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Na czym polega poradnictwo grupowe?
Jeżeli jesteś osobą zarejestrowaną możesz skorzystać z poradnictwa zawodowego w
formie grupowej w powiatowym urzędzie pracy lub centrum informacji i planowania
kariery zawodowej. W ramach świadczonej tam pomocy możesz skorzystać z:
• porady grupowej, udzielanej osobom, które potrzebują pomocy w celu
rozwiązania ich problemów zawodowych lub nabycia umiejętności w zakresie
poszukiwania pracy;
• informacji grupowej, udzielanej osobom podczas spotkania informacyjnego, które
ma na celu przedstawienie informacji zawodowej;
• szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego przez
powiatowe urzędy pracy.

Gdzie i w jakiej formie możesz skorzystać z poradnictwa zawodowego w formie
grupowej?
Grupowe formy pomocy świadczone w ramach poradnictwa zawodowego są
realizowane przez powiatowe urzędy pracy oraz centra informacji i planowania kariery
zawodowej.
Poradnictwo grupowe realizowane jest w formie warsztatowej, a jego celem jest m.in.
pomoc w:
•
•
•
•
•
•

lepszym radzeniu sobie w poszukiwaniu pracy,
planowaniu kariery zawodowej i określaniu potencjału zawodowego,
poznaniu własnych preferencji zawodowych,
przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą,
przygotowaniu do założenia działalności gospodarczej.

W ramach poradnictwa grupowego możesz również zgłosić się na Szkolenie z
zakresu umiejętności poszukiwania pracy prowadzone przez pracowników
powiatowych urzędów pracy.
Pamiętaj! Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowane jest tylko
przez powiatowe urzędy pracy.
Powiatowy urząd pracy świadczy poradnictwo zawodowe w formie grupowej osobie
zarejestrowanej w ramach wszystkich form grupowych, podczas gdy centrum
informacji i planowania kariery zawodowej świadczy poradnictwo zawodowe w formie
grupowej osobie zarejestrowanej w ramach porady grupowej i informacji grupowej.
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Co należy zrobić, żeby skorzystać z usług poradnictwa grupowego?
Jeżeli chcesz skorzystać z poradnictwa zawodowego w formie grupowej jako osoba
zarejestrowana zgłoś się do powiatowego urzędu pracy lub centrum informacji i
planowania kariery zawodowej.
Jeżeli jesteś osobą zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy chęć skorzystania z
poradnictwa indywidualnego zgłoś swojemu doradcy klienta np. przy tworzeniu
twojego IPD.

Podstawa prawna
• ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.) - art. 38
• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w
sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia
usług rynku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 667) - § 46 – 65
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