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ZASOBY OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI  

Bogate zasoby dla doradców zawodowych pracujących w sektorze edukacji. M.in. zeszyty metodyczne, 

informacje na temat ścieżek kształcenia, zakresie działań instytucji zajmujących się doradztwem zawodowym w 

Polsce, opisy zawodów, informacje o rynku pracy, raporty z badań, narzędzia diagnostyczne, filmy o zawodach 

czy aktualności z obszaru doradztwa w obszarze edukacji. 

PORTAL DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO  

https://doradztwo.ore.edu.pl/ 

 

Ścieżki kształcenia 

https://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia  

Publikacje 

https://doradztwo.ore.edu.pl/publikacje  

Narzędzia diagnostyczne dla doradców zawodowych 

https://doradztwo.ore.edu.pl/narzedzia-diagnostyczne-dla-doradcow-zawodowych  

Zasoby multimedialne 

https://doradztwo.ore.edu.pl/multimedia 

Programy preorientacji, orientacji oraz doradztwa zawodowego oraz WSDZ 

https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz 

 

ZESZYTY METODYCZNE DLA DORADCÓW ZAWODOWYCH 

Bezpłatne publikacje metodyczne z zakresu poradnictwa zawodowego. Bogate źródło wiedzy dla doradców 

zawodowych, których klientami są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.  

http://eurodoradztwo.praca.gov.pl/publikacje/spis-publikacji 

 

INFORMACJE O ZAWODACH 

 Doradca 2000 - baza i wyszukiwarka opisów zawodów administrowana przez Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej 

 

http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/doradca-2000 

 

 Mapa Karier – świetna, obszerna i atrakcyjna wizualnie baza informacji o zawodach, bezpłatne 

pomysły na zajęcia, aplikacja „Miasto zawodów” 

 

https://mapakarier.org 

 

 Klasyfikacja zawodów i specjalności występujących na rynku pracy 

 

http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci   

 

 Przewodnik po zawodach- 7 tomów zawierających szczegółowe opisy wybranych zawodów 

 

http://psz.praca.gov.pl/-/180719-przewodnik-po-zawodach-wydanie-ii  

https://doradztwo.ore.edu.pl/
https://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia
https://doradztwo.ore.edu.pl/publikacje/
https://doradztwo.ore.edu.pl/narzedzia-diagnostyczne-dla-doradcow-zawodowych/
https://doradztwo.ore.edu.pl/multimedia/
https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/
http://eurodoradztwo.praca.gov.pl/publikacje/spis-publikacji
http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/doradca-2000
https://mapakarier.org/
http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci
http://psz.praca.gov.pl/-/180719-przewodnik-po-zawodach-wydanie-ii
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 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000622 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚCIEŻEK EDUKACJI 

 Ścieżki kształcenia 

 

https://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/ 

 

 Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych na stronie Systemu Informacji Oświatowej 

 

https://rspo.men.gov.pl/ 

 

 Informator maturzysty 

 

http://www.informatormaturzysty.pl/ 

 

 Portal Wybierz Studia zawiera oficjalne informacje o kierunkach studiów oraz zewnętrzne oceny ich 

jakości 

 

http://wybierzstudia.nauka.gov.pl/pages/search/wizard 

 

 Perspektywy - portal edukacyjny zawiera m.in. rankingi szkół i uczelni wyższych 

 

http://www.perspektywy.pl/portal/ 

 

 Rejestr instytucji szkoleniowych 

 

http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris 

 

 Informator zawodowy Centrum Rozwoju Talentów (wyszukiwarka szkół ponadpodstawowych w 

Gdańsku oraz trójmiejskich uczelni 

 

http://informatorzawodowy.centrumtalentow.pl/wybor-kierunku 

INFORMACJE O RYNKU PRACY 

WORTAL PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA 

Strona Publicznych Służb Zatrudnienia, zarządzana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Zawiera informacje o ofercie urzędów pracy w całej Polsce. Kalendarz targów, giełd i szkoleń, centralną bazę 

ofert pracy, publikacje, analizy i statystyki  rynku pracy. 

http://psz.praca.gov.pl/ 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000622
https://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/
https://rspo.men.gov.pl/
http://www.informatormaturzysty.pl/
http://wybierzstudia.nauka.gov.pl/pages/search/wizard
http://www.perspektywy.pl/portal/
http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
http://informatorzawodowy.centrumtalentow.pl/wybor-kierunku
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH0PvskPreAhWBCSwKHTIsCaAQFjAAegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fpsz.praca.gov.pl%2F&usg=AOvVaw1YTY85T-mSCmZhYOnb6eLF
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH0PvskPreAhWBCSwKHTIsCaAQFjAAegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fpsz.praca.gov.pl%2F&usg=AOvVaw1YTY85T-mSCmZhYOnb6eLF
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH0PvskPreAhWBCSwKHTIsCaAQFjAAegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fpsz.praca.gov.pl%2F&usg=AOvVaw1YTY85T-mSCmZhYOnb6eLF
http://psz.praca.gov.pl/
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 Statystyki i analizy rynku pracy prowadzone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

 

http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/  

 

 Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy. Badania i analizy regionalnego rynku pracy 

 

http://www.porp.pl/ 

 

 Główny Urząd Statystyczny  

 

http://www.stat.gov.pl    

Można np. skorzystać z zakładek: 

http://stat.gov.pl/podstawowe-dane/  

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/  

Baza danych lokalnych 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start  

 

 Barometr zawodów 

Jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Pokazuje zapotrzebowanie na zawody na poziomie kraju, 

województwa i powiatu. Prognozy tworzone są na podstawie opinii ekspertów, którzy na przełomie III i IV 

kwartału każdego roku spotykają się i wspólnie analizują sytuację w zawodach. Na stronie dostępne są mapki 

i listy zawodów w podziale na trzy grupy: zawody deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. Badanie 

prowadzone jest co roku od 2015 roku. 

www.barometrzawodow.pl  

 

 Barometr rynku pracy – cykliczne raporty opisujące aktualne zjawiska na polskim rynku pracy 

 

http://www.workservice.com/pl/Centrum-prasowe/Raporty/Barometr-Rynku-Pracy  

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO 

https://www.cen.gda.pl/serwisy-tematyczne/wewnatrzszkolny-system-doradztwa-zawodowego,a,7714 

 

CZASOPISMA 

 Personel i Zarządzanie 

https://personel.infor.pl/?icwcv=15 

 Magazyn coaching 

https://www.focus.pl/coaching 

 Kwartalnik Doradca Kariery 

https://doradca-kariery.pl/ 

 

http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/
http://www.porp.pl/
http://www.stat.gov.pl/
http://stat.gov.pl/podstawowe-dane/
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
http://www.barometrzawodow.pl/
http://www.workservice.com/pl/Centrum-prasowe/Raporty/Barometr-Rynku-Pracy
https://www.cen.gda.pl/serwisy-tematyczne/wewnatrzszkolny-system-doradztwa-zawodowego,a,7714
https://personel.infor.pl/?icwcv=15
https://www.focus.pl/coaching
https://doradca-kariery.pl/
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 Kwartalnik Rynek pracy 

https://www.ipiss.com.pl/kwartalnik-rynek-pracy 

 

WYBRANE STRONY NA KTÓRE WARTO ZAGLĄDAĆ  

 Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia – Zielona Linia 

http://zielonalinia.gov.pl/  

 Ośrodek Rozwoju Edukacji 

https://www.ore.edu.pl/ 

 Europejskie Służby Zatrudnienia  

http://www.eures.praca.gov.pl/  

 Instytut Badań Edukacyjnych 

http://www.ibe.edu.pl/pl/ 

 Zintegrowany System Kwalifikacji 

https://www.kwalifikacje.gov.pl/ 

 Ochotnicze Hufce Pracy 

https://ohp.pl/ 

 Europass 

https://europass.cedefop.europa.eu/pl 

 Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP 

http://www.sdsiz.com.pl/ 

 CEDEFOP – European Centre for the Development of Vocational Training 

http://www.cedefop.europa.eu/ 

 International Association for Educational and Vocational Guidance 

https://iaevg.com/ 

 ELGPN – European Lifelong Guidance Policy Network 

http://www.elgpn.eu/ 

 EPALE – Doradztwo i wsparcie zawodowe  

https://ec.europa.eu/epale/pl/themes/outreach-and-guidance  

 Ministerstwo Edukacji Narodowej 

https://www.gov.pl/web/edukacja  

 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

https://www.gov.pl/web/rodzina  

 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

https://www.frse.org.pl/ 

SIECIOWANIE DORADCÓW  ZAWODOWYCH 

 Sieć dla doradców zawodowych Ośrodka Rozwoju Edukacji 

https://moodle.ore.edu.pl/  

W województwie pomorskim działa wiele sieci doradców zawodowych. Zachęcamy do włączenia się w prace 

sieci i dołączenie do pomorskiej społeczności doradców zawodowych. Do sieci zapisać się można poprzez 

kontakt z konsultantem powiatowym ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego 

 Konsultanci powiatowi ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w województwie pomorskim 

https://www.cen.gda.pl/serwisy-tematyczne/konsultanci-powiatowi-ds-doradztwa-edukacyjno-

zawodowego-dane-kontaktowe,a,7701 

https://www.ipiss.com.pl/kwartalnik-rynek-pracy
http://zielonalinia.gov.pl/
http://www.ibe.edu.pl/pl/
https://www.kwalifikacje.gov.pl/
https://ohp.pl/
https://europass.cedefop.europa.eu/pl
http://www.sdsiz.com.pl/
https://iaevg.com/
https://ec.europa.eu/epale/pl/themes/outreach-and-guidance
https://www.gov.pl/web/edukacja
https://www.gov.pl/web/rodzina
https://moodle.ore.edu.pl/
https://www.cen.gda.pl/serwisy-tematyczne/konsultanci-powiatowi-ds-doradztwa-edukacyjno-zawodowego-dane-kontaktowe,a,7701
https://www.cen.gda.pl/serwisy-tematyczne/konsultanci-powiatowi-ds-doradztwa-edukacyjno-zawodowego-dane-kontaktowe,a,7701
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 Pomorska Sieć Doradców Zawodowych 

