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Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla WUP
Łukasz Kraczka Data modyfikacji: 18.11.2022

ROK 2022
Podziękowanie za pomoc dla obywateli Ukrainy

Treść podziękowań:

Dyrekcja Jezuickiego Centrum Edukacji w Nowym Sączu oraz Jesuit Refugee Service Poland
wyraża serdecznie podziękowania Punktowi Informacyjnemu Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Krakowie za współpracę i ogromne zaangażowanie w prowadzeniu warsztatów dla
uczniów z Ukrainy. Dzięki Waszemu wsparciu udało nam się stworzyć przyjazną przestrzeń
kulturową, w której uczniowie z Ukrainy mogli rozwijać swoje talenty i czuć się
akceptowanymi. Życzymy dużo sukcesów zawodowych, jak również uśmiechu każdego dnia.
Nowy Sącz AD 23 czerwca 2022 r. O. Paweł Brożyniak SJ - Dyrektor JCE, Natalia Haidysh Koordynator projektów z uchodźcami z Ukrainy.
Podziękowanie za organizację Konferencji "Rynek pracy bez barier i ograniczeń"

https://wupkrakow.praca.gov.pl/nagrody-i-wyroznienia-przyznane-wup
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Treść podziękowań:

Szanowny Pan Jan Gąsienica-Walczak, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
Na ręce Pana Dyrektora składam serdeczne podziękowania za organizację przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu, Konferencji pn.
"Rynek pracy bez barier i ograniczeń", która odbyła się w dniu 26 maja 2022 r. w Starym
Sączu. Dziękuję za zaproszenie przedstawicieli Oddziału Małopolskiego PFRON do udziału w
https://wupkrakow.praca.gov.pl/nagrody-i-wyroznienia-przyznane-wup
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wydarzeniu w roli prelegentów oraz możliwość omówienia aktualnej sytuacji na rynku pracy
i przekazania informacji na temat wsparcia systemowego PFRON dla przedsiębiorców i
pracodawców. Celem wydarzenia było przybliżenie specyfiki pracy osób z
niepełnosprawnością, omówienie rodzajów wsparcia instytucjonalnego i finansowego oraz
wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej. To bardzo ważne
zagadnienia, a dzięki wystąpieniom Gości, w tym osób z niepełnosprawnościami, uczestnicy
Konferencji mieli okazję poznać różne spojrzenia na kwestie zatrudnienia i ocenę rynku
pracy. W oczekiwaniu na dalszą współpracę z Panem Dyrektorem i Wojewódzkim Urzędem
Pracy w Krakowie składamy wyrazy uznania. Dziękuję za otwartość i życzę wielu sukcesów. Z
wyrazami szacunku, Marta Mordarska, Dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON
Podziękowanie za udział w Targach Pracy i Przedsiębiorczości "Majówka z Pracą"

https://wupkrakow.praca.gov.pl/nagrody-i-wyroznienia-przyznane-wup
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Treść podziękowań:

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie włożone w przygotowanie interesującej oferty
wystawienniczej. Wyrażamy nadzieję, że udział w przedsięwzięciu zorganizowanym przez
Grodzki Urząd Pracy w Krakowie pomoże w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Państwa
firmy oraz w nawiązaniu kontaktów z przyszłymi pracownikami. Będzie nam miło
współpracować z Państwem przy organizacji kolejnych wydarzeń o podobnym charakterze.
https://wupkrakow.praca.gov.pl/nagrody-i-wyroznienia-przyznane-wup

4 / 18

08.01.2023

Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla WUP

Życzymy Państwu wielu sukcesów zawodowych i osobistych oraz pomyślnej realizacji
zamierzonych celów. Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

ROK 2021
Dyplom za wdrażanie Tarczy Antykryzysowej.

https://wupkrakow.praca.gov.pl/nagrody-i-wyroznienia-przyznane-wup
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Treść:

Dyplom Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie za
wdrażanie Tarczy Antykryzysowej w 2020 roku.
Podpisy: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Iwona Michałek, Wiceprezes
Rady Ministrów Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosław Gowin.
Warszawa, 27 stycznia 2021 r.

