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WYDAWNICTWA ZWARTE (książki)
(Publikacje dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim  i/lub jej Filiach)

BIEŚ Bronisław : Poznajemy i wybieramy zawód : informacje dla nauczycieli i uczniów 
o wybranych zawodach, ich historii, wymaganiach, zagrożeniach i możliwościach edukacji. – 
Tarnobrzeg : Stowarzyszenie Promocji Bezpieczeństwa Pracy, 2009

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 98540

HEBDA Paweł, MADEJSKI Jerzy : Zawód z pasją : praktyczny przewodnik po rynku pracy. – Bielsko-
Biała : "Park", cop. 2004. – (Czas Profesjonalistów)

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 95238

OBIDNIAK Dorota, PFEIFFER Agnieszka, SULIGA Maria : Informator o zawodach szkolnictwa 
zawodowego. – Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013. – 
Segregator (488 s. : il. kolor., rys., wykr., tab.); 32 cm + 1 dysk optyczny (CD)

Wypożyczalnia Piotrków: sygn.102543 
Wypożyczalnia Piotrków: 43207 + CD Filia w Tomaszowie Maz.

SCHUMACHER Claudia, SCHWARTZ Stefan : 100 zawodów z przyszłością / przeł. [z niem.] Leszek 
Kosim. – Warszawa : "Adamantan", 1998

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 84698

WOLF Tony : Encyklopedia Świat Dziecka. Ks. 7, O zawodach / il. Tony Wolf ; tekst Giuseppe Zanini ;
przeł. [z wł.] Tomasz Stańczyk. ‒ Łódź : "Res Polona", 1992

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 74022 

Zamek : karty zawodów i kwalifikacji zawodowych : materiały metodyczno-informacyjne  
opracowane w ramach projektu „Poznaj swoje predyspozycje zawodowe”. – Warszawa : Nowa 
Era, 2015 – Skoroszyt [500] s. : il. kolor.; 25 cm 

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 107163

Zawód infobroker : polski rynek informacji / red. nauk. Sabina Cisek, Aneta Januszko-Szakiel. – 
Warszawa :"Wolters Kluwer", 2015

 Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 105413 

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH
(Artykuły dostępne w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej i/lub Jej Filiach)

CIERESZKO Agnieszka : Jak wybrać, żeby nie żałować? : niezgłębiona sztuka wyborów // Doradca 
Zawodowy. – 2012, [nr] 3, s. 24-26

Wykaz przykładowych zawodów przyszłości w branżach: informatyka i technologie, budownictwo, ochrona 
zdrowia, finanse, ochrona środowiska i energetyka, edukacja, ochrona osób i mienia, transport i logistyka, organizacja 
czasu wolnego. Pomoce multimedialne pomocne w procesie podejmowania decyzji o karierze zawodowej. 

CIERESZKO Agnieszka : Nie bądź ignorantem, zacznij już dziś! : praca z dzieckiem ze szkoły 
podstawowej w określaniu skłonności zawodowych // Doradca Zawodowy. – 2014, [nr] 31, s. 35-38

Skłonności zawodowe wg B. A. Klimowa -  5 grup (człowiek przyroda, człowiek – technika, człowiek -człowiek,
człowiek – dane, system znaków, człowiek – działalność artystyczna) – przykładowe zawody, wskazane cechy osoby 
uprawiającej dany zawód. 

FIGIEL Jolanta : Bliżej gwiazd : charakteryzator – zawód dla ludzi z pasją // Doradca Zawodowy. – 
2010, [nr 1], s. 38-41

Ogólny opis zawodu. Środowisko pracy. Wymagania psychologiczne. Wymagania i przeciwwskazania 
zdrowotne. Instytucje kształcące. Typowe miejsca wykonywania zawodu.
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FIGURSKI Janusz : Przemiany w zawodach i klasyfikacjach zawodów // Pedagogika Pracy (Radom). – 
Nr 55 (2009), s. 145-155

Powstanie zawodów, historyczne ujęcie zawodu. Definiowanie i interpretacja pojęcia „zawód”. Najbardziej 
znane klasyfikacje zawodów z różnych okresów. Zasady klasyfikacji i doboru zawodów wg teorii Johna L. Hollanda. 
Aktualnie obowiązujące w Polsce klasyfikacje zawodów i specjalności. Nowe zawody wprowadzone do klasyfikacji w 
latach 2007-2008. Czynniki wpływające na zmiany w zawodach, zawody poszukiwane i atrakcyjne.