https://www.cen.gda.pl/serwisy-tematyczne/doradztwo-zawodowe 

https://www.facebook.com/pomorskasiecdoradcow 

 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 

https://wupgdansk.praca.gov.pl/ 

https://www.porp.pl/pl/strefa-klienta 

https://wupgdansk.praca.gov.pl/wspolpraca 

https://wupgdansk.praca.gov.pl/publikacje 

 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w powiecie bytowskim 

http://www.powiatbytowski.pl/edukacja-i-sport/doradztwo-edukacyjno-zawodowe   

https://www.facebook.com/Doradztwo-Edukacyjno-Zawodowe-w-Powiecie-Bytowskim-

146498379228381/?ref=aymt_homepage_panel 

 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w powiecie gdańskim 

http://www.rozwoj-edukacji.gdanski.pl/index.php/doradztwo-zawodowe   

 Platforma internetowa Sieci Wsparcia Doradztwa Zawodowego w Powiecie Chojnickim 

http://www.swdz-chojnice.pl/ 

 Człuchowska Sieć Doradców Zawodowych 

https://poeksit.czluchow.org.pl/index.php/czluchowska-siec-doradcow-zawodowych/ 

https://www.facebook.com/Powiatowy-doradca-i-konsultant-doradztwa-zawodowego-w-

Cz%C5%82uchowie-134947700409473/ 

 Kwidzyńska Sieć Doradców Edukacyjno-Zawodowych 

https://www.pppkwidzyn.pl/?page_id=3175 

 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w powiecie lęborskim 

http://poradniapp.lebork.pl/doradztwo-zawodowe 

 Malborski Portal Edukacyjny 

https://www.edu.malbork.pl/ 

https://www.facebook.com/pg/Malborski-Portal-Edukacyjny-

423140658488365/about/?ref=page_internal 

 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Powiecie Puckim 

https://www.doradztwopuck.pl/ 

 Doradztwo zawodowe w powiecie słupskim 

http://www.poradnia.slupsk.pl/index.php/doradca-informacje 

http://pppsl.webd.pl/moodle/ 

https://www.facebook.com/poradniaslupsk76200 

 Wejherowska Sieć Doradców Zawodowych 

http://poradnia-wejherowo.pl/kampanie/projekt-3-3-1-rpo-wp-2014-2020-jakosc-edukacji-

zawodowej/ 

 Doradztwo zawodowe w Sopocie 

https://www.ckusopot.pl/doradztwo-zawodowe/ 

https://www.facebook.com/doradztwozawodowesopot/ 

 Gdyńska Sieć Doradców Zawodowych 

http://www.gsdz.pl/ 

https://www.facebook.com/GdynskaSiecDoradcowZawodowych/?fref=pb&hc_location=profile_brows

er 

 Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku 

https://centrumtalentow.pl/ 

https://www.facebook.com/centrumrozwojutalentow/ 

 

https://www.cen.gda.pl/serwisy-tematyczne/doradztwo-zawodowe
https://www.facebook.com/pomorskasiecdoradcow
https://wupgdansk.praca.gov.pl/
https://www.porp.pl/pl/strefa-klienta
https://wupgdansk.praca.gov.pl/wspolpraca
https://wupgdansk.praca.gov.pl/publikacje
http://www.swdz-chojnice.pl/
https://poeksit.czluchow.org.pl/index.php/czluchowska-siec-doradcow-zawodowych/
https://www.pppkwidzyn.pl/?page_id=3175
http://poradniapp.lebork.pl/doradztwo-zawodowe
https://www.edu.malbork.pl/
https://www.facebook.com/pg/Malborski-Portal-Edukacyjny-423140658488365/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Malborski-Portal-Edukacyjny-423140658488365/about/?ref=page_internal
https://www.doradztwopuck.pl/
http://www.poradnia.slupsk.pl/index.php/doradca-informacje
http://pppsl.webd.pl/moodle/
https://www.facebook.com/poradniaslupsk76200
http://poradnia-wejherowo.pl/kampanie/projekt-3-3-1-rpo-wp-2014-2020-jakosc-edukacji-zawodowej/
http://poradnia-wejherowo.pl/kampanie/projekt-3-3-1-rpo-wp-2014-2020-jakosc-edukacji-zawodowej/
https://www.ckusopot.pl/doradztwo-zawodowe/
http://www.gsdz.pl/
https://www.facebook.com/GdynskaSiecDoradcowZawodowych/?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/GdynskaSiecDoradcowZawodowych/?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://centrumtalentow.pl/


8 
 

ZAPROŚ UCZNIÓW DO SIEBIE 

 Ulotka narysowana przez Hannę  Nowik- Szopińską – konsultanta powiatowego ds. doradztwa 

zawodowego w powiecie kościerskim 

https://www.cen.gda.pl/download/2019-10/2156.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Barbara Szymańska, konsultant wojewódzki ds. doradztwa edykacyjno-zawodowego, Centrum 

Edukacji Nauczycieli w Gdańsku 

Gdańsk, 03.2020 

https://www.cen.gda.pl/download/2019-10/2156.pdf

