiedniego wyposażenia (sprzętu, narzędzi metodycznych 

i testów).

Rekomendacja 6: Promocja doradztwa

Jedną z najważniejszych przeszkód w rozwoju działań doradczych w Małopolsce jest niedostatecz-

na wiedza na temat jego celów, form, instytucji świadczących takie usługi oraz korzyści płynących 

dla osób, które z nich korzystają: wśród potencjalnych klientów, ich otoczenia, a także decydentów. 

Zniesienie tej bariery wymaga:

podjęcia działań na rzecz podniesienia świadomości celów, korzyści i możliwości związanych  �
z doradztwem zawodowym, tj. upowszechnianie wiedzy na jego temat wśród decydentów 

(w tym dyrektorów szkół) i odbiorców (zarówno uczniów, jak i osób dorosłych), uczenie korzy-

stania z usług doradztwa zawodowego, przełamywanie stereotypów na temat pracy doradców; 

głównym przekazem kampanii informacyjnych kierowanych do mieszkańców powinno być: do-

radztwo zawodowe to usługa towarzysząca każdej osobie w przebiegu kariery zawodowej

upowszechnienia informacji o instytucjach świadczących usługi z zakresu doradztwa zawodo- �
wego dla różnych grup klientów 

prowadzenia baz danych o doradcach zawodowych pracujących w instytucjach świadczących  �
usługi z zakresu doradztwa zawodowego dla różnych grup klientów

kontynuacji prac dotyczących rozwoju serwisu www.pociagdokariery.pl jako platformy groma- �
dzenia oraz wymiany informacji dla mieszkańców i pracowników zajmujących się świadczeniem 

usług poradnictwa zawodowego w różnych instytucjach

wydania informatora na temat osób i instytucji świadczących doradztwo i rozpowszechnienia  �
go w szkołach (np. poprzez organy prowadzące lub kuratorium), gdyż – jak pokazuje praktyka 

– są szkoły, które nie wiedzą, od kogo mogą uzyskać pomoc w tym zakresie.

Zamierzonym efektem powyższych działań będzie: dostępność usług dobrej jakości w ilości 

i lokalizacji adekwatnej do potrzeb odbiorców.
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