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PROJEKT:  

Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach  
oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji  

- INFODORADCA+ 
 
W związku z realizacją projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji 
o zawodach oraz jej rozpowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – 
INFODORADCA+”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś 
priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 
2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie 
ich do potrzeb rynku pracy, w dniu 15 grudnia 2017 r. w Warszawie w Centrum Partnerstwa 
Społecznego "Dialog" im. A. Bączkowskiego, ul. Limanowskiego 23, sala A. odbyła się 
pierwsza z zaplanowanych konferencji pt. „„Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji 
o zawodach oraz jej rozpowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji". 
Realizatorem konferencji było Partnerstwo realizujące projekt.  
Cele konferencji: 

1. Integracja instytucji rynku pracy, środowiska pracy i edukacji wokół idei tworzenia 
i efektywnego wykorzystania informacji o zawodach funkcjonujących na rynku pracy. 

2. Prezentacja rezultatów projektu: model, metodologia, przykładowe opisy informacji 
o zawodach zamieszczone w bazie danych na Wortalu Publicznych Służb 
Zatrudnienia, podręcznik tworzenia informacji o zawodach. 

3. Identyfikacja oczekiwań odbiorców końcowych informacji o zawodach oraz 
możliwości ich wykorzystania w praktyce. 

Konferencja skierowana była do: 
Instytucji Rynku Pracy (IRP), w tym przedstawicieli: 

 Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy 
 Ochotniczych Hufców Pracy 
 Agencji Zatrudnienia i Instytucji Szkoleniowych 
 Instytucji Dialogu Społecznego, Przedstawicieli stowarzyszeń branżowych 
 organizacji pracodawców i organizacji związkowych 
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 Instytucji Partnerstwa Lokalnego 
Interesariuszy projektu, w tym przedstawicieli: 

 gminnych centrów informacji, akademickich biur kariery, szkolnych ośrodków kariery 
 Centrów Kształcenia Praktycznego, Centów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
 organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką rynku pracy 
 instytucji uczestniczących w tworzeniu oraz wdrażaniu Zintegrowanego Systemu 

Kwalifikacji 
Wszystkie zaplanowane prace o charakterze programowym i logistycznym zostały 
zrealizowane.  
Przygotowano bazę adresową i rozesłano drogą elektroniczną 21 156 zaproszeń ogólnych do 
udziału w konferencji do potencjalnych uczestników : 

 PUP - dane teleadresowe powiatowych urzędów pracy (340) 
 WUP - dane teleadresowe wojewódzkich urzędów pracy (16) 
 OHP - Hufce Pracy (165) 
 MBP - Młodzieżowe Biura Pracy (49) 
 RIS - Rejestr Instytucji Szkoleniowych (11 555) 
 KRAZ - Rejestr agencji zatrudnienia (9 031). 

Prowadzono bieżącą korespondencję i kontakty ze zgłaszającymi się uczestnikami konferencji 
w celu potwierdzenia ich obecności i innych bieżących spraw organizacyjnych. 
Monitorowano proces rekrutacji uczestników konferencji, uzupełniano w miarę potrzeb 
adresy zapraszanych osób. W dniu konferencji zapewniono nagłośnioną i wyposażoną salę 
konferencyjną przygotowaną dla 100 osób, uczestników konferencji, zlokalizowaną w CPS 
„Dialog” wraz z obsługę techniczną w sali konferencyjnej i sprzętem umożliwiającym 
multimedialną prezentację. Uczestnicy otrzymali teczki konferencyjne i pakiet materiałów 
konferencyjnych (druk cyfrowy prezentacji, ulotkę informacyjną o projekcie, notes, długopis, 
pendrive zawierający: list polecający MRPiPS, listę 1000 zawodów, poszerzony model IoZ, 
pięć prezentacji, przykład opisu informacji o zawodzie Technik gospodarki odpadami.  
Program konferencji uwzględniał postawione założenia. Prelegenci reprezentowali instytucje  
zaangażowane w realizację projektu, w sesjach panelowych udział wzięli przedstawiciele 
instytucji rynku pracy oraz różnych instytucji – interesariuszy projektu. 

