
.

To wirtualna przestrzeń obejmująca zbiór przydatnych i
ciekawych informacji, które dotyczą 12 obszarów
tematycznych (slajd nr 2 ).

Została zaprojektowana tak, by tworzyć ją wspólnie i móc

nieustannie zmieniać. Jeśli dysponujesz ciekawymi
informacjami i chcesz się nimi podzielić prześlij nam

mejla na adres: centrum@wup.lublin.pl, w treści
umieść link, który po uzyskaniu pozytywnej opinii pracowników
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie zostanie dodany
do zasobów informacji.

Cały zbiór informacji opiera się na hiperłączach.
Widoczne są tylko HASŁA, które reprezentują ukryte
pod nimi informacje. Dostęp do nich następuje po
„kliknięciu” w wybrane hasło/obraz.

https://wuplublin.praca.gov.pl/-/19056903-biuletyn-informacyjny-wup-2022
http://wuplublin.praca.gov.pl/
https://wuplublin.praca.gov.pl/-/9474159-ulotki-informacyjne-centrum-informacji-i-planowania-kariery-zawodowej-w-lublinie
https://wuplublin.praca.gov.pl/-/9474159-ulotki-informacyjne-centrum-informacji-i-planowania-kariery-zawodowej-w-lublinie
https://wuplublin.praca.gov.pl/-/9474159-ulotki-informacyjne-centrum-informacji-i-planowania-kariery-zawodowej-w-lublinie


1. zawodach i 
specjalnościach

2. rynku pracy, w tym 
pracodawcach i profilach 
prowadzonych przez nich 

działalności

3. zakresie i formach 
działania instytucji 

publicznych i 
niepublicznych, które 

mogą być przydatne w 
rozwiązywaniu 

problemów zawodowych, 
poszukiwaniu pracy lub 

podejmowaniu 
działalności gospodarczej

4. szkołach i instytucjach 
szkoleniowych

5. stowarzyszeniach 
zawodowych i formach 

ich działania

6. metodach i sposobach 
poszukiwania pracy w 

kraju i za granicą, w tym 
przez sieć EURES

7. sposobach i metodach 
rekrutacji oraz 

prowadzenia rozmów 
kwalifikacyjnych

8. zasadach 
przygotowywania , 
rodzajach i wzorach 

dokumentów 
aplikacyjnych

9. stronach internetowych, 
na których znajdują się 
informacje przydatne w 

rozwiązywaniu 
problemów zawodowych 

lub w poszukiwaniu pracy

10. warunkach 
świadczenia pracy

11. warunkach 
podejmowania 

działalności gospodarczej, 
w tym o przepisach 

prawnych, procedurach 
postępowania i wzorach 

dokumentów

12. projektach, o których 
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 
26a ustawy, w ramach 

których można uzyskać 
pomoc w zakresie 

poradnictwa zawodowego



Akty Prawne - klasyfikacja zawodów na potrzeby rynku pracy, 
rozporządzenie zmieniające 2016 

Akty prawne - Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego 

Klasyfikacja zawodów i specjalności / 2015 uzupełnianie

Klasyfikacja Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku pracy

http://wuplublin.praca.gov.pl/-/121175-rozporzadzenie-ministra-pracy-i-polityki-spolecznej-z-dnia-7-sierpnia-2014-r-w-sprawie-klasyfikacji-zawodow-i-specjalnosci-na-potrzeby-rynku-pr
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1876/1
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/klasyfikacja-zawodow-szkolnictwa-zawodowego/
http://iarp.edu.pl/projekty/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci-2015-uzupelnianie/
http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci


Modelowe programy nauczania dla KKZ Kwalifikacyjne 
Kursy Zawodowe 

Kształcenie na odległość

Reforma kształcenia zawodowego 2017 

https://www.ore.edu.pl/2018/10/modelowe-programy-nauczania-dla-kkz/
https://www.ore.edu.pl/2019/09/kno/
https://www.ore.edu.pl/2017/02/informacje-dotyczace-reformy-ksztalcenia-zawodowego/


