
 

 
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 
ul. A. Mickiewicza  41 
70-383 Szczecin 
tel. + 48 91 42 56 100 
fax + 48 91 42 56 103 
e-mail: sekretariat@wup.pl 

Centrum Informacji i Planowania 
Kariery Zawodowej w Szczecinie 
ul. A. Mickiewicza 41 
70-383 Szczecin 
tel. + 48 91 42 56 126 
e-mail: cipkz-szczecin@wup.pl 

 
 

Centrum Informacji i Planowania 
Kariery Zawodowej w Szczecinie 
ul. A. Mickiewicza 41 
70-383 Szczecin 
tel. + 48 91 42 56 126 
e-mail: cipkz-szczecin@wup.pl 

 
 

      

 

 
 
 
 
 
 

 

Oferta CIiPKZ kierowana jest wyłącznie do osób po 18 roku życia. 

 
Nr 

działania 

 
Nazwa działania realizowanego  

przez CIiPKZ  
 

 
Opis działania 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 

INDYWIDUALNE BADANIA 
PREDYSPOZYCJI 
ZAWODOWYCH  

Z WYKORZYSTANIEM TESTÓW:  
KZZ, WKP, ACHTNICH. 

 

KZZ – Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - opisuje 11 
wymiarów (skal) zainteresowań zawodowych (skale: artystyczna, badawcza, 
handlowa, komunikacyjna, konwencjonalna, mechaniczna, opiekuńcza, 
perswazyjna, przedsiębiorcza, realistyczna, społeczna) i dwie skale 
kontrolne. Kwestionariusz służy do określenia zainteresowań zawodowych  
i jest pomocny w wyborze kierunku kształcenia i dokształcania się oraz  
w wyborze zawodu.  
 
WKP – Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji – kwestionariusz 
umożliwia określenie preferencji w zakresie zainteresowań: językowych, 
matematyczno – logicznych, praktyczno – technicznych, praktyczno – 
estetycznych, opiekuńczo – usługowych, kierowniczo – organizacyjnych, 
biologicznych).  Kwestionariusz jest pomocny w wyborze kierunku kształcenia 
i dokształcania się, w wyborze zawodu, w podejmowaniu decyzji o zmianie 
kwalifikacji i w tworzeniu własnej ścieżki zawodowej. 
 

Sala porad indywidualnych Centrum 
Informacji I Planowania Kariery 

Zawodowej w Szczecinie 
Iub Koszalinie 

 
(Klienci na indywidualne zapisy) 

 
godz.: 8.00-14.30 

15 - 19 października 2018 r. 

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY   
organizowany przez WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE, 

CENTRA INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ 

W SZCZECINIE I KOSZALINIE 
 pod hasłem: 

„Bądź architektem swojego szczęścia”  

Oferta CIiPKZ kierowana jest wyłącznie do osób po 18 roku życia.  

 



 

 

Obrazkowy Test Zawodów Martina Achtnicha - jest metodą projekcyjną 
przeznaczoną do badania skłonności i zainteresowań zawodowych. Odwołuje 
się do analizy przeżyć i wyborów. Jego przydatność praktyczna polega  
na pomocy w ukierunkowaniu zawodowym i planowaniu rozwoju 
zawodowego, jest pomocny przy wyborze szkoły i reorientacji zawodowej. 
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SPOTKANIA INFORMACYJNE 
DLA UCZNIÓW NA TEMAT: 

- rynku pracy; 
- podejmowania decyzji 

zawodowych; 
- usług urzędów pracy. 

 

Spotkanie dla młodzieży, którego celem jest przybliżenie zagadnień 
związanych z rynkiem pracy, światem zawodów oraz czynnikami 
decydującymi o wyborze  zawodu i ścieżki kształcenia. W trakcie zajęć 
młodzież poznaje własne zainteresowania oraz dokonuje samooceny 
umiejętności, zdolności i wartości.  Poznaje usługi świadczone na rzecz 
klientów przez Powiatowe i Wojewódzki Urząd Pracy. Uczestnikom 
wykonywany jest test określający tzw. osobowość zawodową 
 tzw. skróconą wersją testu J. Hollanda 90 pytań. 
 

Sala porad grupowych Centrum 
Informacji I Planowania Kariery 

Zawodowej w Szczecinie 
Iub Koszalinie 

(grupy zorganizowane) 

 
 
 
 
 
 

3 
ZAJĘCIA WARSZTATOWE  

PN. „PLANOWANIE KARIERY” 

Warsztaty Planowania Kariery Zawodowej skierowane są do osób stojących 
przed ważnym wyborem zawodu lub kierunku studiów, chcących w sposób 
świadomy, oparty na realistycznych przesłankach podejmować decyzje  
co do przyszłości zawodowej. W trakcie zajęć uczestnicy mają możliwość: 
rozpoznać swoje mocne strony i kompetencje, wartości i zainteresowania, 
nauczyć się świadomie podejmować decyzje zawodowe, znaleźć kompromis 
między tym, co „pożądane” a „realistyczne” i wyznaczyć sobie cele możliwe 
do osiągnięcia, wypracować strategie realizacji celów. Podczas zajęć 
uczestnicy sprawdzą swoje predyspozycje zawodowe przy pomocy skróconej 
wersji testu J. Hollanda 90 pytań.   

Sala porad grupowych Centrum 
Informacji I Planowania Kariery 

Zawodowej w Szczecinie 
Iub Koszalinie 

(grupy zorganizowane) 
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ZAJĘCIA WARSZTAOWE  

PN. „ODKRYWAMY TALENTY” 
 

 

 
Zajęcia pn. „Odkrywamy talenty”, w trakcie których uczestnicy zapoznają się 
z pojęciem „talent” i czynnikami warunkującymi rozwój talentu. Uzyskają 
informacje jak wykorzystać posiadane talenty i jak je skutecznie rozwijać. 
 

Sala porad grupowych Centrum 
Informacji I Planowania Kariery 

Zawodowej w Szczecinie 
Iub Koszalinie 

(grupy zorganizowane) 

 
 
 
 

5 

 
 

SPOTKANIA 
ZAWODOZNAWCZE  

Rynek pracy 

 
Spotkanie, w trakcie którego uczestnicy dowiadują się o  formach pomocy  
i wsparcia świadczonych przez  powiatowe urzędy pracy oraz zapoznają się  
z ofertą Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, dotyczącą 
pomocy w planowaniu przyszłej drogi edukacyjnej  
i zawodowej. 
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ZAJĘCIA WARSZTATOWE  
Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,  
Z WYKORZYSTANIEM GRY 

SYMULACYJNEJ  
PN. „CHŁOPSKA SZKOŁA 

BIZNESU” 
 
 

 
Zajęcia przeznaczone dla osób rozważających możliwość rozpoczęcia 
własnej działalności gospodarczej.  
Spotkanie ma na celu przybliżenie uczestnikom wiedzy o dotacjach na 
założenie własnej firmy oraz  rozwój umiejętności przedsiębiorczych poprzez 
praktyczne ich przećwiczenie w formie gry. Zajęcia umożliwiają refleksje nad 
własnymi  atutami do przedsiębiorczości w kontekście planowania własnej 
przyszłości zawodowej. 

Sala porad grupowych Centrum 
Informacji I Planowania Kariery 

Zawodowej w Szczecinie 
Iub Koszalinie 

(grupy zorganizowane) 

 
 
 
Zainteresowanych ofertą prosimy o wcześniejsze zgłoszenia telefoniczne: 

Biuro Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie: 91 42 56 123 lub 91 42 56 126 

Biuro Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie: 94 344 50 00 lub 94 344 50 56  

 

 


