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Osoby, które poszukują pracy, 
chcą się przekwali� kować czy 
też zaplanować karierę zawo-
dową mogą już skorzystać ze 
specjalnie opracowanej bazy 
zawodów. Zajrzą do z niej 
również pośrednicy pracy 
i sami pracodawcy. 

JUSTYNA LESIUK–KLUJEWSKA

Jak podaje Powiatowy 
Urząd Pracy w Białej Podla-
skiej, informacje o zawodach 
mogą być wykorzystywane 
m.in. w pośrednictwie pracy, 
poradnictwie zawodowym, 
w obsadzaniu trudnych sta-

nowisk i dostosowaniu szko-
leń do potrzeb klientów (osób 
bezrobotnych). Wspomagać 
mają też trafne planowanie 
kariery zawodowej oraz po-
szerzać zakres kompetencji 
kadry Instytucji Rynku Pracy. 
Dzięki bazie zarówno poszu-
kujący pracy, jak i doradcy 
klienta będą dysponować sze-
roką informacją o treści pracy 
i wymaganiach dotyczących 
wybranych zawodów.  

Co zawiera baza? Obecnie 
znajduje się niej ponad 900 
opisów. Informacje o zawo-
dach zawierają m.in. szcze-
gółowy opis zawodu, opis 
kompetencji zawodowych, 
odniesienie do sytuacji za-
wodu na rynku pracy i moż-

liwości doskonalenia zawo-
dowego, a także możliwości 
zatrudnienia osób z niepełno-
sprawnościami. Ponadto opi-
sane zawody są usytuowane 
w Międzynarodowym Stan-
dardzie Klasyfi kacji Zawodów 
ISCO–08 oraz Polskiej Klasyfi -
kacji Działalności (PKD 2007). 
Ciekawostką jest odniesienie 
danego zawodu do Europej-
skiej Klasyfi kacji Umiejętno-
ści/Kompetencji, Kwalifi kacji 
i Zawodów ( ESCO). To narzę-
dzie łączące rynek edukacji 
z rynkiem pracy. W tej klasy-
fi kacji określono i uszerego-
wano umiejętności, kompe-
tencje, kwalifi kacje i zawody 
istotne dla unijnego rynku 
pracy oraz kształcenia i szko-

lenia. Tworzenie europej-
skiego rynku pracy, a w przy-
szłości wspólnego obszaru 
kształcenia ustawicznego wy-
maga, aby zdobywane przez 
jednostki umiejętności oraz 
kwalifi kacje były zrozumiałe 
oraz łatwo porównywalne 
między krajami, a także – by 
promowały mobilność wśród 
pracowników.

Wpisy znajdują się na Wor-
talu Publicznych Służb Zatrud-
nienia pod adresem: http://
psz.praca.gov.pl/rynek–pra-
cy/bazy–danych/infodorad-
ca. Baza ciągle jest uzupełnia-
nia. Opisy sklasyfi kowane są 
alfabetycznie, dzięki czemu 
znalezienie konkretnego opi-
su jest proste i szybkie. 

Baza powstała w ramach 
projektu „Rozwijanie, uzu-
pełnienie i aktualizacja in-
formacji o zawodach oraz jej 
upowszechnienie za pomocą 
nowoczesnych narzędzi ko-
munikacji – INFODORADCA+”.

Powstała baza zawodów
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