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Akty prawne regulujące organizacje poradnictwa 

zawodowego  w edukacji 
 

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425  
z późn. zmianami) 

 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie 
ramowych statutów publicznego  przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. 
U. Nr 61, poz. 624) 

 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 7 stycznia 2003 r. 
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – 
pedagogiczne w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. 
U. Nr 11, poz. 114) 
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Definicja doradztwa zawodowego 
    Doradztwo zawodowe jest to proces, w którym doradca    

zawodowy pomaga klientowi w osiągnięciu lepszego zrozumienia 
siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy, aby umożliwić 
mu realistyczny wybór lub zmianę zatrudnienia lub też osiągnięcie 
właściwego dostosowania zawodowego.  
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• Doradztwo zawodowe jest to proces, w którym doradca zawodowy i 

klient pracują wspólnie, aby ten ostatni mógł: 

– osiągnąć lepsze zrozumienie samego siebie  

– zdobyć wiedzę o świecie pracy  

– mógł bardziej realistycznie wybrać, zmienić lub dostosować się 

do zatrudnienia.  
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Pomoc ta dostarczana jest klientowi w taki 

sposób, aby mógł: 

• rozpoznać istniejące trudności 

 

 

• podjąć odpowiednie skuteczne decyzje 

 

 

•wybrać odpowiedni zawód lub pracę 
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Potrzeba poradnictwa zawodowego w szkole 

• Przemiany strukturalne rynku pracy i przeobrażenia w 
szkolnictwie zawodowym prowadzą do rosnącego 
zapotrzebowania na profesjonalne poradnictwo i rzeczową 
informację. 

 

• Racjonalne i prawidłowe decyzje muszą być oparte na 
znajomości samego siebie. Od szkolnego doradcy 
zawodowego uczeń będzie oczekiwał pomocy w 
realistycznym postrzeganiu samego siebie 
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Rola szkolnych doradców zawodowych 

 
 Przygotowanie i wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjno 

– zawodowych, przekładających się w praktyce na wybór zawodu, 

planowanie i rozwój kariery zawodowej 
 

• Pomoc w konstruowaniu i realizowaniu planów edukacyjno – zawodowych 
 

• Kształtowanie zachowań i umiejętności społecznych pożądanych   

w przyszłym środowisku zawodowym 
 

• Stwarzanie warunków umożliwiających uczniowi poznanie siebie, swoich 

umiejętności, możliwości, samodzielnego i świadomego decydowania  

o tym w jaki sposób je wykorzystać 
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Rolą doradcy zawodowego jest więc przygotowanie      

i wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji 

edukacyjno – zawodowych, które w praktyce 

przekładają się na wybór zawodu, prowadzącej do 

niego ścieżki kształcenia, planowanie, rozwój                

i zarządzanie karierą zawodową. 
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• Chociaż pojawiła się możliwość zatrudnienia doradcy 

zawodowego w szkole, to nadal w świetle obowiązującego 

prawa nie jest to zalecenie obligatoryjne. Pozostawia ono dużo 

swobody dyrektorom szkół, a kwestia zatrudnienia doradcy 

pozostaje w kategoriach możliwości, a nie konieczności. 
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Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

 
 Art. 71.1 

 

Ust. 2. W przedszkolu, szkole i placówce mogą być zatrudnieni pedagog, psycholog  

 i logopeda. W szkole i placówce może być zatrudniony również doradca zawodowy. 

 

ust.3. Do zadań pedagoga należy w szczególności: 

 pkt.6. Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, 
rodziców    i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia  
i zawodu, w przypadku, gdy  w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy; 

     [...] 

ust.4. Do zadań psychologa należy w szczególności: 

 pkt.4. zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia  
i zawodu, 

     [...] 
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Zadania realizowane przez doradcę zawodowego w szkole  
 

• Zadania zorientowane na ucznia i jego rodzinę 

 

• Zadania integrujące i wspierające rozwój wewnątrzszkolnego systemu 

doradztwa zawodowego 

 

• Zadania, których celem jest współpraca ze środowiskiem lokalnym 
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Mobilne Centrum Informacji Zawodowej  

w Kielcach 

powstało przy Świętokrzyskiej 

Wojewódzkiej Komendzie OHP 

. 
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Podstawy prawne działalności MCIZ 
• Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (20 kwietnia 2004 r. Dz. 

