ZASOBY INFORMACJI ZAWODOWYCH ORAZ 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 specjalnościach:
przewodniki po zawodach (charakterystyka zawodów zawierająca m. in. nazwy zawodów,
kody zawodów, zadania i czynności robocze, opis środowiska pracy, wymagania
psychologiczne, fizyczne i zdrowotne, warunki podjęcia pracy w zawodzie, zawody
pokrewne, możliwości zatrudnienia oraz płace) dostępne są w postaci papierowej
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie w sali nr 10;
teczki informacji o zawodach (dane o zadaniach i wykonywanych czynnościach,
narzędziach i środkach pracy, wymaganiach psychofizycznych stawianych kandydatom do
zawodu) dostępne są w postaci papierowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie
w sali nr 10;
Klasyfikacja Zawodów i Specjalności (wykaz i opis zawodów i specjalności
funkcjonujących na polskim rynku pracy) dostępna jest w postaci papierowej w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Bełchatowie w sali nr 10; Klasyfikacja Zawodów i Specjalności dostępna
jest również w wersji elektronicznej – www.psz.praca.gov.pl moduł: Rynek pracy, zakładka:
Rejestry i bazy.
Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych (norma opisująca kwalifikacje konieczne do
wykonywania zadań zawodowych wchodzących w skład zawodu, akceptowana przez
przedstawicieli organizacji zawodowych i branżowych, pracodawców, pracobiorców i innych
kluczowych partnerów społecznych) dostępny jest w postaci papierowej w sali nr 10.

2. Informacje o rynku pracy, w tym o pracodawcach i profilach prowadzonej przez nich
działalności:
ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie bełchatowskim znajduje się
na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie (www.pupbelchatow.pl) w
module: Urząd Pracy w zakładce: Analizy i statystyki;
stan bezrobocia w powiecie bełchatowskim znajduje się na stronie internetowej
Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie w module: Urząd Pracy w zakładce: Analizy i
statystyki;

jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach „Barometr zawodów" znajduje się na stronie
internetowej www.barometrzawodow.pl;
dodatkowe informacje o rynku pracy, w tym wykaz pracodawców wraz z profilem ich
działalności, dostępne są w postaci papierowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie
w sali nr 10.

3.

Informacje o zakresie i formach działania instytucji publicznych i niepublicznych,

które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych, poszukiwaniu
pracy lub podejmowania działalności gospodarczej
wykaz organizacji pozarządowych - www.belchatow.pl, moduł Mieszkaniec, zakładka Organizacje
pozarządowe, hasło Wykaz organizacji pozarządowych oraz Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego
wykaz instytucji pomocy społecznej - www.belchatow.pl, moduł Mieszkaniec, zakładka
Rodzina, zdrowie, pomoc społeczna, hasło Pomoc społeczna;
wykaz Akademickich Biur Karier w województwie łódzkim – wuplodz.praca.gov.pl//850031-akademickie-biura-karier

informacje dotyczące instytucji i organizacji, które mogą wspierać indywidualne działania
związane z podejmowaniem działalności gospodarczej:
a) Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie - www.pupbelchatow.pl
b) Gminne Centrum Informacji w Kleszczowie – www.gci.kleszczow.pl
c) Agencja Rozwoju Regionalnego ARREKS w Kleszczowie - www.arreks.com.pl
d) Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego - www.larr.lodz.pl
e) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – www.parp.gov.pl
f) Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi - www.frp.lodz.pl
g) Regionalna Izba Gospodarcza w Łodzi - www.rig.lodz.pl
h) Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. - www.ppt.belchatow.pl
i) Fundacja Rozwoju Gminy Zelów - www.frgz.pl.
informacje na temat instytucji i organizacji wspierających indywidualne działania
związane z rozwiązywaniem problemów zawodowych, poszukiwaniem pracy oraz
podejmowaniem działalności gospodarczej dostępne są również w postaci papierowej
w Powiatowym Urzędzie Pracy w sali nr 10.
4. Informacje o szkołach i instytucjach szkoleniowych:
wykaz szkół z terenu powiatu bełchatowskiego:

szkoły

niepubliczne:

www.powiat-belchatowski.pl/dla-mieszkanca-t286/szkoly-

t388/szkoly-niepubliczne-t303;
szkoły

publiczne:

