
Małopolski 
rynek pracy  
pod lupą 



Wojewódzki 
Urząd Pracy w 
Krakowie 

Informacja o rynku pracy 

Badania i analizy w obszarze rynku pracy, edukacji, 
kształcenia – Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i 

Edukacji 

Usługi Poradnictwa – Centrum Informacji i Planowania 
Kariery Zawodowej (Kraków, Nowy Sącz, Tarnów) 

Współpraca międzyinstytucjonalna – Małopolskie 
Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego 

Program Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy 

 

 

 

 

 

 

•Kraków  

•Nowy Sącz  

•Tarnów 

 



Informacja o rynku pracy 

• www.wup-krakow.pl 

W zakładce Małopolski  

Rynek Pracy znajdują się 

najświeższe statystyki oraz 

analizy rynku pracy 

Małopolsce 

 

http://www.wup-krakow.pl/
http://www.wup-krakow.pl/
http://www.wup-krakow.pl/


Badania i analizy` 

• www.obserwatorium.malopolska.pl 

 

• Cykliczne badania m. in.: 
–  badania losów absolwentów szkół zawodowych 

– Badania potrzeb pracodawców 

– Barometr zawodów 

Analizy: 

- Diagnoza poradnictwa całożyciowego 

- Analiza migracji 

 

 

 

http://www.obserwatorium.malopolska.pl/


 

Centrum Informacji i Planowania Kariery 

Zawodowej 

 
       Wyspecjalizowana placówka Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy  

w Krakowie, która gromadzi i udostępnia 

informacje o zawodach, rynku pracy, 

możliwościach zdobycia kwalifikacji 

zawodowych oraz pomaga klientom w 

podejmowaniu decyzji zawodowych i 

wybieraniu optymalnej ścieżki rozwoju 

zawodowego z uwzględnieniem realiów 

panujących na rynku pracy. 

 

  

 

 

W Małopolsce funkcjonują 3 Centra Informacji i 

Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Krakowie  

 (Kraków, Nowy Sącz, Tarnów). 

 



 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 
 

1. Usługi rynku pracy 

oferowane klientom 

(informacja i doradztwo ) - 

wszystkim zainteresowanym 

powyżej 18 roku życia 

 

2.    Koordynacja usług w 

publicznych służbach 

zatrudnienia  województwie 

(zadania Centrum Kraków 

oraz współpraca z innymi 

instytucjami) 

 



Współpraca w ramach Partnerstwa 
 Małopolskie Partnerstwo  

na rzecz Kształcenia Ustawicznego od 

2008 roku podwoiło ilość instytucji 

partnerskich .Obecnie  partnerstwo liczy 112 

instytucji z obszaru rynku pracy, edukacji i 

szkoleń. 

 Efekty pracy partnerskiej to m. in. 

  Wypracowany system zapewniania jakości 

szkoleń 

 Koncepcje nowych rozwiązań: bon 

szkoleniowy, potwierdzanie kwalifikacji 

uzyskanych drogą nieformalną 

 Wspólnie prowadzone akcje promujące 

uczenie przez całe życie w tym Małopolski 

Dzień Uczenia przez Całe Życie – łącznie na 

ok. 15 tyś uczestników rocznie 

 Prowadzeniem serwisu 

www.pociagdokariery.pl 

 

 

 

 

 

Struktura 
Małopolskiego 
Partnerstwa na 

rzecz 
Kształcenia 

Ustawicznego 

Walne 
Zgromadzenie 
/104 instytucji/ 

Rada 
Programowa 

Małopolskiego 
Partnerstwa na 

rzecz Kształcenia 
Ustawicznego 

 Grupy zadaniowe 
– z 

zatwierdzonym 
przez Walne 

Zgromadzenie 
celem działania 



Promocja kształcenia i poradnictwa 
całożyciwego 

Organizujemy wiele 

akcji promujących  

uczenie przez całe 

życie, poradnictwo 

całożyciowe. 

 



www.pociagdokariery.pl 

•Newsleter  

•Czytelnia 

•Aktualności  

•Konkursy 

•Blog o jakości szkoleń 

•Czaty 

 

 

 

 
 



Małopolski Rynek Pracy pod lupą 

 na www.pociagdokariery.pl : 

 

 

•Czaty:  

•pierwszy 25 października 2012 

•8 listopad 

•22 listopad 

•29 listopad  

•6 grudzień 

 o godzinie 15.00-17.00 

•Czytelnia: rynek pracy – Małopolski Rynek 

Pracy pod lupą 

 

• 10 styczeń  2013– test do samooceny 

 

•Kolejne spotkanie szkoleniowe- 

I kwartał 2013 roku 

 

 

 

http://www.pociagdokariery.pl/



