
PORADNICTWO W SIECI 
 

 
 

 www.integralia.pl/  
Strona internetowa Fundacji Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób 
niepelnosprawnych Integralia.  
 
 www.saz.org.pl/  

Strona internetowa Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia - organizacji zrzeszonej w 
Konfederacji Pracodawców Polskich.  
 
 www.psz.praca.gov.pl/ 

Portal zawierający m.in. informacje na temat publicznej służby zatrudnienia, informacje o 
usługach rynku pracy, dane statystyczne, adresy urzędów pracy, publikacje: Rynek Pracy, 
raporty o usługach rynku pracy.  
 
 www.praca.gov.pl/nczpz 

Strona internetowa projektu Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego 
utworzona została w celu promowania i szerokiego upowszechniania produktów projektu. 
Można tam znaleźć ogólne informacje na temat projektu i działań realizowanych w Sieci 
Euroguidance, informacje na temat organizacji kształcenia, szkolenia i poradnictwa 
zawodowego w innych partnerskich krajach, publikacje i materiały opracowane w ramach 
projektu, w tym m.in. wybrane opracowania ekspertów polskich i zagranicznych. Na stronie 
projektu zamieszczana jest również seria zeszytów informacyjno-metodycznych doradcy 
zawodowego.  
 
 http://www.ohp.pl/ 

Strona Ochotniczych Hufców Pracy, zawiera m.in. informacje na temat działalności usługowej 
w zakresie poradnictwa zawodowego Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej, 
Młodzieżowych Centrów Kariery, Klubów Pracy oraz Młodzieżowych Biur Pracy.  
 
 
 http://www.koweziu.edu.pl/ 

Strona zawierająca informacje na temat działalności Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej (KOWEZiU), który jest 
centralną publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o ogólnopolskim zasięgu działania.  



 
 http://www.nrcgkowez.edu.pl/ 

Strona zwierająca informacje o systemie edukacji, systemie poradnictwa zawodowego w 
Polsce, adresy poradni psychologiczno-pedagogicznych, centrów kształcenia praktycznego i 
centrów kształcenia ustawicznego.  
 
 http://www.progra.pl/ 

Strona opisująca produkty m.in. oprogramowanie komputerowe związane z poradnictwem 
zawodowym, planowaniem rozwoju zawodowego, a także testy do samobadania m.in. 
program „e-SzOK" dla Szkolnych Ośrodków Kariery.  
 
 http://www.cmppp.edu.pl/ 

Strona zawierająca informacje na temat rozwiązań w zakresie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, wychowania, promocji zdrowia, profilaktyki i resocjalizacji poprzez 
doskonalenie kadr.  
 
 www.sdsiz.irk.pl  

Strona Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, na której zamieszczone są 
informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia, organizowanych konferencjach dla 
doradców zawodowych. Zawiera także wykaz literatury, materiały z zakresu poradnictwa 
zawodowego, informacje o rynku pracy, testy, narzędzia przydatne w planowaniu rozwoju 
zawodowego.  
 
 http://www.irk.pl/ 

Strona przeznaczona dla doradców zawodowych oraz osób interesujących się problematyką 
poradnictwa zawodowego. Zamieszczony jest na niej dwumiesięcznik "b-SzOK" 
przeznaczony dla szkolnych doradców zawodowych. Można znaleźć informacje o 
szkoleniach, konferencjach, seminariach czy spotkaniach dotyczących zagadnień poradnictwa 
zawodowego. Można tu również znaleźć informacje na temat Ogólnopolskiego Forum 
Poradnictwa Zawodowego.  
 
 http://www.biura-karier.net/ 

Informacje nt. działalności Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier (OSBK), która powstała na mocy 
porozumienia podpisanego w grudniu 1998 r. przez Kierowników Biur Zawodowej Promocji 
Studentów i Absolwentów. Można tutaj znaleźć informacje na temat opracowanych 
standardów programowych, logistycznych i organizacyjnych dla nowopowstających Biur 
Karier.  
 