ROK 2020
Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP uhonorowało Wojewódzki Urząd Pracy w
Krakowie, zostaliśmy laureatem XII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2020 "DoradzaMy zawodowoWybieraMy odlotowo".
Wyróżnienie zostało przyznane za całokształt działań oraz wzorcowy wkład w organizację i rozwój
poradnictwa zawodowego w Polsce.

https://wupkrakow.praca.gov.pl/nagrody-i-wyroznienia-przyznane-wup
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Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zdobył statuetkę i tytuł "Lider Aktywizacji Osób Młodych 2020" w
konkursie organizowanym przez Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM. Nagrodę
https://wupkrakow.praca.gov.pl/nagrody-i-wyroznienia-przyznane-wup
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przyznano za prowadzenie kampanii społecznej pod hasłem #JesteśPowerful, promującej Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w Małopolsce w 2019 r.
To już druga nagroda dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie za działania promujące ofertę dla
młodych z programu unijnego. O szczegółach w materiale video:Lider Aktywizacji Osób Młodych 2020.
Kampania prowadzona była za pośrednictwem strony internetowej. Promowali ją czterej youtuberzy:
Admiros, Majucha, Kameralnie oraz Gilathiss. Wykorzystanie ich potencjału w jednej kampanii
społecznej pozwoliło maksymalnie rozszerzyć krąg odbiorców w ramach zróżnicowanej grupy
docelowej. Ambasadorzy wzięli udział wspólnie w spocie kampanii, a każdy z nich dodatkowo nakręcił
własny film, w którym promował Program POWER. Ambasadorzy wzięli również udział w jesiennych
targach pracy Absolvent Talent Days w Krakowie, gdzie Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie miał
stoisko promujące POWER oraz warsztat pn. „Robię to, co lubię i zarabiam na tym – czyli własna ścieżka
kariery dla każdego", w którym ambasadorzy dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z ich
własnym rozwojem zawodowym. Zarówno stoisko Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, jak i
warsztat były jednymi z najbardziej obleganych miejsc podczas targów pracy. Uczestnicy targów chętniej
i częściej zadawali pytania na temat Programu POWER, gdy pracownikowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Krakowie towarzyszył jeden z ambasadorów, od którego można było usłyszeć pozytywny komentarz
na temat Programu.
Spot promujący udział w wydarzeniu
Z uwagi na duże zainteresowanie ofertą Programu POWER w trakcie i po kampanii w 2019 roku, w 2020
roku Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie kontynuuje działania promocyjne skierowane do osób
młodych pod hasłem #JestesPowerful. W tym roku ambasadorem kampanii jest youtuber Topowa
Dycha, a komunikacja prowadzona jest głównie w serwisach społecznościowych Instagram i YouTube
oraz w serwisach z ogłoszeniami o pracę: Praca.Pl i Stepsone.
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"Lider Aktywizacji Osób Młodych 2020p" to ogólnopolski konkurs na najlepsze praktyki instytucji rynku
pracy. Do udziału w konkursie zapraszane są wszystkie publiczne instytucje rynku pracy oraz agencje
zatrudnienia, które realizują niestandardowe rozwiązania wspierające wejście osób młodych na rynek
pracy.
Dziękujemy za wyróżnienie i gratulujemy wszystkim laureatom.

