
Przeżyjmy  
to jeszcze raz
Czym jest sukces? Jak zdefiniować karierę? Gdzie szukać inspiracji do działania i rozwoju? 
Mimo wielu pytań i mnóstwa, często skrajnych na nie odpowiedzi, warto szukać wokół 
siebie ludzi, którzy mogą nas zainspirować. Rozniecić iskrę, dzięki której śmielej spojrzymy 
w przyszłość. Potrzebne jest docenianie ludzi oraz instytucji, którym po prostu chce się robić 
coś dla innych. Po prostu i aż, bo architektura współczesnego świata zmierza w kierunku 
wygodnictwa, łatwości i egoizmu.

Dwudziestego piątego maja  bieżącego 
roku w Hotelu Park Inn by Radisson 
w Krakowie odbyła się Gala „Inspiratora 
Kariery 2022” dedykowana kategorii 
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, 
organizowana przez Instytut Pracy 
i Kariery, w której nagrodzono firmy 
oraz instytucje naukowe działające 
w wymiarze międzynarodowym na 
rzecz kształcenia zawodowego młodych 
ludzi. Celem programu Inspirator 
Kariery jest wybór i promowanie 
podmiotów, podejmujących inicjatywy 
na rzecz podniesienia jakości kształcenia 
zawodowego oraz formowania pre-

orientacji i orientacji zawodowej. 
Konkurs stanowi jednocześnie unikatowe 
narzędzie i spoiwo do integracji 
sektora edukacyjnego, szkolnego 
i samorządowego. Z jednej strony, dla 
podmiotu poddającego się weryfikacji, 
stanowi okazję do podsumowania swoich 
rozwiązań i praktyk, z drugiej zaś daje 
inspirację i motywację dla innych, by 
wspierać rozwój kariery młodych ludzi.

- Program ma charakter otwarty 
i mogą w nim uczestniczyć wszystkie 
podmioty ze środowiska edukacyjnego, 
samorządowego i biznesowego, speł-

niające wymogi w zakresie realizacji 
zadań na rzecz szeroko rozumianego 
kształcenia i rozwoju zawodowego. 
Konkurs skierowany jest do szkół, 
przedszkoli, przedsiębiorstw i instytucji, 
które realizują doradztwo zawodowe, 
formowanie preorientacji i orientacji 
zawodowej. Niezmiernie się cieszę, że 
dziś możemy nagrodzić firmy i instytucje 
z Krakowa, które swoją otwartością na 
młodych ludzi w ramach projektu Erasmus 
Krakow tworzą zacne grono prawdziwych 
ambasadorów kariery – mówi Paweł 
Abucki, pomysłodawca i Przewodniczący 
Kapituły Konkursu. 



W wydarzeniu wzięli udział:  
prof. dr hab. Inż. Bogdan Kulig, Dziekan 
Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uni-
wersytetu Rolniczego w Krakowie oraz  
dr hab. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego 
Janina Pach, Kierownik Katedry Ekonomii 
i Polityki Gospodarczej Uniwersytetu 
Pedagogicznego i Pełnomocnik Rektora 
ds. Dyscypliny Ekonomii i Finansów, 
którzy zwrócili uwagę na to, jak ważne 
jest podejmowanie działań w wymiarze 
międzynarodowym. Uniwersytety te 
współpracują z Instytutem Pracy i Kariery 
w ramach projektu Erasmus Krakow, 
przyjmując na staże zawodowe oraz job 
shadowing zagranicznych uczniów oraz 
nauczycieli. Dzięki ich zaangażowaniu 
oraz chęci współpracy, otwartości, 
młodzi ludzie i kadra nauczycielska 
mają możliwość zdobywania między-
narodowego doświadczenia, podnoszenia 
swoich kompetencji i umiejętności, 
a także czerpania z wiedzy i doświadczenia 
polskich uczelni. 

Podczas przemówień głos zabrał 
również Krzysztof Peroń, Prezes 
Zawierciańskiego Forum Pracodawców, 
który podzielił się swoją refleksją na temat 
znaczenia stawiania sobie wyzwań już od 
najmłodszych lat. Podkreślił, jak ważne 
jest konsekwentne dążenie do celu, wiara 
we własne możliwości i umiejętność 

czerpania z potencjału, jaki wynika ze 
spotkania w życiu ludzi, którzy mogą 
stanowić prawdziwą inspirację naszej 
kariery.  