• MAPA KARIERY alternatywne ścieżki 
kariery

INFOdoradca+ 
informacje o zawodach 

• Wykaz szkół zawodowych woj. lubelskie
Opisy wybranych 

zawodów po deregulacji 

• Wyszukiwarka opisów zawodów
Przewodnik                                

po zawodach

• Barometr zawodów cała Polska
Monitoring zawodów                          

woj. lubelskie

• Wykaz zawodów refundowanych
Zawody regulowane 

w Polsce 

https://mapakarier.org/
http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/infodoradca/
http://wuplublin.praca.gov.pl/-/1525073-wykaz-szkol-zawodowych
http://wuplublin.praca.gov.pl/-/1314946-opisy-wybranych-zawodow-po-deregulacji
http://wuplublin.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
http://wuplublin.praca.gov.pl/-/1692415-przewodnik-po-zawodach
https://barometrzawodow.pl/
http://wuplublin.praca.gov.pl/monitoring-zawodow
http://wuplublin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/refundacja-z-fundusz-pracy-wynagrodzen-mlodocianych-pracownikow/wykaz-zawodow-refundowanych
http://wuplublin.praca.gov.pl/-/1481999-zawody-regulowane-w-polsce


Multimedia 

o zawodach

Publikacje 
edukacyjne -
doradztwo 
zawodowe

„Drogi 
Zawodowe” 10 
odcinkowy cykl 

filmów

Narzędzia 
diagnostyczne                
dla doradców 
zawodowych 

Do pobrania

https://doradztwo.ore.edu.pl/multimedia/
https://doradztwo.ore.edu.pl/multimedia/
http://doradztwo.ore.edu.pl/zasoby-pracy-uczniami-klas-7-8-szkoly-podstawowej-oraz-gimnazjum/
https://doradztwo.ore.edu.pl/cykl-filmow-drogi-zawodowe/
http://doradztwo.ore.edu.pl/narzedzia-diagnostyczne-dla-doradcow-zawodowych/


Baza pracodawców:

• Katalog i baza firm – Polska

• Panorama firm 

• Baza Pracodawców Osób 
Niepełnosprawnych

• Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób 
Niepełnosprawnych

• Pracodawcy przyjaźni mamom

• Rejestr Agencji Zatrudnienia (KRAZ)

http://www.baza-firm.com.pl/wojewodztwo/lubelskie/
http://www.pkt.pl/
http://www.baza-firm.com.pl/wojewodztwo/lubelskie/
http://panoramafirm.pl/
http://www.zpchr.pl/
http://obpon.pl/
http://mamopracuj.pl/baza-pracodawcow/
http://stor.praca.gov.pl/portal/


Statystyki 
i analizy                

WUP w 
Lublinie

Zestawienia 
statystyczne

•Statystyki gminne

•Struktura ofert pracy

•Stopa bezrobocia

•Zatrudnianie 
cudzoziemców

Analizy i 
opracowania

•Kwartał w liczbach

•Monitoring zawodów

•Ranking szkół wyższych

•Analiza sytuacji na rynku 
pracy

Lubelskie 
Obserwatorium 
Rynku Pracy

•Barometr zawodów

•Losy absolwentów uczelni

•Aktywność osób młodych

Informacja 
miesięczna

Stawki, kwoty, 
wskaźniki

http://wuplublin.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy
http://wuplublin.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/zestawienia-statyczne
http://wuplublin.praca.gov.pl/statystyki-gminne
http://wuplublin.praca.gov.pl/struktura-ofert-pracy-wg-grup-zawodowych
http://wuplublin.praca.gov.pl/stopa-bezrobocia
http://wuplublin.praca.gov.pl/przeglad-sytuacji-w-zakresie-zatrudnienia-cudzoziemcow
http://wuplublin.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/analizy-i-opracowania
http://wuplublin.praca.gov.pl/sytuacja-na-rynku-pracy
http://wuplublin.praca.gov.pl/monitoring-zawodow
http://wuplublin.praca.gov.pl/ranking-szkol-wyzszych-wg-poziomu-bezrobocia-absolwentow
http://wuplublin.praca.gov.pl/analiza-sytuacji-na-rynku-pracy
http://wuplublin.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/lorp
http://wuplublin.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/lorp/od2015
http://wuplublin.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/lorp/od2015
http://wuplublin.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/lorp/od2015
http://wuplublin.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/informacja-miesieczna
http://wuplublin.praca.gov.pl/rynek-pracy/stawki-kwoty-wskazniki