www.belchatow.bip.gov.pl/jednostki-organizacyjne/szkoly-i-

przedszkola-prowadzone-przez-miasto-belchatow.html
wykaz szkół z terenu powiatu bełchatowskiego udostępniany jest ponadto w postaci
papierowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w sali nr 10;
informacje o placówkach szkolnych województwa łódzkiego - www.kuratorium.lodz.pl;
serwis edukacyjny zawierający informacje edukacyjne oraz umożliwiający dyskusje na
tematy związane z edukacją - www.profesor.pl;
portal zawierający informacje edukacyjne, zbiór lektur szkolnych, multimedialne pomoce
naukowe, animacje edukacyjne, testy egzaminacyjne i porady itp. - www.interklasa.pl;
rejestr instytucji szkoleniowych - www.wuplodz.praca.gov.pl, moduł: Rynek pracy, zakładka:
Rejestry i bazy, hasło: Rejestr instytucji szkoleniowych;
informacje dotyczące edukacji i instytucji szkoleniowych dostępne są ponadto
w Powiatowym Urzędzie Pracy w sali nr 10 w postaci papierowej.
5. Informacje o stowarzyszeniach zawodowych i formach ich działania
informacje o stowarzyszeniach zawodowych i formach ich działania dostępne są
w Powiatowym Urzędzie Pracy w sali nr 10 w postaci papierowej.
6. Wykaz

stron internetowych, na których znajdują się informacje przydatne

w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub w poszukiwaniu pracy
ważne strony internetowe:
a) www.pupbelchatow.pl – strona Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie,
b) www.wuplodz.praca.gov.pl – strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi,
c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie - www.pcpr.powiat-belchatowski.pl
d) www.psz.praca.gov.pl – oferty pracy Powiatowych Urzędów Pracy z całego kraju, serwis
informacyjny Publicznych Służb Informacyjnych,
e) www.kraz.praca.gov.pl – strona Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia,
www.eures.praca.gov.pl – strona Europejskiego systemu wymiany informacji o wolnych
miejscach pracy, baza CV,
f) www.parp.gov.pl – strona Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

g) www.obserwatorium.wup.lodz.pl - strona Regionalnego Obserwatorium Rynku Pracy
w Łodzi;
h) www.praca.gratka.pl, www.praca.wp.pl, www.praca.egospodarka.pl, www.praca.money.pl,
www.praca.interia.pl, www.praca.pl, www.abcpraca.pl, www.pracuj.pl, www.jobpilot.pl internetowe serwisy pracy i kariery;
7. wykaz stron internetowych, na których znajdują się informacje przydatne w
rozwiązywaniu problemów zawodowych lub w poszukiwaniu pracy dostępny jest ponadto w
Powiatowym Urzędzie Pracy w sali nr 10 w postaci papierowej.

8.

Informacje o warunkach świadczenia pracy
powyższe informacje dostępne są w postaci papierowej w Powiatowym Urzędzie Pracy

w Bełchatowie w sali nr 10;
informacje o warunkach świadczenia pracy - www.wuplodz.praca.gov.pl, moduł: Rynek
pracy, zakładka Publikacje urzędu, hasło: Formy zatrudnienia - prawo pracy.

9.

Informacje o warunkach podejmowania działalności gospodarczej, w tym

o przepisach prawnych, procedurach postępowania i wzorach dokumentów
szczegółowe informacje na temat podejmowania działalności gospodarczej dostępne są
w postaci papierowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie w sali nr 10 w formie
opracowań i dostępnej literatury;
informacje o procedurach postępowania dotyczących założenia działalności gospodarczej www.wuplodz.praca.gov.pl, moduł: Rynek pracy, zakładka Publikacje urzędu, hasło: Własna
firma krok po kroku;
informacje dotyczące działań związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności
gospodarczej - www.belchatow.pl, moduł Gospodarka, zakładka Poradnik przedsiębiorcy;
informacje o możliwościach uzyskania jednorazowych środków na podjęcie działalności
gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie - www.pupbelchatow.pl, moduł
Dla bezrobotnych i poszukujących pracy, zakładka Dokumenty do pobrania,, hasło:
Działalność gospodarcza.
9. Informacje o projektach, w ramach których można uzyskać pomoc w zakresie
poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym
poszukiwaniu pracy

informacje o

projektach, w ramach których można uzyskać pomoc w zakresie

poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu
pracy - www.inwestycjawkadry.info.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