ROK 2019
Dyplom w 100-lecie istnienia Publicznych Służb Zatrudnienia
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Treść:

"Wymagajmy od siebie choćby inni od nas nie wymagali" - Jan Paweł II
Dyplom dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w uznaniu za rzetelną pracę na rzecz promocji
zatrudnienia oraz kreowanie wysokich standardów usług na rynku pracy w 100-lecie istnienia
Publicznych Służb Zatrudnienia.
Podpis: Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Warszawa, styczeń 2019
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Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP uhonorowało Wojewódzki Urząd Pracy w
Krakowie, zostaliśmy laureatem X Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Jubileuszowa edycja przebiegała
pod hasłem "Bądź architektem swojego szczęścia".
Jury brało pod uwagę: zgodność podejmowanych działań z celem i misją X OTK, innowacyjność, liczbę
realizowanych form, współpracę z innymi instytucjami (partnerstwo), obszar i wielkość oddziaływań
oraz wykorzystanie logo Stowarzyszenia jako inicjatora tej akcji.
Komisja sprawdziła 56 raportów i po wnikliwej analizie przyznała 8 nagród oraz 6 wyróżnień. WUP w
Krakowie zgłosił 51 organizatorów 185 wydarzeń, w których wzięło udział 13134 uczestników.

https://wupkrakow.praca.gov.pl/nagrody-i-wyroznienia-przyznane-wup
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ROK 2018
https://wupkrakow.praca.gov.pl/nagrody-i-wyroznienia-przyznane-wup
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Rada Konkursu "Lider Aktywizacji Osób Młodych 2018", organizowanego przez Fundację Promocji
Inicjatyw Społecznych POLPROM, nagrodziła Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie za działania na rzecz
osób młodych, przyznając statuetkę i tytuł "Lider Aktywizacji Osób Młodych 2018".
WUP otrzymał nagrodę zaprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w mediach
społecznościowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, skierowanej do młodych osób w
Małopolsce.

ROK 2017
Jury konkursu RegioStars, organizowanego przez Komisję Europejską, wyróżniło projekt "PFK Podmiotowe finansowanie kształcenia".
Znalazł się on w gronie24 finalistów spośród 103 zgłoszonych projektów w oparciu o 4 najważniejsze
kryteria: innowacyjność, wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, zgodność z zasadami zrównoważonego
rozwoju oraz współpracę partnerską. Inicjatywa została zgłoszona w kategorii "Edukacja i szkolenia".
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Projekt "PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia" został wyróżniony przez Ministerstwo Rozwoju w
etapie krajowym konkursu Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2017.
Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie
najlepszych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększenie społecznej świadomości roli
przedsiębiorców, a także inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców. Projekt zgłoszono w kategorii
"Rozwój środowiska biznesowego".

https://wupkrakow.praca.gov.pl/nagrody-i-wyroznienia-przyznane-wup
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Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed wyróżnił Wojewódzki Urząd Pracy w
Krakowie za wkład i zaangażowanie w realizację dwóch edycji ogólnopolskiego badania "Barometr
zawodów".
Wiceminister docenił sprawną koordynację badania we wszystkich województwach oraz przygotowanie
publikacji podsumowujących jego wyniki.
Małopolskie Partnerstwo na rzecz Osób Młodych zostało docenione przez Małopolski Oddział
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W ramach działalności Partnerstwa wypracowano rekomendacje w zakresie wsparcia osób młodych na
rynku pracy, wśród których znajdują się osoby z niepełnosprawnościami. Analiza tej grupy i ich szans na
podjęcie zatrudnienia oraz wypracowanie optymalnych ścieżek i metod wsparcia ma istotne znaczenie
dla PFRON.
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie otrzymał wyróżnienie w konkursie na najlepiej zorganizowane
działania w ramach VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery zatytułowanego "Bądź autorem swojej
kariery".
Nagrodę przyznało Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Jury brało pod uwagę:
zgodność podejmowanych działań z celem i misją VIII OTK, innowacyjność, liczbę realizowanych form,
współpracę z innymi instytucjami (partnerstwo), obszar i wielkość oddziaływań oraz wykorzystanie logo
Stowarzyszenia jako inicjatora tej akcji. Łącznie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie 56 instytucji
zrealizowało 215 wydarzeń, z których mogli skorzystać Małopolanie.

ROK 2016
Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP wyróżniło Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
za organizację działań w ramach VII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, który odbywał się pod hasłem:
"Poznaj swojego doradcę kariery".