HALICKI Mateusz : Asesor – ekspert oceniający projekty unijne – charakterystyka zawodu // Doradca 
Zawodowy. – 2011, [nr], s. 40-44

KUCHARSKI Wojciech : DJ pasja czy zawód? / rozm. Marzena Szymańska-Grzegorzek // Doradca 
Zawodowy. – 2013, [nr] 2, s. 37-38

Łowca nowych trendów – coolhunter // Doradca Zawodowy. – 2012, [nr] 1, s. 36-37

USIDUS Mirosław : Realne zawody wirtualnego świata // Doradca Zawodowy. – 2014, [nr] 1, s. 9-11
Przykładowe zawody, które można wykonywać w Internecie społecznościowym.

WIŚNIEWSKI Rafał : Zawód barman // Doradca Zawodowy. – 2011, [nr] 4, s. 37-39

PUBLIKACJE DOSTĘPNE ONLINE

Charakterystyka zawodów : informator Akademii Zawodowej. [dostęp: 19.05.2016]. Dostępny w: 
https://akademiazawodowa.pl/rekrutacja/informator-o-zawodach/

Galeria zawodów.  [dostęp: 19.05.2017]. Dostępny w:  
http://www.perspektywy3d.pl/galeria_zawodow.html

Informacja lokalna o zawodach / przygotowana przez Centrum Informacji i Planowania Kariery 
Zawodowej WUP w Toruniu. [dostęp: 19.05.2016]. Dostępny w: 
http://wup.torun.pl/urzad/centrum-informacji-i-planowania-kariery-zawodowej/informacja-lokalna-o-
zawodach/

Dotyczy zawodów z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz z wykształceniem średnim zawodowym 
i policealnym.

Zawiera: 
 zadania zawodowe i profil kompetencyjny,
 analizę sytuacji na rynku pracy danego zawodu,
 plany zatrudnieniowych pracodawców – na podstawie badania ankietowego pracodawców w 2010, 2011 

i 2012 r.
 kształcenie w zawodzie, oferta kształcenia – system oświaty szkolnej i pozaszkolnej,
 możliwości i warunki zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej,
 linki do innych pomocnych stron www.

Informacje o zawodach. [dostęp: 19.05.2016]. Dostępny w: 
http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl/index.php?option=com_koweziu&template=informator

Informacje o zawodach, które można zdobyć w technikach, zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach 
policealnych.

Informator o zawodach : w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych z terenu miasta 
Poznania i powiatu poznańskiego : rekrutacja 2015/2016 / Centrum Doradztwa Zawodowego 
dla Młodzieży w Poznaniu / Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu [dostęp: 
19.05.2016]. Dostępny w: 
http://cdzdm.pl/wp-content/uploads/2015/08/INFORMATO-O-ZAWODACH-publikacja-CDZdM.pdf

Opis zawodu. Przykładowe przedmioty zawodowe. Przykładowe miejsca pracy. Przeciwwskazania zdrowotne. 
Zarobki (mediana). 

Informator o zawodach : w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych z terenu miasta 
Poznania i powiatu poznańskiego : 2013/2014 / Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w 
Poznaniu. [dostęp: 19.05.2016]. Dostępny w:  
http://zsp.gminanekla.pl/gim/dokumenty/2014_2015/rekrutacja/10_informator_o_zawodach_
2013_2014.pdf

Opis zawodu. Przykładowe przedmioty zawodowe. Przykładowe miejsca pracy. Przeciwwskazania zdrowotne. 
Zarobki – mediana. 
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Informator o zawodach : w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych z terenu miasta 
Poznania i powiatu poznańskiego. [dostęp: 19.05.2016]. Dostępny w: 
http://cdzdm.pl/wp-content/uploads/2015/08/INFORMATO-O-ZAWODACH-publikacja-CDZdM.pdf

Opis zawodu, przeciwwskazania zdrowotne, przedmioty szkolne, przykładowe miejsca pracy.