PUP                
Biała 

Podlaska
PUP Biłgoraj PUP Chełm

PUP 
Hrubieszów

PUP          
Janów 

Lubelski

PUP 
Krasnystaw

PUP Kraśnik
PUP 

Lubartów
MUP 

w Lublinie
PUP Lublin PUP Łęczna

PUP Łuków
PUP          

Opole 
Lubelskie

PUP Parczew PUP Puławy
PUP            

Radzyń
Podlaski

PUP Ryki

PUP 
Tomaszów 
Lubelski

PUP Świdnik
PUP 

Włodawa
PUP Zamość

Wojewódzki Urząd 

Pracy    w Lublinie

http://www.pupbialapodlaska.pl/
http://www.pupbilgoraj.pl/
http://pupchelm.pl/
http://hrubieszow.praca.gov.pl/
http://janowlubelski.praca.gov.pl/
http://www.pupkrasnystaw.pl/
https://krasnik.praca.gov.pl/
https://lubartow.praca.gov.pl/
http://www.mup.lublin.pl/
http://www.puplublin.pl/
http://leczna.praca.gov.pl/
http://lukow.praca.gov.pl/
http://opolelubelskie.praca.gov.pl/
http://parczew.praca.gov.pl/
http://pulawy.praca.gov.pl/
https://radzynpodlaski.praca.gov.pl/
http://ryki.praca.gov.pl/
http://tomaszowlubelski.praca.gov.pl/
http://swidnik.praca.gov.pl/
http://wlodawa.praca.gov.pl/
http://zamosc.praca.gov.pl/
http://www.wup.lublin.pl/


Starostwo 
Powiatowe 
w Lublinie

Starostwo 
Powiatowe                

w Białej 
Podlaskiej

Starostwo 
Powiatowe                         
w Chełmie

Starostwo 
Powiatowe                   

w Zamościu

http://www.powiat.lublin.pl/
http://www.powiatbialski.eu/starostwo
http://powiatchelmski.pl/
http://www.powiatzamojski.pl/


Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie 

Powiatowe 
Centrum 
Pomocy 
Rodzinie

• lista PCPR                    
woj. lubelskiego

Bezpłatna 
pomoc prawna 
2019

https://mops.lubin.pl/
https://mopr.lublin.eu/
http://www.lublin.naszepcpr.pl/
https://www.lublin.uw.gov.pl/wps/wykaz-powiatowych-centr-pomocy-rodzinie-w-wojew%C3%B3dztwie-lubelskim
https://www.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/jak-zalatwic-sprawe/nieodplatna-pomoc-prawna/
http://mops.lubin.pl/


Krajowa  
Administracja 

Skarbowa

Lubelska Agencja 
Wspierania 

Przedsiębiorczości

Polska Agencja 
Wspierania 

Przedsiębiorczości 
PARP

Krajowy System 
Usług - wsparcie 

przedsiębiorczości

Polska Agencja 
Rozwoju 

Regionalnego 
(PARR)

Zakład 
Ubezpieczeń
Społecznych

Serwis informacyjno-usługowy

dla obecnego i przyszłego 

przedsiębiorcy 

http://www.lubelskie.kas.gov.pl/pierwszy-urzad-skarbowy-w-lublinie
https://rpo.lubelskie.pl/lawp/
https://www.parp.gov.pl/
http://pokl.parp.gov.pl/index/index/2292
https://www.parp.gov.pl/
http://www.parr.com.pl/
http://www.zus.pl/
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma


Stowarzyszenia

LFOON Lubelskie Forum 
Organizacji Osób 
Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji 
Finansowej

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym „Krok za 
krokiem” w Zamościu

Lokalne Grupy Działania

Bialskopodlaska Lokalna 
Grupa Działania

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Ziemi Chełmskiej”