Wystąpienia prelegentów poprzedziło zaplanowane wystąpienie zaproszonych gości 
honorowych Pani Elżbiety Strojnej, Naczelnika Wydziału, Departament Rynku Pracy w 
Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pana prof. dr hab. Stefana M. 
Kwiatkowskiego, eksperta, profesora nauk humanistycznych, profesora zwyczajnego 
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. 

Konferencja prezentująca rezultaty projektu miała również za zadanie integrację instytucji 
rynku pracy, środowiska pracy i edukacji wokół idei tworzenia i efektywnego wykorzystania 
informacji o zawodach funkcjonujących na rynku pracy oraz identyfikację oczekiwań 
odbiorców końcowych informacji o zawodach oraz możliwości ich wykorzystania w praktyce.  

Podczas konferencji zaplanowano i przeprowadzono obrady plenarne oraz 2 panele 
dyskusyjne. 
W trakcie obrad plenarnych zaprezentowano pierwsze rezultaty projektu w tym: model, 
metodologię opracowywania informacji o zawodach, przykładowe pilotażowo 
przygotowane opisy informacji o zawodach.  
Podczas sesji panelowej na temat: Jakich informacji o zawodach potrzebują klienci 
instytucji rynku pracy? oraz dyskusji moderowanej na temat: Jak wykorzystać opisy 



 3 

zawodów w edukacji? zainicjowana została dyskusja nad identyfikacją oczekiwań 
odbiorców końcowych informacji o zawodach oraz możliwości ich wykorzystania w 
praktyce. Panele dyskusyjne przeprowadzone był z udziałem ekspertów reprezentujących  
instytucje rynku pracy (IRP) oraz przedstawicieli interesariuszy projektu: instytucji rynku 
pracy, instytucji szkoleniowych, związków zawodowych, pracodawców. 

Na zaproszenie do udziału w konferencji odpowiedziało rejestrując się w formularzu zgłoszeń 
opublikowanym na podstronie konferencji 134 osoby. W konferencji uczestniczyły 104 osoby 
oraz 8 osób będących gośćmi konferencji.  

Podsumowanie 

1. Cele i założenia organizacji pierwszej konferencji informującej o projekcie „Rozwijanie, 
uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej rozpowszechnianie za pomocą 
nowoczesnych narzędzi komunikacji” i jego pierwszych produktach zostały osiągnięte. 
Nastąpiła integracja środowiska pracy i edukacji. Zaprezentowano rezultaty projektu: 
opracowany model, metodologię tworzenia informacji o zawodach, przykładowe opisy 
zamieszczone w bazie danych na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia, podręcznik 
tworzenia informacji o zawodach. Dyskutowano nad identyfikacją oczekiwań odbiorców 
końcowych informacji o zawodach oraz możliwościami ich wykorzystania w praktyce.  

2. Uczestnicy konferencji reprezentowali wszystkie planowane w procesie upowszechniania 
rezultatów projektu grupy: instytucje rynku pracy, organizacje pracodawców, 
stowarzyszenia, związki zawodowe, instytucje naukowo-badawcze, uczelnie wyższe, 
szkoły zawodowe, instytucje edukacji pozaszkolnej, instytucje uczestniczące w tworzeniu 
oraz wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

 
Fotogaleria z obrad plenarnych, paneli dyskusyjnych, sali obrad, zaplecza konferencji. 

Otwarcie konferencji – Jarosław Zysnarski, kierownik Projektu  
 

  
Wystąpienie gościa honorowego konferencji - Elżbieta Strojna, Naczelnik Wydziału, Departament 
Rynku Pracy,  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
 

        
 

Opracowała: 
Dorota Koprowska – ekspert wiodący ds. 
promocji produktów 
Ewa Gimalska - ekspert ds. promocji w 
projekcie INFODORADCA+ 
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 