Na rzecz współpracy międzynarodowej 
działa również wiele firm z Krakowa, 
które w ramach programu Erasmus 
Krakow stały się w ostatnim czasie 
nieocenioną bazą dla uczniów, studentów, 

pracowników dydaktycznych z różnych 
krajów Europy. Gala stanowiła okazję do 
tego, aby podziękować im za ich wkład 
w tym zakresie. Statuetki oraz dyplomy 
Inspiratora Kariery 2022 w kategorii 
Współpraca Międzynarodowa wręczył 
Paweł Abucki, Prezes Zarządu Instytutu 
Pracy i Kariery oraz Marta Prusek-Galińska, 
redaktor naczelna magazynu "Kierunek 
Kariera", a uhonorowani zostali: firma 
Berrylife, która zajmuje się wdrażaniem 
nowych technologii oraz zaawansowanych 
rozwiązań multimedialnych na potrzeby 

eventów oraz stałych instalacji; restauracja 
EUSKADI Kuchnia Baskijska, która jako 
jedyna w Polsce serwuje dania kuchni 
baskijskiej;  Zespół Szkół Mechanicznych 
nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie 
– najbardziej rozpoznawalna szkoła 
zawodowa na edukacyjnej mapie Krakowa; 
Salam Lab – organizacja pomagająca 
osobom wykluczonym oraz uchodźcom; 

firma PRE Edward Biel, która zajmuje się 
produkcją innowacyjnych stacji ładowania 
pojazdów elektrycznych; Qubus Hotel – 
sieć hoteli, która stanowi bazę zarówno dla 
gości biznesowych jak i indywidualnych 
i działa w Polsce od 1996 roku; 
restauracja WELL DONE specjalizująca 
się w kuchni amerykańskiej; firma 
SEOSEM 24, która zajmuje się realizacją 
kampanii reklamowych, tworzeniem oraz 
pozycjonowaniem stron www, szkoleniami 
i analityką internetową; Przedszkole 
Niepubliczne Brytyjsko-Polskie „BIG BEN” 

Na rzecz wspólnoty europejskiej działa również wiele 
firm z Krakowa, które w ramach programu Erasmus 
Krakow stały się w ostatnim czasie nieocenioną bazą  
dla uczniów, studentów, pracowników dydaktycznych  
z różnych krajów Europy. 
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- dwujęzyczne przedszkole zapew-
niające swoim wychowankom kontakt 
z polskimi oraz brytyjskimi nauczycielami; 
restauracja „Pod Różą”, która jest jedną 
z najstarszych restauracji w Krakowie; 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
nr 1 w Krakowie zajmujące się 
przygotowywaniem młodzieży i osób 

dorosłych do wejścia na rynek pracy; 
Hotel Estera znajdujący się w lokalizacji, 
która umożliwia turystom dotarcie 
do najpiękniejszych zabytków stolicy 
Małopolski; Żłobek i Przedszkole Języ-
kowe ITSW w Krakowie, które wychowuje 
dzieci w duchu wielojęzyczności; 
Hotel Park Inn Radisson Kraków – 
jedna z najbardziej atrakcyjnych baz 
noclegowych na mapie Krakowa; Instytut 
Pedagogiki Szkolnej i Przedszkolnej 
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN 
w Krakowie, który zajmuje się kształce-
niem studentów w zakresie pedagogiki 
szkolnej i przedszkolnej; firma GREEN 
CELL umożliwiająca użytkownikom 
nowoczesnych technologii korzystanie 
z nich bez najmniejszych zakłóceń; Hotel 

Hilton Garden Inn Kraków, który spełnia 
wymagania zarówno osób podróżujących 
służbowo, jak i urlopowiczów; Wydział 
Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytetu 
Rolniczego  im. H. Kołłątaja w Krakowie 
mogący poszczycić się długą oraz 
bogatą historią, jak również unikatowym 
profilem edukacyjno-badawczym; Ogród 

Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie – najstarszy ogród botaniczny 
w Polsce; LWOWSKA 1 Aparthotel 
oferująca noclegi w modnej części Krakowa, 
zapewniająca komfort i przestrzeń 
w niebanalnym designie; Zespół 
Parków Krajobrazowych Województwa 
Małopolskiego, którego misją jest 
dbanie o parki krajobrazowe na terenie 
województwa małopolskiego; Małopolska 
Hodowla Roślin – jedna z największych firm 
hodowlano-nasiennych w Polsce; Zespół 
Szkół Ekonomicznych Nr 1 w Krakowie, 
który specjalizuje się w ekonomii, 
rachunkowości, turystyce i hotelarstwie; 
Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku 
Rozwojowego – pionierska placówka 
zajmująca się wielospecjalistyczną  

opieką dzieci z tzw. grupy ryzyka 
okołoporodowego; Towarzystwo Spor-
towe Wisła Kraków – trzynastokrotny 
mistrz Polski w piłce nożnej i ostatni 
funkcjonujący na wysokim poziomie 
wielosekcyjny klub w Polsce; Dom Pomocy 
Społecznej w Krakowie, którego misją jest 
zapewnienie mieszkańcom całodobowej 
opieki oraz zaspokojenie ich potrzeb 
w atmosferze życzliwości; Zespół Szkół 
Gastronomicznych Nr 1 w Krakowie, 
którego absolwenci uzyskują tytuły 
kucharza, cukiernika, piekarza czy kelnera; 
Drukarnia Wielkoformatowa Print Hero 
wyróżniająca się na tle konkurencji 
wielkoformatowym drukiem; firma 
Thousand Miles, która w niezwykły sposób 
organizuje czas wolny, eventy, wyjazdy 
do lokalnych atrakcji turystycznych;  
ARK  Jobs – pośrednik między mieszkańcami 
lokalnej społeczności i sektorem biznesu; 
Zespół Szkół Łączności w Krakowie, który 
kształci przyszłych fachowców w branży 
elektronicznej, komputerowej, językowej 
czy dziennikarskiej; firma Yabimo 
tworząca konstrukcje stalowe skrojone do 
potrzeb swoich klientów i użytkowników 
ich obiektów. 

Wiele firm, instytucji, przedsiębiorstw, 
wiele ludzi, ogrom serc. Każda 
z nagrodzonych instytucji każdego dnia 
podejmuje działania, które pozwalają 
innym, głównie młodym ludziom 
z zagranicy, zdobywać doświadczenie, 
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Laureaci „Inspiratora Kariery 2022" w kategorii 
WSPÓŁPRACA MIEDZYNARODOWA patrzą dalej,  
myślą przyszłościowo i wreszcie – są otwarci na to,  
aby dzielić się swoimi umiejętnościami z innymi. 



Wystąpienie	Krzysztofa	Peronia	podczas	Gali	Inspirator	Kariery	2022

Koncert	Michała	Matuszewskiego	podczas	Gali	Inspiratora	Kariery	2022

nowe umiejętności i kompetencje. 
Współczesny świat, a raczej współcześni 
ludzie, budując swoją hierarchię wartości 
starają się, aby to, co posiadają, zostało 
dla nich. Współcześni ludzie, ale nie ci, 
którzy zaszczycili swoją obecnością Galę 
„Inspirator Kariery 2022”. Oni patrzą 
dalej, myślą przyszłościowo i wreszcie – 
są otwarci na to, aby dzielić się swoimi 
umiejętnościami z innymi. 

W inspirowaniu innych i chęciach, by 
to robić, nie można wyzbyć się uczuć 
oraz emocji. Kropkę nad „i” wydarzenia 
stanowił występ Michała Matuszewskiego 

– finalisty muzycznego programu 
telewizyjnego „Must be the music. Tylko 
muzyka” oraz uczestnika programu „The 
Voice of Poland”. Jego głos, wyczucie 
smaku, styl i emocjonalność sprawiły, że 
Gala „Inspiratora Kariery 2022” jeszcze 
na długo zostanie w pamięci gości oraz 
organizatorów. Jej międzynarodowy 
wymiar był odczuwalny również dzięki 
obecności Umita Dimena – koordynatora 
projektów Erasmus+ w szkole Gürpinar 
Borsa İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu 
Lisesi, który zauważył, jak ważna jest 
współpraca na linii edukacja, instytucje 

publiczne i przedsiębiorstwa prywatne, 
a tworzenie pomiędzy nimi kooperacji 
ma dobroczynny wpływ na wszystkie 
stanowiące ją filary.

Inspiratorzy Kariery nagrodzeni. To już 
za nami. Teraz czas na kolejne działania, 
kolejne firmy, instytucje. To okazja do 
tego, aby na przykładzie tegorocznych 
zwycięzców konkursu zaczerpnąć od nich 
inspiracji i działać. Tylko działanie może 
coś zmienić i wyłącznie dzięki niemu 
europejski rynek pracy ma szansę zyskać 
wysoko wykwalifikowanych specjalistów. 

Beata Hąc