Lokalna Grupa Działania 
Nasze Roztocze w Zamościu

"Lepsze Jutro" Lokalna Grupa 
Działania

Lokalnej Grupy Działania 
„Zapiecek” w Radzyniu 
Podlaskim

Fundacje

Fundacja Rozwoju 
Lubelszczyzny

Lubelska Fundacja Rozwoju

http://www.lfoon.lublin.pl/
http://www.skef.pl/pogotowie-dla-zadluzonych/osrodki-doradztwa-finansowego-i-konsumenckiego/
http://www.spdn.pl/
http://www.blgd.eu/
http://www.ziemiachelmska.pl/
http://www.lgdnaszeroztocze.pl/
http://www.lgdhrubieszow.pl/
http://lgdzapiecek.pl/
http://www.fundacja.lublin.pl/
http://www.lfr.lublin.pl/


Wykaz szkół zawodowych -
woj. lubelskie

Wykaz kwalifikacyjnych 
kursów zawodowych –

woj. lubelskie
Szkolenia w ramach 

środków EFS -

baza bezpłatnych 
szkoleń

RIS                                        
Rejestr Instytucji 
Szkoleniowych

Wykaz szkół
i placówek 

oświatowych w Polsce 
i woj. lubelskiego

http://wuplublin.praca.gov.pl/-/1525073-wykaz-szkol-zawodowych
http://wuplublin.praca.gov.pl/-/1524934-wykaz-kwalifikacyjnych-kursow-zawodowych
http://wuplublin.praca.gov.pl/-/5420234-szkolenia-w-ramach-srodkow-efs
http://wuplublin.praca.gov.pl/-/5420234-szkolenia-w-ramach-srodkow-efs
http://stor.praca.gov.pl/portal/
http://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=wsip&skip=0&id_pow=0&id_gminy=0&rodz=+&id_pksz=0&id_tp=47&szukaj=


Szczegółowe zadania 
i organizacja 
Ochotniczych 
Hufców Pracy

Kształcenie 
zawodowe i 
ustawiczne -

Kuratorium Oświaty 
w Lublinie

https://ohp.pl/
http://www.kuratorium.lublin.pl/?m=71&ms=182


Niezbędnik Pracodawcy - oferta 
urzędów pracy, pdf do pobrania

Czym są trójstronne umowy 
szkoleniowe?

Szkolenia i bony szkoleniowe -
czym są?

Przygotowanie zawodowe 
dorosłych - czym jest?

Zwrot kosztów szkolenia 
pracownika niepełnosprawnego 

Refundacja z Funduszu Pracy 
wynagrodzeń młodocianych 
pracowników 

Pomoc w rozwoju zawodowym 
pracowników - na czym polega?

WNIOSEK pracodawcy o 
objęcie usługą poradnictwa 
zawodowego (na samym dole 
str. www)

Czym jest Krajowy Fundusz 
Szkoleniowy (KFS)?

http://wuplublin.praca.gov.pl/-/3407142--niezbednik-pracodawcy-%E2%80%93-oferta-urzedow-pracy-
http://wuplublin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/trojstronne-umowy-szkoleniowe
http://wuplublin.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/podnoszenie-kwalifikacji/szkolenia-i-bony-szkoleniowe
http://wuplublin.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/podnoszenie-kwalifikacji/przygotowanie-zawodowe-doroslych
http://wuplublin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/zatrudnianie-niepelnosprawnych/zwrot-kosztow-szkolenia-pracownika-niepelnosprawnego
http://wuplublin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/refundacja-z-fundusz-pracy-wynagrodzen-mlodocianych-pracownikow
http://wuplublin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/pomoc-w-poszukiwaniu-kandydatow-do-pracy/pomoc-w-rozwoju-zawodowym-pracownikow
http://wuplublin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/pomoc-w-poszukiwaniu-kandydatow-do-pracy/poradnictwo-zawodowe
http://wuplublin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy
https://wuplublin.praca.gov.pl/-/10370262-niezbednik-pracodawcy-oferta-urzedow-pracy


Studia 
podyplomowe 
wyszukiwarka

EPALE –
ePlatforma

na rzecz uczenia się
dorosłych w Europie

Eurydice 

Sieć informacji o 
edukacji                                        

w Europie

http://www.studiapodyplomowe.info/
https://ec.europa.eu/epale/pl/home-page
http://eurydice.org.pl/
http://eurydice.org.pl/