Informator o zawodach rzemieślniczych / Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
w Katowicach. [dostęp: 19.05.2016]. Dostępny w: 
http://www.ir.katowice.pl/images/stories/Informator%20o%20zawodach%20rzemielniczych.pdf

Zadania zawodowe. Standardowy czas nauki.

Katalog zawodów. [dostęp: 19.05.2016]. Dostępny w: 
http://www.uczelnie.info.pl/index.php?mod=zawody&view=alphabetical

Labirynt zawodów. [dostęp: 11.01.2017]. Dostępny w: www.labiryntzawodow.progra.pl

Lista zawodów. [dostęp: 11.05.2016]
https://www.biurokarier.umk.pl/lista-zawodow

Międzynarodowe karty charakterystyki zagrożeń zawodowych / Centralny Instytut Ochrony Pracy 
– Państwowy Instytut Badawczy.
http://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl_nfpb=true&_pageLabel=P720014285134054595
3779

Moja mapka zawodowa : scenariusze zajęć. – Białystok : Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego. 
– S. 18-44 : Karty zawodów. [dostęp: 14.12.2016]. Dostępny w:
http://www.pfrr.pl/file?path=attachment.path&id=mapka_podrecznik.pdf

Dotyczy zawodów: dyrektor artystyczny, audytor energetyczny, barista, brand manager, coach, coolhunter, 
copywritter, doradca finansowy, doradca kredytowy, dyplomowana opiekunka do dziecka, fundraiser, groomer,  
hipoterapeuta, key account manager, konsultantka ślubna/doradca ślubny/organizator ślubów, mechatronik, mediator 
sądowy, merchandiser, mystery shopper, payrolll manager, rezydent, specjalista ds. szkoleń/trener biznesu, 
telepracownik – wykształcenie, wymagania i predyspozycje zawodowe, rozwój zawodowy, zarobki.

Obierz właściwy kierunek – zostań mistrzem :  informator o zawodach rzemieślniczych dla 
młodzieży / Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości. [dostęp: 19.05.2016]. Dostępny w: 
http://www.mirip.org.pl/plik,878,folder-zawodow-rzemieslniczych.pdf

OBINIAK Dorota, PFEIFFER Agnieszka, SULIGA Maria  : Informator o zawodach szkolnictwa 
zawodowego. – Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania  Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013. 
[dostęp: 19.05.2016]. Dostępny w: 
http://www.pg1pszczyna.szkolnastrona.pl/container/doradztwo-zawodowe/informator-o-zawodach-
szkolnictwa-zawodowego.pdf?noc=1417543242

Opisy zawodów [wg kategorii]. [dostęp: 19.05.2016]. Dostępny w:  http://www.zawodowe.com/

Przewodnik po zawodach. [dostęp: 19.05.2016]. Dostępny w: 
https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody

Przewodnik po zawodach. T. 1 / Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. - Wyd. 2. - 
Warszawa, 2003. [dostęp: 16.05.2016]. Dostępny w: 
http://psz.praca.gov.pl/documents/10828/180627/tom_i.pdf/052e500c-3cce-4296-9ca2-d11771bbffa4?
t=1403785425000

Charakterystyka zawodu (dotyczy także  nw. 5. części):  nazwa zawodu, zadania i czynności robocze, 
środowisko pracy, wymagania psychologiczne,  wymagania fizyczne i zdrowotne, warunki podjęcia pracy w zawodzie, 
możliwości awansu w hierarchii zawodowej, wiek a możliwości podjęcia pracy w zawodzie, możliwości zatrudnienia oraz
płace (w tym osoby niepełnosprawne), zawody pokrewne, ważniejsze adresy, polecana literatura.

