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Na czym polega poradnictwo indywidualne?
Jeżeli jesteś osobą zarejestrowaną możesz skorzystać z poradnictwa zawodowego w
formie indywidualnej w powiatowym urzędzie pracy lub centrum informacji i
planowania kariery zawodowej. W ramach świadczonej pomocy pracownik urzędu
udzieli:
• porady indywidualnej lub porady indywidualnej na odległość przez telefon lub np.
mailem, gdy zgłosisz potrzebę pomocy w celu rozwiązania swojego problemu
zawodowego;
• informacji indywidualnej lub informacji indywidualnej na odległość przez telefon
lub np. mailem, gdy zgłosisz potrzebę uzyskania informacji zawodowej.
W trakcie porady wspólnie z pracownikiem urzędu pracy określicie twój problem
zawodowy i możliwe sposoby jego rozwiązania.
Problemy zawodowe, z którymi możesz zwrócić się o pomoc do pracownika urzędu,
mogą dotyczyć np. wyboru lub zmiany zawodu, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji
zawodowych, wyboru kierunku kształcenia lub szkolenia, planowania rozwoju
zawodowego, poszukiwania źródeł informacji, wyboru miejsca pracy lub wyboru formy
pomocy, którą urząd mógłby zaproponować aby pomóc najefektywniej np. kierując cię
na szkolenie czy udzielając wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności.

Gdzie i w jakiej formie możesz skorzystać z poradnictwa zawodowego w formie
indywidualnej?
Indywidualne formy pomocy świadczone w ramach poradnictwa zawodowego są
realizowane przez powiatowe urzędy pracy oraz centra informacji i planowania kariery
zawodowej w wojewódzkich urzędach pracy w ramach:
• porad indywidualnych i porad indywidualnych na odległość,
• informacji indywidualnej i informacji indywidualnej na odległość.

Co należy zrobić, żeby skorzystać z usług poradnictwa indywidualnego?
Aby skorzystać z pomocy w zakresie poradnictwa zawodowego w formie indywidualnej
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.

http://jaworzno.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/poradnictwo-zawodowe/poradnictwo-indywidualne/?p_auth=1ux...
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Podstawa prawna
• ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, 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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