Lubelski Klub 
Biznesu

Lubelska Izba 
Rzemieślnicza 

Związek 
Rzemiosła 
Polskiego

Cech 
Rzemieślników 

i Przedsiębiorców 
Biała Podlaska

Cech Rzemiosł
Różnych w 
Zamościu

Cech Rzemiosł
Różnych w 

Chełmie

Izba Rzemiosła i 
Przedsiębiorczości 

w Lublinie
Caritas

http://www.lkb.lublin.pl/
http://www.lir.com.pl/
http://www.zrp.pl/
http://www.cechbialski.com.pl/szkola/
http://cechzamosc.pl/
https://rejestr.io/krs/61829/cech-rzemiosl-roznych-w-chelmie
http://www.izba.lublin.pl/
http://www.caritas.pl/


Lubelska Izba Rolnicza
Stowarzyszenie 

Lewiatan

Stowarzyszenie                        
Zamojskie Centrum 

Wolontariatu

Lubelska Izba Lekarska
Bialskopodlaska Izba 

Gospodarcza

Regionalne 
Stowarzyszenie 

Pośredników w Obrocie 
Nieruchomościami                  

w Lublinie

http://www.lir.lublin.pl/
http://prywatni.lublin.pl/
http://wolontariatzamosc.pl/
http://www.oil.lublin.pl/
http://www.bpig.pl/
http://rspon.lublin.pl/


Giełda pracy - co to 
takiego?

Targi pracy - czym są?

Centralna Baza Ofert 
Pracy (CBOP) Co to 

jest?

wyszukiwarka ofert 
pracy

Poradnictwo zawodowe dla osób 
niezarejestrowanych 

• Jakiej pomocy może oczekiwać
osoba niepełnosprawna 
zarejestrowana w urzędzie pracy?

• Czy oferty pracy PUP są dostępne 
także dla bezrobotnych 
niezarejestrowanych?

Czym jest pośrednictwo 
pracy?

Co to jest oferta pracy?

Przygotowanie ogłoszenia 
o poszukiwaniu pracy 

http://wuplublin.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/posrednictwo-pracy/gielda-pracy
http://wuplublin.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/posrednictwo-pracy/targi-pracy
http://wuplublin.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/centralna-baza-ofert-pracy-cbop
http://www.pracatobie.pl/
http://wuplublin.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/abc-bezrobotnego-i-poszukujacego-pracy/pomoc-dla-osob-niezarejestrowanych/poradnictwo-zawodowe-dla-osob-niezarejestrowanych
http://wuplublin.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/dla-niepelnosprawnych
http://wuplublin.praca.gov.pl/faq/?p_p_id=122_INSTANCE_VMkER5jzVb4C&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=913273
http://wuplublin.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/abc-bezrobotnego-i-poszukujacego-pracy/pomoc-dla-osob-niezarejestrowanych/posrednictwo-pracy
http://wuplublin.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/posrednictwo-pracy/oferta-pracy
http://wuplublin.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/poszukiwanie-pracy-i-rekrutacja/przygotowanie-ogloszenia-o-poszukiwaniu-pracy


Dostęp do rynków 
pracy UE, EOG i 

Szwajcarii

Zasady podejmowania 
pracy w Polsce przez 

osoby niebędące 
obywatelami UE/EOG  i 

Szwajcarii 

Podejmowanie pracy w 
Polsce przez obywateli 
UE/EOG i Szwajcarii 

Praca za 
granicą -

informacje

Praca w UE/EOG i 
Szwajcarii - informacje

Praca w innych krajach 

Szukam pracy 
za granicą

Usługi EURES dla osób 
poszukujących pracy w 

krajach UE / EOG

Unijne pośrednictwo 
pracy EURES

Mobilność
pracowników 

Co należy zrobić, aby 
przedłużyć okres 

pobierania 
transferowanego zasiłku 

dla bezrobotnych do 
Polski z 3 do 6 miesięcy?

