
 

                              PRZYDATNE LINKI 

OBSZAR RYNKU PRACY: 
1. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

Na stronie można znaleźć informacje dotyczące rynku pracy, prawa pracy czy opieki społecznej. 

Serwis zawiera również wiadomości z zakresu funduszy europejskich oraz aktualnych działań 

MPiPS. 

2. Związek Rzemiosła Polskiego 

Informacje z zakresu małych i średnich przedsiębiorstw rzemieślniczych, kształcenia 

zawodowego i nauczaniu zawodu. 

3. Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy 

Na portalu można znaleźć przydane informacje dotyczące edukacji i pracy młodzieży do 25. roku 

życia, w tym porady, jak zdobyć pierwszą pracę, a także wiadomości na temat projektów 

obywatelskich i szkoleniowych. Na stronie przekierowanie do portali wojewódzkich OHP. 

4. Publiczne Służby Zatrudnienia 

5. Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia – Zielona Linia 
 

SPOŁECZNOŚCI LOKALNE: 
1. Portal Samorządowy 

Strona Związku Miast Polskich zawiera informacje ogólnopolskie i regionalne z 16 województw. 

Osobne zakładki poświęcono m.in. zagadnieniom edukacji, pracy, wydarzeniom lokalnym, 

inwestycjom, społeczeństwu informacyjnemu. 
 

SEKTOR EDUKACJI/OŚWIATY: 
1. Ministerstwo Edukacji Narodowej 

W serwisie aktualne informacje o polityce edukacyjnej w Polsce, w tym regulacje prawne, 

wiadomości o kształceniu zawodowym. Osobna zakładka zawiera wiadomości dla rodziców. 

2. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Na stronie można znaleźć rzetelne i aktualizowane na bieżąco informacje na temat kierunków 

studiów w Polsce. Portal należy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

3. Centralna Komisja Egzaminacyjna 

Przygotowuje i przeprowadza zewnętrze egzaminy potwierdzające określoną wiedzę, 

umiejętności i kompetencje na poziomie gimnazjalnym, maturalnym, a także egzaminy 

zawodowe. Częścią systemu egzaminów zewnętrznych są też okręgowe komisje egzaminacyjne. 

4. Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu 

Kwalifikacji 

Na podstawie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z 12 maja 2016 r. został utworzony 

Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu 

Kwalifikacji. W jego skład wchodzi dziesięciu ministrów resortowych, a ponadto minister 

w Kancelarii Premiera. Zespołowi przewodniczy Minister Edukacji Narodowej. Zespół 

monitoruje proces wdrażania oraz funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, 

który ma być spójny z założeniami, na których oparte są ramy kwalifikacji w krajach Unii 

Europejskiej. Informacje o pracy zespołu znajdują się na portalu ZSK. 
 

http://www.mpips.gov.pl/
http://www.zrp.pl/
http://www.ohp.pl/
http://psz.praca.gov.pl/
http://zielonalinia.gov.pl/
http://www.portalsamorzadowy.pl/
http://www.men.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/nauka
https://cke.gov.pl/
https://www.kwalifikacje.gov.pl/
https://www.kwalifikacje.gov.pl/