ROK 2015
Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał nagrodę dla Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Krakowie za przygotowanie metodologii badania "Barometr zawodów" i jednorocznej
prognozy zapotrzebowania na pracowników w regionie oraz subregionalną koordynację poradnictwa
zawodowego.
WUP w Krakowie znalazł się w gronie 35 urzędów z całej Polski, które najlepiej zrealizowały założenia
noweli ustawy o promocji zatrudnienia w roku 2014 r.
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Andrzej Martynuska odebrał wyróżnienie
"Małopolski Dąb 2014" w kategorii "Przyjazny Przedsiębiorczości".
Nagrodę przyznał Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan. W szczególności zostały docenione
działania w Małopolskim Partnerstwie na rzecz Kształcenia Ustawicznego, które pozwala na wymianę
https://wupkrakow.praca.gov.pl/nagrody-i-wyroznienia-przyznane-wup
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doświadczeń pomiędzy edukacją formalną i poza formalną a biznesem i pozwala na poznanie wzajemne
różnych stron procesu edukacji oraz stworzenie ciekawych inicjatyw społecznych z zakresu partnerstwa
publiczno-prywatnego. Docenione zostały również bony szkoleniowe umożliwiające podnoszenie
kwalifikacji zatrudnionej kadry i ułatwiające dostęp do sprawdzonej, wysokiej jakości szkoleń, przy
uproszczonym znacząco korzystaniu ze środków europejskich. Kapituła dostrzegła również działania w
stworzeniu i promocji Małopolskiego Standardu Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) w PARP w
Warszawie oraz Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Dzięki MSUES - firmy szkoleniowe przechodząc
proces akredytacji posiadają narzędzie podnoszenia jakości świadczenia usług. Małopolski Standard jest
główną częścią składową Rejestru Usług Rozwojowych, a małopolscy przedsiębiorcy w tym firmy
szkoleniowo-doradcze są już na starcie przygotowani do korzystania z nowych środków.

ROK 2014
Spośród przesłanych z wszystkich wojewódzkich urzędów pracy w 2014 r. pomysłów na realizację
Programu Gwarancji dla Młodzieży, projekt opracowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie:
Małopolskich Gwarancji dla Młodzieży, został najwyżej oceniony i wskazany jako dobra praktyka.
Doceniony został pomysł na zawiązanie Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Osób Młodych. Obecnie w
skład Partnerstwa wchodzi 61 instytucji, działających na rzecz wsparcia młodzieży na rynku pracy.
Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego po raz kolejny zostało docenione przez
Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP.
Za organizację wydarzeń podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2014 otrzymało wyróżnienie w
kategorii "Stałe sieci partnerskie". Zarząd Stowarzyszenia zwrócił uwagę, że partnerstwa działając
konsekwentnie na przestrzeni wielu lat, nieustannie wdrażają nowe pomysły z zakresu poradnictwa
edukacyjno-zawodowego. Ich zaangażowanie w OTK pokazuje wielowymiarowość działań w tym
obszarze.
Podczas krakowskich obchodów Święta Służby Więziennej Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie został
wyróżniony przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie płk. Krzysztofa Trelę za
aktywne wspieranie służb więziennych oraz działania na rzecz społecznej readaptacji osób skazanych.