http://wuplublin.praca.gov.pl/-/14373-praca-w-ue-eog-i-szwajcarii
http://wuplublin.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/dla-cudzoziemcow/podejmowanie-pracy-w-polsce-przez-obywateli-panstw-trzecich
http://wuplublin.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/dla-cudzoziemcow/podejmowanie-pracy-w-polsce-przez-obywateli-ue-eog-i-szwajcarii
http://wuplublin.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/praca-za-granica
http://wuplublin.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/praca-za-granica/praca-w-ue-eog-i-szwajcarii
http://wuplublin.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/praca-za-granica/praca-w-innych-krajach
https://www.praca-za-granica.pl/
https://eures.praca.gov.pl/strona-glowna
http://wuplublin.praca.gov.pl/faq/?p_p_id=122_INSTANCE_VMkER5jzVb4C&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=913297
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lw&lang=pl&catId=490&parentId=0
http://wuplublin.praca.gov.pl/faq/?p_p_id=122_INSTANCE_VMkER5jzVb4C&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=913298


Planowanie 
kariery 

zawodowej

Monitoring 
zawodów 

deficytowych i 
nadwyżkowych

Praca za granicą

https://www.praca.pl/poradniki/rynek-pracy/planowanie-kariery-zawodowej-jak-napisac,etapy,metody,wzor_pr-2162.html
https://wuplublin.praca.gov.pl/monitoring-zawodow
https://ec.europa.eu/eures/eures-searchengine/page/main?lang=pl&app=0.14.1-build-0#/search


kreator CV

Ciekawe informacje

• prawo pracy, 
wynagrodzenia  

Jak szukać pracy? 

• Jak zdobyć pracę bez 
doświadczenia? zbiór 
krótkich informacji

Metody szukania 
pracy, prawo pracy, 

wynagrodzenia  

Nietypowe 
sposoby 

poszukiwania 
pracy

Skuteczne 
metody 

poszukiwania 
pracy

Najlepsze 
metody 

poszukiwania 
pracy (1)

Najlepsze 
metody 

poszukiwania 
pracy (2)

Najlepsze 
metody 

poszukiwania 
pracy (3)

Jak skutecznie 
poszukiwać

zatrudnienia -
metody 

szukania pracy, 

Alternatywne 
metody 

poszukiwania 
pracy 

https://interviewme.pl/kreator-cv#1
https://gratka.pl/blog/praca/prawo-pracy/
http://wuplublin.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/poszukiwanie-pracy-i-rekrutacja/jak-szukac-pracy
https://porady.pracuj.pl/student/jak-znalezc-prace-bez-doswiadczenia-czyli-czego-od-absolwentow-oczekuja-pracodawcy/
http://www.twojezarobki.com/main/Jakszukacpracy/metody-szukania-pracy
https://gratka.pl/blog/praca/prawo-pracy/
https://gratka.pl/blog/praca/prawo-pracy/
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Najlepsze-metody-poszukiwania-pracy-2956935.html
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/najlepsze-metody-poszukiwania-pracy
http://www.rynekpracy.pl/monitor_rynku_pracy_1.php/wpis.210
http://portaldlasekretarek.pl/artykuly/jak-skutecznie-poszukiwac-zatrudnienia4-metody-szukania-pracy
http://www.praca.pl/poradniki/zmiana-pracy/alternatywne-metody-poszukiwania-pracy_pr-1198.html


Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki 

Społecznej
Wortal Publicznych 
Służb Zatrudnienia

Zielona Linia  -
Centrum Informacyjno-

Konsultacyjne Służb 
Zatrudnienia

RIS, KRAZ, EURES
EURES Polska                   

- Sieć Europejskich 
Ofert Pracy

Eurodoradztwo Polska -
Europejski wymiar 

poradnictwa 
zawodowego

Ochotnicze Hufce Pracy

http://www.mpips.gov.pl/
http://psz.praca.gov.pl/
http://zielonalinia.gov.pl/
http://stor.praca.gov.pl/
http://eures.praca.gov.pl/
http://eurodoradztwo.praca.gov.pl/
http://www.ohp.pl/


Poszukiwanie 
pracy                            

i rekrutacja 

Jak 
przygotować się

do rozmowy 
kwalifikacyjnej? 

Pomoc                             
w doborze 
kandydata                 
do pracy 

http://wuplublin.praca.gov.pl/-/1110727-poszukiwanie-pracy-i-rekrutacja
http://wuplublin.praca.gov.pl/-/13933-jak-przygotowac-sie-do-rozmowy-kwalifikacyjnej-
http://wuplublin.praca.gov.pl/-/1115913-pomoc-w-doborze-kandydata-do-pracy
https://wuplublin.praca.gov.pl/-/15462420-7-dni-poszukiwania-pracy


Jak napisać list 
motywacyjny? 

