POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAKOPANEM
UL. KS. STOLARCZYKA 14
34-500 ZAKOPANE

TEL/FAX
18 20 154 79
EMAIL: krza@praca.gov.pl
www.pupzakopane.pl

ZASOBY INFORMACJI ZAWODOWYCH
I INFORMACJI POMOCNYCH W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY
1) informacje o zawodach i specjalnościach, w tym o zadaniach, czynnościach zawodowych
i wymaganiach psychofizycznych oraz szansach zatrudnienia w poszczególnych zawodach
i specjalnościach:
Polska klasyfikacja zawodów i specjalności udostępniana jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl, w zakładce Prawo, oraz na portalu publicznych służb zatrudnienia
www.psz.praca.gov.pl, w zakładce Klasyfikacja zawodów.
Ponadto na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie: http://www.wup-krakow.pl .
2) informacja o rynku pracy, w tym o pracodawcach i profilach prowadzonej przez nich działalności:
http://www.stat.gov.pl/gus
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine
http://epuap.gov.pl/wps/portal
http://www.klasyfikacje.gofin.pl/kzis/6,0.html
http://firma.wieszjak.pl
http://www.pracuj.pl
http://www.rynekpracy.pl
http://www.niepelnosprawni.pl
3) informacja o zakresie i formach działania instytucji publicznych i niepublicznych, które mogą być
przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych, poszukiwaniu pracy lub podejmowaniu
działalności gospodarczej:
http://www.mpips.gov.pl
http://www.psz.praca.gov.pl
http://www.mg.gov.pl
http://zielonalinia.gov.pl
4) informacja o szkołach i instytucjach szkoleniowych:
http://www.men.gov.pl
http://www.cie.men.gov.pl/index.php/sio-wykaz-szkol-i-placowek.html
http://ris.praca.gov.pl/ris/index.ftl
5) informacja o stowarzyszeniach zawodowych i formach ich działania:
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje
http://katalog.wp.pl/stowarzyszenia-zawodowe
6) informacja o metodach i sposobach poszukiwania pracy w kraju i za granica, w tym przez sieć
EURES:
http://www.eures.praca.gov.pl
http://www.gowork.pl
http://www.pracuj.pl
http://www.jobs.pl
http://www.euro-praca.pl
7) informacja o sposobach i metodach rekrutacji oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych:
http://www.wup-krakow.pl
WWW.aktywizacja.org.pl
http://wartowiedziec.org/index.php/pracownik-samorzadowy/zarzdzanie/9408-metody-i-technikinaboru
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8) informacja o zasadach przygotowywania, rodzajach i wzorach dokumentów aplikacyjnych:
http://www.psz.praca.gov.pl
http://www.wup-krakow.pl
http://www.kariery.uek.krakow.pl/planowanie-kariery/poradnik-planowania-kariery/przygotowaniedokumentow-aplikacyjnych
9) informacja o stronach internetowych, na których znajdują się informacje przydatne w
rozwiązywaniu problemów zawodowych lub w poszukiwaniu pracy:
http://www.mojebezrobocie.pl
http://www.moja-praca.egospodarka.pl/52363,Jak-szukac-pracy,1,46,1.html
http://www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867689&pT=details&sP=CONTENT,obje
ctID,867770
http://www.pracuj.pl/jak-szukac-pracy.htm
10) informacja o warunkach świadczenia pracy:
http://www.pip.gov.pl
http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=19204
11) informacja o warunkach podejmowania działalności gospodarczej, w tym o przepisach prawnych,
procedurach postępowania i wzorach dokumentów:
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine
http://ksu.parp.gov.pl/pl/baza_wiedzy_dla_przedsiebiorcow/jak-zalozyc-dzialalnoscgospodarcza?first=Y
http://www.mala-firma.pl/dla-poczatkujacych/zakladanie-firmy/139-zakladanie-firmy-krok-po-kroku
http://www.msp.krakow.pl/article/id/87,11,Procedura+rejestracji+jednoosobowej+dzialalnosci+gospo
darczej
http://www.ale-pomysl-na-biznes.info.pl/
http://www.marr.pl/
http://franchising.pl/abc-firma/3043/zakladamy-wlasna-firme-procedury-krok-kroku/
12) informacja o projektach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26a ustawy, w ramach których można
uzyskać pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz pomocy w
aktywnym poszukiwaniu pracy:
http://www.pupzakopane.pl - w zakładce AKTUALNOŚCI
http://zielonalinia.gov.pl
http://ops.pl/

INNE PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE
1. agencje zatrudnienia i agencje doradztwa personalnego:
http://www.workexperts.pl
http://www.hrk.pl/pl/home.aspx
http://www.interkadra.pl
http://www.randstad.pl
http://www.ottopraca.pl
2. programy, projekty finansowanie: działalności, szkoleń, doradztwa, badań itp.:
http://www.marr.pl
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
http://www.bierzdotacje.pl
http://www.dotacjedlarolnikow.pl
3. ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, i inne:
http://www.zus.pl
http://www.krus.gov.pl
http://www.ubezpieczeniaonline.pl
http://ipolisa.pl/ranking
2. Zasoby informacji są udostępniane w formie:
papierowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w budynku Centrum Aktywizacji Zawodowej
udostępniane przez doradcę zawodowego lub lidera klubu pracy.
audiowizualnej jako materiały edukacyjne, w klubie Pracy udostępniane przez lidera klubu pracy.
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