 http://www.iaevg.org/ 

Strona Międzynarodowego Stowarzyszenia Poradnictwa Edukacyjnego i Zawodowego, na 
której można znaleźć informacje o organizowanych konferencjach, kongresach i spotkaniach 
międzynarodowych poświęconych poradnictwu zawodowemu, ciekawe publikacje, 
dokumenty i materiały z dziedziny poradnictwa zawodowego.  
 
 www.europa.eu.int/ploteus 



Witryna internetowa oferująca ponad 5000 linków do stron internetowych podzielonych na 
pięć kategorii: możliwości uczenia się, krajowe systemy edukacyjne, wymiany i stypendia, 
kontakt, przeprowadzka do innego kraju. W każdej z tych kategorii użytkownik może 
wyszukiwać potrzebne mu informacje według kilku kryteriów (m.in. kraj, region, poziom 
kształcenia, dziedzina/branża). Portal stanowi cenne źródło informacji dla studentów, osób 
poszukujących pracy, pracowników, rodziców, nauczycieli oraz doradców zawodowych.  
 
 www.europa.eu.int/eures 

Portal Europejskich Służb Zatrudnienia (EURES) - sieć współpracy Publicznych Służb 
Zatrudnienia oraz innych organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych, 
działających w obszarze zatrudnienia, (takich jak związki zawodowe, organizacje 
pracodawców, władze lokalne i regionalne) wspierająca mobilność pracowników na poziomie 
międzynarodowym i transgranicznym w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
zwanego EOG (kraje UE oraz Norwegia, Islandia i Szwajcaria). Portal EURES zbiera oferty 
pracy od wszystkich publicznych służb zatrudnienia EOG oraz umożliwia społeczeństwu 
bezpośredni dostęp do ofert pracy za pośrednictwem strony internetowej (Job-Search). 
Ponadto na portalu istnieje możliwość umieszczania CV przez osoby poszukujące pracy.  
 
 http://www.lifelongguidance.net/ 

Witryna projektu Europejskie Forum Poradnictwa Zawodowego, prezentuje cele i działania 
podejmowane w ramach tworzenia europejskiej sieci forów poradnictwa, która służyć ma 
wdrażaniu idei całożyciowego uczenia się poprzez wspieranie i rozwój poradnictwa 
zawodowego przez całe życie.  
 
 http://www.frps.org.pl/ 

 
Strona Fundacji Realizacji Programów Społecznych dla osób aktywnych szukających np. 
informacji, szkoleń dotyczących takich zagadnień jak przeciwdziałanie bezrobociu i 
łagodzenia jego skutków czy rozwijanie polityki społecznej w warunkach gospodarki 
rynkowej. Strona zawiera także informacje dla osób planujących podjąć własną działalność 
gospodarczą oraz ciekawe publikacje przeznaczone zarówno dla doradców zawodowych, jak i 
osób planujących swoją przyszłość zawodową. Zamieszczone są także informacje o 
projektach realizowanych przez Fundację.  
 
 http://www.premiere.com.pl/  

Strona przeznaczona dla osób poszukujących nowoczesnych rozwiązań multimedialnych 
wspomagających procesy dydaktyczne.  
 
 http://www.estia.educ.goteborg.se/ 

Strona zawiera informacje o edukacji, profesjach i rynku pracy w różnych krajach 
europejskich. Sieć ESTIA-Net wspiera rozwój przyjaznego kobietom interdyscyplinarnego 
kształcenia ustawicznego.  
 
 http://www.youth.org.pl/ 

Strona przeznaczona dla osób szukających np. możliwości zdobycia środków na ciekawe 



projekty lub staże, wymiany czy też wolontariat. Program MŁODZIEŻ to program 
edukacyjny Wspólnoty Europejskiej, którego celem jest finansowe i merytoryczne wspieranie 
ciekawych i oryginalnych pomysłów młodych ludzi realizowanych w wolnym czasie.  
 
 
 