• Jak napisać dobry list motywacyjny? 

Jak przygotować CV? 

• Fabryka CV - Zielona Linia

• Jak stworzyć bezbłędne CV? 

• Rejestracja CV na stronie 
EURES

http://wuplublin.praca.gov.pl/-/13903-jak-napisac-list-motywacyjny-
http://wuplublin.praca.gov.pl/-/916690-jak-napisac-dobry-list-motywacyjny-
http://wuplublin.praca.gov.pl/-/13913-jak-przygotowac-cv-
http://zielonalinia.gov.pl/web/zielona-linia/-/fabryka-cv-26886
http://wuplublin.praca.gov.pl/-/916684-jak-stworzyc-bezbledne-cv-
http://wuplublin.praca.gov.pl/-/918334-czy-mozna-zarejestrowac-swoje-cv-na-stronie-eures-europa-eu-


Praca w Lublinie -
baza ofert

Ministerstwo 
Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej

Wortal Publicznych 
Służb Zatrudnienia

RIS, KRAZ, EURES

Ochotnicze Hufce 
Pracy

Europejskie Służby 
Zatrudnienia EURES

Europejski Portal 
Mobilności 
Zawodowej

Eurodoradztwo
Polska - Mobilność
Doradztwo Dobre 

Praktyki

Zielona Linia                            
- Centrum 

Informacyjne Służb 
Zatrudnienia

7 dni poszukiwania 
pracy                                             

- poradnik                          
WUP w Lublinie, pdf

Informacja 
o zawodach 

deficytowych 
i nadwyżkowych

Kariera w Finansach 
i Bankowości

https://praca.lublin.eu/#filter
http://www.mpips.gov.pl/
http://psz.praca.gov.pl/
http://stor.praca.gov.pl/
http://www.ohp.pl/
http://eures.praca.gov.pl/
http://www.eures.europa.eu/
http://eurodoradztwo.praca.gov.pl/
http://zielonalinia.gov.pl/
https://wuplublin.praca.gov.pl/-/15462420-7-dni-poszukiwania-pracy
http://mz.praca.gov.pl/
http://www.karierawfinansach.pl/przewodnik/2016/start


Usługi wspierające osoby niepełnosprawne 
w wejściu na rynek pracy

Wsparcie studentów, absolwentów: kursy, 
szkolenia, doradztwo, oferty pracy

ABSOLWENT program pilotażowy PFRON 
–„Doradztwo + szkolenia + staż = PRACA. Aktywizacja 

zawodowa absolwentów z niepełnosprawnością”

https://student.obpon.pl/
https://www.kson.pl/absolwent-ii-ogloszenie-o-naborze-uczestnikow-projektu


• Roboty publiczne 

• Prace społecznie użyteczne

• Prace interwencyjne 

• Staż dla bezrobotnych 

• Świadczenie aktywizacyjne 

• Świadczenia pieniężne 

• Rozwiązania związane z ochroną miejsc pracy

Oferta krajowych urzędów pracy (MUP, PUP)  

• Unijne pośrednictwo pracy EURES 

• Praca w innych krajach 

• Praca w UE/EOG i Szwajcarii 

• Zezwolenia na pracę

• Praca bez zezwolenia 

• Szczególne warunki wydawania zezwoleń na pracę

• Zasady podejmowania pracy w Polsce przez osoby niebędące obywatelami państw członkowskich UE 
lub EOG i Szwajcarii 