U. Nr 99)  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy  z dnia 20 października 2004 r.  
w sprawie trybu nadawania licencji zawodowych pośrednika pracy i doradcy 
zawodowego 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 
2004 r. w sprawie srodkó budżetu państwa przeznaczonych na aktywizacje 
zawodową na rynku pracy 

• Rozporządzenie MPiPS z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad 
prowadzenia pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowania 
szkoleń bezrobotnych, tworzenia zaplecza metodycznego dla potrzeb informacji 
zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz organizowania i finansowania klubów 
pracy. 
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Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucji pracy  

z dnia 20 kwietnia 2004 roku wprowadziła istotne 

zmiany w zakresie polityki rynku pracy w stosunku 

do młodzieży, przypisując OHP rolę Państwowej 

jednostki wyspecjalizowanej w działaniach na rzecz 

młodzieży w szczególności zagrożonej 

wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnych  

do 25 roku życia. 
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Mobilne Centrum 

 Informacji Zawodowej OHP 

 
  MCIZ wychodzi  naprzeciw dużemu 

zapotrzebowaniu na usługi poradnictwa 
zawodowego i informacji zawodowej na terenach  
małych miast i wsi. To nowoczesny system 
oferujący wysoką jakość doradztwa zawodowego 

 i informacji zawodowej. 
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Struktura i funkcjonowanie  

Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej   
  

• Sieć Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej została 

zorganizowana na bazie funkcjonujących w obecnej strukturze 

OHP Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży. 

  

• Zorganizowano  49 Mobilnych Centrów Informacji 

Zawodowej. 
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Miejsce MCIZ w strukturze ŚWK OHP  
w Kielcach 

I. Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP 

 

1.1 Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży: 

 

• Młodzieżowe Biuro Pracy (1 MBP + 1 filia)  

• Kluby Pracy (2 placówki)  

• Mobilne Centrum Informacji Zawodowej 

• Dział Refundacji 

• Punkty Pośrednictwa Pracy (5 placówki)  

• Młodzieżowe Centra Kariery (7 placówek) 

 
-  
 



Projekt „Kariera młodych w Twoich rękach” współfinansowany przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

Siedziba MCiZ w Kielcach mieści się  

 przy ul. Klembowskiego 3 Kielce - Słowik 

Siedziba 2004r. 
otrzymana od 

Prezydenta 
Miasta Kielc 
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Siedziba po modernizacji 
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•W całym kraju jest 49 MCIZ, w tym 1 MCIZ w Kielcach. 

Mobilne Centra Informacji Zawodowej  

OHP - MCIZ 
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     Wszystkie MCIZ są wyposażone w jednolicie opracowane narzędzia  
i metody w planowaniu kariery: 

• multimedialne oprogramowanie (e–MCIZ)  

• pakiet informacji edukacyjno – zawodowej 

• specjalistyczne materiały edukacyjno – dydaktyczne. 

 

 Każde MCIZ posiada nowoczesny sprzęt biurowy , audiowizualny 

 i komputerowy. 

 Wizytówką MCIZ jest opatrzony w logo mikrobus, który umożliwia 
dotarcie z informacją zawodową do nawet najodleglejszych terenów 
województwa świętokrzyskiego. 
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Samochód Mobilnego Centrum Informacji 

Zawodowej  
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Mobilne Centrum 

 Informacji Zawodowej OHP 

• Oferuje nowoczesną, multimedialną informację o zawodach, szkołach, szkołach 

zawodowych, jednostkach szkolących, kursach 
 

• Udziela porad w formie stacjonarnej i mobilnej z dojazdem do wszystkich 

zainteresowanych placówek 
 

• Współpracuje z powiatowymi urzędami pracy, placówkami oświatowymi, 

jednostkami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami 

pozarządowymi funkcjonującymi na rynku pracy 
 

• Upowszechnia i udostępnia  nowe narzędzia i metody informacji  z zakresu 

poradnictwa zawodowego 
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Cele funkcjonowania sieci Mobilnych Centrów 

Informacji Zawodowej 

• Zbudowanie ogólnopolskiego systemu informacji zawodowej  

i poradnictwa zawodowego dla młodzieży, 
 

• Zwiększenie dostępu do usług informacji i poradnictwa zawodowego dla 

młodzieży mieszkającej z dala od większych miast, 
 

• Wyposażenie młodzieży mieszkającej w małych miejscowościach  

w  informację, wiedzę i w umiejętności radzenia sobie w sytuacji 

dynamicznych zmian społecznych i gospodarczych. 
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Adresaci usług Mobilnych Centrów  

