
Wykreślanka zawiera następujące hasła: 

APT czyli Agencja Pracy Tymczasowej  
Jest przedsiębiorstwem, którego działalność polega na rekrutacji, selekcji, zatrudnianiu i stawianiu do 
dyspozycji pracodawcy osób fizycznych o określonych umiejętnościach i kwalifikacjach, na podstawie 
odpowiedniej umowy zawartej pomiędzy tą agencją a pracodawcą.  
Biuro Karier 
Najczęściej jest akademickie. Jednostka działająca na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i 
absolwentów szkoły wyższej, prowadzona przez szkołę wyższą lub organizację studencką. 
CECH 
Stowarzyszenie rzemieślników zrzeszające przedstawicieli jednego określonego zawodu, niekiedy 
kilku pokrewnych, wyjątkowo (np. w małych miastach) wszystkich rzemieślników danego miasta. 
Zrzeszają się one w izbach rzemieślniczych. 
CKU czyli Centrum Kształcenia Ustawicznego 
Bezpłatna publiczna placówka, której zadaniem jest ustawiczne kształcenie w formach pozaszkolnych 
oraz w szkołach kształcących w zawodach, jeśli wchodzą one w skład tego Centrum. Centra te mogą 
także realizować zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu. Mogą także podejmować działania w 
zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. 
Klub pracy 
Celem działania tego klubu jest umożliwienie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy nabycia 
umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia. Klubem kieruje lider, a do jego zadań należy: 
prowadzenie zajęć aktywizacyjnych oraz prowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania 
pracy. 
Doradca zawodowy 
Osoba, która udziela pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia w formie grupowych i 
indywidualnych porad zawodowych uwzględniając możliwości psychofizyczne i sytuację życiową 
uczniów/klientów, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego. Pomaga nie 
tylko w wyborze zawodu i szkoły, ale także przy zmianie zawodu, wybraniu kierunku studiów, 
samozatrudnieniu czy poszukiwaniu pracy.  
ZDZ czyli zakład doskonalenia zawodowego 
Stowarzyszenie bądź inna osoba prawna prowadząca działalność edukacyjną w zakresie szkolnictwa 
zawodowego, organizująca kursy i szkolenia zawodowe, prowadząca szkoły zawodowe, zrzeszona w 
Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego.  
OHP czyli Ochotnicze Hufce Pracy 
To państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy. 
Wykonują one zadania w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu 
społecznemu młodzieży w przedziale wiekowym 15-24 lata. 
CKZ czyli Centrum Kształcenia Zawodowego 
Instytucja realizująca zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu polegające w szczególności na 
prowadzeniu zajęć praktycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz zajęć 
uzupełniających dla młodocianych pracowników. Prowadzi również turnusy dokształcania 
teoretycznego pracowników młodocianych. Może podejmować działania w zakresie poradnictwa 
zawodowego i informacji zawodowej. 
PPP czyli Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna 
Udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, a 
także prowadzi działania na rzecz wspierania rodziców i nauczycieli w wychowywaniu i kształceniu 
dzieci i młodzieży. 
Urząd Pracy 

Instytucja zajmująca się badaniem i analizowaniem rynku pracy, udzielaniem informacji osobom 

bezrobotnym oraz zajmująca się pośrednictwem zawodowym dla osób poszukujących pracy. 

Wyróżniamy tu instytucje powiatowe i wojewódzkie 

 