Praca za granicą

http://wuplublin.praca.gov.pl/-/918723-jakie-sa-warunki-i-korzysci-organizowania-robot-publicznych-
http://wuplublin.praca.gov.pl/-/918549-jakie-sa-warunki-organizowania-prac-spolecznie-uzytecznych-
http://wuplublin.praca.gov.pl/-/14533-prace-interwencyjne
http://wuplublin.praca.gov.pl/-/129363-szczegolowe-warunki-odbywania-stazu-przez-bezrobotnych
http://wuplublin.praca.gov.pl/-/881067-swiadczenie-aktywizacyjne
http://wuplublin.praca.gov.pl/-/14253-swiadczenia-pieniezne
http://wuplublin.praca.gov.pl/-/14673-ochrona-miejsc-pracy
http://wuplublin.praca.gov.pl/-/919183-unijne-posrednictwo-pracy-eures
http://wuplublin.praca.gov.pl/-/14383-praca-w-innych-krajach
http://wuplublin.praca.gov.pl/-/14373-praca-w-ue-eog-i-szwajcarii
https://wuplublin.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/dla-cudzoziemcow/zezwolenie-na-prace
http://wuplublin.praca.gov.pl/-/926984-praca-bez-zezwolenia
http://wuplublin.praca.gov.pl/-/130895-w-sprawie-okreslenia-przypadkow-w-ktorych-zezwolenie-na-prace-cudzoziemca-jest-wydawane-bez-wzgledu-na-szczegolowe-warunki-wydawania-zezwolen-n
http://wuplublin.praca.gov.pl/-/14333-zasady-podejmowania-pracy-w-polsce-przez-osoby-niebedace-obywatelami-panstw-czlonkowskich-unii-europejskiej-lub-europejskiego-obszaru-gospodarcz


P
o

m
o

c 
fi

n
a
n

so
w

a Pożyczka EFS na podjęcie 
działalności gospodarczej 

Jednorazowe środki na 
podjęcie działalności 
gospodarczej 

Dofinansowanie podjęcia 
działalności gospodarczej 

Wsparcie w starcie – pożyczki 
na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej 

Dofinansowanie podjęcia 
działalności na zasadach 
określonych dla spółdzielni 
socjalnych na przykładzie 
MUP

Pożyczki EFS na rozwój 
działalności gospodarczej 

P
o

ra
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n
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 d
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w
ła

sn
ą

d
zi

a
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o
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g
o

sp
o

d
a

rc
zą Zakładam, prowadzę, 

zamykam firmę

Czy można 
zarejestrować się jako 
osoba bezrobotna, 
mając zawieszoną
działalność
gospodarczą? 

Niższe składki ZUS dla 
rozpoczynających 
działalność

Wysokość składek ZUS

Refundacja kosztów 
wyposażenia / 
doposażenia stanowiska 
pracy 

Refundacja kosztów 
wyposażenia stanowiska 
pracy

https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/lubelskie/
https://wuplublin.praca.gov.pl/-/5023741-dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-w-ramach-srodkow-rpo
http://wuplublin.praca.gov.pl/-/5023741-dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-w-ramach-srodkow-rpo
http://wsparciewstarcie.bgk.pl/
http://muplublin.praca.gov.pl/-/1047760-dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci-na-zasadach-okreslonych-dla-spoldzielni-socjalnych
https://wuplublin.praca.gov.pl/-/953769-pozyczka-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-diety-zagraniczne
https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/
http://wuplublin.praca.gov.pl/-/914348-czy-mozna-zarejestrowac-sie-jako-osoba-bezrobotna-majac-zawieszona-dzialalnosc-gospodarcza-
http://wuplublin.praca.gov.pl/-/916918-nizsze-skladki-zus-dla-rozpoczynajacych-dzialalnosc
http://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/skladki/wysokosc-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne
http://wuplublin.praca.gov.pl/-/918766-refundacja-kosztow-wyposazenia-doposazenia-stanowiska-pracy
http://wuplublin.praca.gov.pl/-/919101-kto-i-w-jaki-sposob-moze-otrzymac-refundacje-kosztow-wyposazenia-stanowiska-pracy-
https://wuplublin.praca.gov.pl/-/16361285--badz-sobie-szefem-poradnik-dla-osob-podejmujacych-dzialalnosc-gospodarcza


https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma


Plan realizacji Gwarancji 
dla młodzieży                        

w woj. lubelskim

Baza bezpłatnych szkoleń

• POWER 

• RPO

http://gdm.wup.lublin.pl/
http://wuplublin.praca.gov.pl/-/5420234-szkolenia-w-ramach-srodkow-efs
http://power-wuplublin.praca.gov.pl/web/power-wup-lublin/skorzystaj-z-programu/jak-skorzystac-z-programu
https://rpo.lubelskie.pl/


Kontakt: 

centrum@wup.lublin.pl

listopad 2021