ROK 2013
"Najlepsza inwestycja w człowieka 2013"
Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w latach 2010-2015 "Konserwator program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia" otrzymał taki tytuł w konkursie
"Dobre praktyki EFS 2013" organizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Najlepszy Punkt Informacyjny EFS 2013
po przeprowadzeniu badania na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego punkty Informacyjne EFS
z Małopolski zajęły najwyższą pozycję, natomiast najlepszym Punktem EFS w Polsce jest Punkt
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, zlokalizowany w Zespole Zamiejscowym w Tarnowie. Wysoko
oceniona została nie tylko wiedza, profesjonalizm pracowników, ale również sposób przekazywania
informacji. W rankingu województw, ze względu na poziom obsługi świadczony w Punktach
Informacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki za 2013 r., Punkty Informacyjne EFS z Małopolski
zajęły pierwsze miejsce w Polsce. Pod względem średnich wyników z trzech ostatnich badań
(prowadzone były trzy badania w latach: 2009, 2011 i 2013) Województwo Małopolskie zostało
https://wupkrakow.praca.gov.pl/nagrody-i-wyroznienia-przyznane-wup
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ocenione jako jedno z trzech najlepszych województw (z warmińsko-mazurskim i pomorskim). Pod
względem średnich wyników z ostatnich trzech badań najlepiej wypadły następujące Punkty
Informacyjne PO KL:
1.
2.
3.
4.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Zespół Zamiejscowy w Tarnowie.
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu.
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej działające przy Zespole Zamiejscowym WUP w
Krakowie w Tarnowie zostało zwycięzcą V edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2013.
Centrum zostało docenione za wkład w rozwój poradnictwa zawodowego w Polsce i podjęte działania.

ROK 2012
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie został wyróżniony statuetką Best Practice Award 2012.
Nagroda została przyznana za realizację projektu "Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie
wykorzystania technologii informacyjnej". DZN jest pierwszym polskim projektem, który znalazł się na
liście najlepszych praktyk opublikowanych przez Fundację ECDL. Fundacja ECDL, między innymi zajmuje
się promocją praktycznego stosowania technologii informacyjnych i prowadzi certyfikację kompetencji
informatycznych identyfikowalną na świecie. Fundacja ponadto umieściła projekt w publikacji
Promoting Digital Literacy. Volumin 2 Case study from the world w kategorii Education.

ROK 2011
Komisja Europejska wybrała spośród polskich kandydatów Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie na
lokalnego koordynatora wydarzenia organizowanego w ramach polskiej Prezydencji w Radzie Unii
Europejskiej.
WUP Kraków, w dniach 20-21 października koordynował 2 dniowe seminarium pt. "The impact of the
crisis on senior workers: challenges and responses by PES" ("Wpływ kryzysu na sytuację starszych
pracowników. Wyzwania i podejmowane działania Publicznych Służb Zatrudnienia"). W wydarzeniu
wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele władz rządowych i samorządu
regionalnego, instytucji rynku pracy, stowarzyszeń, instytucji badawczych i naukowych, organizacji
pozarządowych z całej Polski.

ROK 2010
Realizowany przez WUP w Krakowie projekt "ABC Gospodarki Społecznej" znalazł się wśród laureatów
konkursu "Dobre Praktyki EFS 2010".
Konkurs zorganizowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Spośród 360 zgłoszeń wyłoniono 15
projektów, które uzyskały tytuł "Najlepsza inwestycja w człowieka 2010".
Projekt WUP w Krakowie "Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii
informacyjnej" został nominowany do nagrody w międzynarodowym konkursie "Best Practice Awards".
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Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla WUP

Konkurs organizuje fundacja ECDL. Projekt WUP w Krakowie otrzymał nominację w kategorii
Government / Public. Fundacja ECDL zaprosiła swoich partnerów ze 148 krajów do zgłaszania
najciekawszych projektów związanych z ECDL. O Polskiej nominacji zdecydowali Szefowie Centrów
Egzaminacyjnych, Koordynatorzy Regionalni i Koordynatorzy poszczególnych certyfikatów ECDL, oraz
członkowie Komisji Zarządu Głównego ds. ECDL i członkowie Komisji ds. jakości ECDL.
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie otrzymał wyróżnienie za organizację Małopolskiego Pociągu do
Kariery, który odbył się w 2010 roku w ramach II Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.
Nagrody dla instytucji szczególnie zaangażowanych w Ogólnopolski Tydzień Kariery przyznaje
Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. W kategorii Instytucje Rynek pracy wyróżniono Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz Małopolskie
partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń.
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