Zawody z branż: 
 Administracja, zarządzanie, biznes, praca urzędnicza
 Sztuka i projektowanie artystyczne
 Nauczanie, wychowanie i działalność kulturalna

Przewodnik po zawodach. T. 2 / Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. - Wyd. 2. - 
Warszawa, 2003. [dostęp: 16.05.2016]. Dostępny w:
http://psz.praca.gov.pl/documents/10828/180627/tom_ii.pdf/2ab18533-3d4a-431b-ada7-
1d28c6127013?t=1403785449000
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Zawody z branż: 
 Rozrywka, rekreacja, turystyka  
 Gastronomia, hotelarstwo i usługi domowe
 Ochrona zdrowia
 Służby socjalne i zatrudnienia
 Prawo o dziedziny pokrewne

Przewodnik po zawodach. T. 3 / Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. - Wyd. 2. - 
Warszawa, 2003. [dostęp: 16.05.2016]. Dostępny w:
http://psz.praca.gov.pl/documents/10828/180627/tom_iii.pdf/8cccc868-2099-4a7a-b0c6-0f64ea4c2456?
t=1403785476000

Zawody z branż: 
 Bezpieczeństwo i służby ochrony
 Finanse i dziedziny pokrewne
 Handel, dziedziny pokrewne i usługi
 Nauka i dziedziny z nią związane

Przewodnik po zawodach. T. 4 / Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. - Wyd. 2. - 
Warszawa, 2003. [dostęp: 16.05.2016]. Dostępny w:
http://psz.praca.gov.pl/documents/10828/180627/tom_iv.pdf/10d56520-2226-4ced-828e-
cc47659156ac?t=1403785501000

Zawody z branży:
 Przemysł wydobywczy, ciężki, elektryka

Przewodnik po zawodach. T. 5 / Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. - Wyd. 2. - 
Warszawa, 2003. [dostęp: 16.05.2016]. Dostępny w:
http://psz.praca.gov.pl/documents/10828/180627/tom_v.pdf/2c98834b-1808-4ee1-aec0-
6772e59b1d86?t=1403785523000

Zawody z branży:
 Przemysł lekki i rzemiosło 

Przewodnik po zawodach. T. 6 / Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. - Wyd. 2. - 
Warszawa, 2003. [dostęp: 16.05.2016]. Dostępny w:
http://psz.praca.gov.pl/documents/10828/180627/tom_vi.pdf/3974a292-a545-45f1-9079-ff8cfe07e63f?
t=1403785546000

Zawody z branż: 
 Budownictwo i architektura
 Rolnictwo, hodowla, ogrodnictwo, przyroda  
 Transport i łączność 

Przewodnik po zawodach. T. 7 / Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. - Wyd. 2. - 
Warszawa, 2003. [dostęp: 16.05.2016]. Dostępny w:
http://psz.praca.gov.pl/documents/10828/180627/tom_vii.pdf/970756e6-3410-4d0f-9f94-
c718b5eb1b3a?t=1403785567000

Alfabetyczny indeks zawodów, indeks zawodów wg kodów z Klasyfikacji zawodów i specjalności;  wykaz CIZ, 
wykaz PUP i WUP, wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych, literatura, informatory. 

Przewodnik po zawodach. [dostęp: 16.05.2017]. Dostępny w:  
https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody

Przewodnik po zawodach 2016/2017 / Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Sosnowcu. [dostęp: 19.05.2016]. Dostępny w: 
http://www.strona.ckziu.com/index.php/dla-gimnazjalisty-rekrutacja-2016-2017/przewodnik-po-
zawodach-2016-2017

Charakterystyka wybranych zawodów: ścieżka kształcenia, nabyte umiejętności, miejsca pracy.

Wybór zawodu [dostęp: 19.05.2016]. Dostępny w: http://www.koweziu.edu.pl/wybor-zawodu
Informacje o zawodach, które można zdobyć w technikach, zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach 

policealnych.

Wyszukiwarka opisów zawodu [wg kolejności alfabetycznej nazw zawodów]. [dostęp: 19.05.2016]. 
Dostępny w: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-
specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
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http://psz.praca.gov.pl/documents/10828/180627/tom_iv.pdf/10d56520-2226-4ced-828e-cc47659156ac?t=1403785501000
http://psz.praca.gov.pl/documents/10828/180627/tom_iv.pdf/10d56520-2226-4ced-828e-cc47659156ac?t=1403785501000
http://psz.praca.gov.pl/documents/10828/180627/tom_iii.pdf/8cccc868-2099-4a7a-b0c6-0f64ea4c2456?t=1403785476000
http://psz.praca.gov.pl/documents/10828/180627/tom_iii.pdf/8cccc868-2099-4a7a-b0c6-0f64ea4c2456?t=1403785476000
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