
 
 

 
 

Bilans Kariery 

Na stronie www.pociagdokariery.pl znajdziesz formularz zgłoszeniowy. Jeśli potrzebujesz pomocy  
w jego uzupełnieniu lub nie masz dostępu do komputera czy Internetu, zapraszamy do Centrum 
Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, Nowym Sączu lub Tarnowie. Jeśli ukończyłeś 
25 lat i masz maksymalnie wykształcenie maturalne lub jesteś powyżej 50. roku życia, uczysz się, 
pracujesz lub mieszkasz w Małopolsce, jesteś osobą zatrudnioną lub samozatrudnioną to 
najprawdopodobniej spełniasz wymogi formalne w projekcie i po wypełnieniu zgłoszenia zostaniesz 
umówiony na Bilans Kariery. 

Jak wygląda Bilans Kariery i kto go przeprowadza? 

Swoją naukę rozpocząłeś w szkole, być może kontynuowałeś na kursach, część umiejętności nabyłeś 
zapewne w pracy, znasz się zatem na pewno na wielu rzeczach. Wszystko to, co wiesz i umiesz 
pomoże Ci odkryć, nazwać i uporządkować doradca zawodowy. W ten sposób szczegółowo poznasz 
swoje możliwości i wystartujesz w kierunku kariery. 

Krok 1: Przyjdź na spotkanie z doradcą zawodowym 

Po zarejestrowaniu się w projekcie, zapraszamy na pierwsze spotkanie z doradcą zawodowym 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (mamy również Zespoły Zamiejscowe w Nowym Sączu  
i Tarnowie). Musisz na nie zarezerwować około 1 do 1,5 godziny. Podczas tego spotkania doradca 
zawodowy poinformuje Cię o możliwościach, jakie daje Ci Kierunek Kariera oraz pomoże Ci określić 
Twoje cele w Bilansie Kariery. 

Teraz możesz wybrać. Jeśli wystarcza Ci pierwszy krok Bilansu, wiesz jakie są Twoje cele i w jaki 
sposób je osiągnąć oraz jakie szkolenie wybrać, możesz zakończyć spotkania z doradcą, pamiętaj 
jednak, że ominą Cię duże korzyści. 

 Chcesz wiedzieć co zrobić, żeby poprawić swoją sytuację zawodową? 
 Chcesz sprawdzić jakie są Twoje mocne strony? 
 Chcesz lepiej poznać siebie i dowiedzieć się w jakim kierunku powinieneś pójść? 
 Chcesz określić swoje umiejętności zawodowe? 
 Chcesz wybrać szkolenie odpowiednie dla Ciebie? 

Jeśli odpowiedziałeś TAK przynajmniej na jedno z powyższych pytań, skorzystaj z kolejnych spotkań 
z Twoim doradcą zawodowym. 

Krok 2: Poznaj swoje możliwości 

Doradca zawodowy podczas kilku kolejnych spotkań przeprowadzi z Tobą szereg rozmów i wspólnie: 

 określicie Twoje zainteresowania, umiejętności i mocne strony na rynku pracy; 
 prześledzicie Twoje doświadczenia edukacyjne i zawodowe; 
 ustalicie kierunek, w którym chcesz się rozwijać; 
 odkryjecie umiejętności, które powinieneś i chcesz doskonalić. 

Dzięki temu poznasz siebie i będziesz mógł lepiej określić swoje możliwości, to co chcesz robić  
w przyszłości, jak się kształcić czy jakie szkolenie wybrać. Dowiesz się, co stanowi Twoją przewagę 
na rynku pracy. 



 
 

 
 

Krok 3: Odbierz Twój Bilans Kariery 

W efekcie usługi doradczej przygotujesz portfolio, czyli teczkę z Twoimi dotychczasowymi 
osiągnięciami oraz propozycją planu rozwoju Twoich umiejętności. 

Po zakończonym Bilansie Kariery, otrzymasz dokument z podsumowaniem Twoich kompetencji, który 
również znajdzie swoje miejsce w portfolio. 

 Zatem jeśli: 

 specjalizujesz się w zupełnie innym zawodzie niż ten, którego nauczyłeś się w szkole, 
 nie dokończyłeś szkoły i nie zdałeś odpowiednich egzaminów, 
 wydaje Ci się, że umiesz więcej, niż wynikałoby z Twoich świadectw szkolnych, 
 w pracy nabyłeś umiejętności, na które nie masz potwierdzenia, a które chciałbyś 

rozwijać, 

PRZYJDŹ na Bilans Kariery! To metoda stworzona właśnie dla Ciebie. 

 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie 

e-mail: centrum.krakow@wup-krakow.pl 

tel.: 12 424 07 38 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu 

e-mail: centrum.nowysacz@wup-krakow.pl 

tel.: 18 442 94 90 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie 

e-mail: centrum.tarnow@wup-krakow.pl 

tel.: 14 626 99 40 

www.pociagdokariery.pl      www.facebook.com/pociagdokariery  
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