Informacji Zawodowej 

Główną grupą docelową działań Mobilnych Centrów Informacji 
Zawodowej jest młodzież w wieku 15 - 25 lat. w szczególności: 
 

-    uczniowie i absolwenci szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;  
 

- młodzież bezrobotna która ma problemy z zaistnieniem na rynku pracy; 
 

- młodzi ludzie, którzy wypadli z systemu edukacji przed ukończeniem szkoły  

i nie mają wyuczonego zawodu; 
 

-    uczestnicy stacjonarnych i mobilnych form aktywizacji prowadzonych przez 

jednostki działające w ramach systemu Ochotniczych Hufców Pracy.  
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Adresaci z terenów wiejskich 

• Ponieważ MISJĄ Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej 

jest przeciwdziałanie bezrobociu, marginalizacji                       

i wykluczeniu społecznemu młodzieży zamieszkującej małe 

miasta i tereny wiejskie, dlatego 80% odbiorców to osoby z 

tzw. „terenów wiejskich”. 
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Program Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich 

na lata 2008-2013 

     Działalność MCIZ wpisuje się w „Program Rozwoju  Edukacji na 

Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013” – dokument przyjęty w dniu 

29 lipca 2008 r. przez Radę Ministrów. 

 

     Dokument kompleksowo obejmuje działania w wielu aspektach 

szeroko pojętej edukacji na obszarach wiejskich.    
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Program Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich 

na lata 2008-2013 

 

Zadania OHP, a więc również MCIZ zostały wpisane w : 

Priorytet I   Eliminowanie barier utrudniających uczniom przechodzenie na       

wyższe poziomy edukacji i wchodzenie na rynek pracy.  

 

Działanie 1.5.5. Aktywizacja zawodowa młodzieży z terenów wiejskich 
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Usługi MCIZ 

    Swoje zadania Mobilne Centra Informacji Zawodowej 

świadczą poprzez: 

 

-   indywidualne poradnictwo zawodowe; 

- grupowe poradnictwo zawodowe (warsztaty 4-5 godz.); 

- indywidualną informację zawodową; 

- grupową informację zawodową (zajęcia 2 godz.)  
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Działalność promocyjna i informacyjna w zakresie 

realizowanych zadań  
 Nad wszystkimi przedsięwzięciami podejmowanymi przez MCIZ KIELCE 

patronat  medialny sprawują lokalne media:  

 Radio Kielce, Radio Tak, Fama, Radio Eska, Radio Plus, Radio Planeta; 

• wydawnictwa prasowe: Echo Dnia, Gazeta Wyborcza, Wiadomości 
Świętokrzyskie, Wiadomości Morawickie, gazety regionalne; 

• Telewizja Regionalna i TVP3; 

• Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli; 

• współpraca z gminami, na różnych poziomach ośrodkami pomocy 
społecznej, lokalnymi stowarzyszeniami. 
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GALERIA ZDJĘĆ 

 

 

 

• Doradca zawodowy podczas 

nauki udzielania pierwszej 

pomocy w czasie Akcji Radia 

Kielce „Potrafię ci pomóc” 
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       Doradcy zawodowi MCIZ Kielce oraz MCK 

z Buska-Zdroju 2009 r.  Udzielają porad w 

czasie  w Dożynek w Solcu-Zdroju 
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 Akcja Radia Kielce 

„Potrafięcipomóc” 
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• Ogólnopolskie Targi Pracy – zajęcia z doradcą 

zawodowym MCIZ 
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Uczniowie LO podczas warsztatów – Targi Edukacji 2010 
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 MCIZ w czasie w Dni    

Święta Lotniska  

w Masłowie 



Projekt „Kariera młodych w Twoich rękach” współfinansowany przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

 Warsztaty w Gminnym Centrum Informacji w Kunowie pt. „Samowiedza 

kluczem do sukcesu – jak przekonać do siebie pracodawcę”.  
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Aktywizacja i doradztwo zawodowe 
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 Podsumowanie  
Niewątpliwie doradztwo zawodowe pełni istotną rolę w szkole.  

 

Doradca zawodowy powinien obok psychologa, pedagoga oraz logopedy 

stać się kolejną osobą wchodzącą w system pomocy psychologiczno –

pedagogicznej oferowanej przez szkołę uczniowi i jego rodzicom.  

 

Warto bowiem pamiętać, że im wcześniej nauczymy młodzież świadomie 

planować swoje życie, damy im nie tylko wiedzę, ale również  

umiejętności niezbędne w późniejszym życiu na rynku pracy.. 
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Dziękuję za uwagę 


