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1. Podmiot świadczący usługę pośrednictwa pracy 

Fundacja Silver Economy jest organizacją pozarządową, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 96, poz. 873). Swoją działalność statutową Fundacja prowadzi od lutego 2013 r. pod kątem 
celów statutowych, do których należy mi.n.: wzrost obywatelskiej aktywności edukacyjnej, 
przeciwdziałanie przestępczości, uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu, wspieranie 
środowisk marginalizowanych społecznie, dysfunkcyjnych, niepełnosprawnych i bezrobotnych.  
 

Fundacja Silver Economy jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonym 
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pod numerem 2.12/0011 5/2018.   
 

Od 2017 roku Fundacja Silver Economy jest również Partnerem Egzaminacyjnym Fundacji VCC 
oraz prowadzi Akademię Edukacyjną  VCC. 
 

2. Cel pośrednictwa pracy 

Celem usługi pośrednictwa pracy jest jak najtrafniejszy dobór ofert pracy dla Uczestników 
projektu „Możemy więcej” oraz właściwego kandydata na stanowisko pracy, a także 
zwiększenie umiejętności sprawnego poruszania się po rynku pracy i samodzielnego jej 
poszukiwania przez uczestników ww. projektu. 

Dyżur pośrednika pracy polega na organizacji spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu 
w celu zaprezentowania zgromadzonych i opracowanych materiałów przed rozpoczęciem 
stażu/pracy, wypełnianiu kart usługi pośrednictwa pracy oraz nawiązywaniu współpracy z 
pracodawcami.  

Pośrednik pracy monitoruje aktywność uczestników projektu oraz rynek pracy w powiecie 
nowosądeckim i mieście Nowym Sączu, kładzie nacisk na samodzielność osób w 
podejmowaniu działań w zakresie poszukiwania przez nich pracy, w tym śledzi trendy rynkowe 
(branże rozwojowe i problemowe), analizuje krajowe i wojewódzkie prognozy zatrudnienia 
oraz w perspektywie rocznej (prognozy Ministerstwa Edukacji Narodowej) 
(www.barometr.obserwatorium.malopolska.pl), a także Raporty urzędów pracy nt. zawodów 
deficytowych i nadwyżkowych (Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego oraz 
Sądeckiego Urzędu Pracy). 

3. Adresaci pośrednictwa pracy: 

Uczestnicy projektu „Możemy więcej”, IX Oś priorytetowa Region spójny społecznie, Działanie 
9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe 
wyłącznie dla OPS/PCPR, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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4. Analiza prognoz zatrudnienia 

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na 
krajowym i wojewódzkim rynku pracy, stanowi syntetyczne ujęcie różnych źródeł opisujących 
tendencje na rynku pracy w kontekście strategii rozwoju państwa i regionów.  

4.1. Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym 

rynku pracy przedstawia zawody, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, 

prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. 
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4.2.  Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na 

rynku pracy województwa małopolskiego. 

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których prognozowane jest istotne 
zapotrzebowanie na pracowników w województwie małopolskim. 
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Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których prognozowane jest 
umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie małopolskim 
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5. Analiza zawodów deficytowych, zawodów w równowadze oraz zawodów 
nadwyżkowych w powiecie nowosądeckim 

Barometr zawodów deficytowych jest opracowywany raz na dany rok kalendarzowy, w 
związku z tym nie będzie on ulegał zmianom w poszczególnych miesiącach 2020 r.  

Jak wynika z opracowania Małopolskiego Obserwatorium Rynku pracy pt. Barometr 
zawodów deficytowych, w powiecie nowosądeckim zawodami deficytowymi są: 
 betoniarze i zbrojarze (lepsza płaca za granicą) 

 blacharze i lakiernicy samochodowi (szkodliwe warunki pracy, niski poziom kształcenia) 

 brukarze (lepsza płaca za granicą) 

 cieśle i stolarze budowlani (brak osób z doświadczeniem) 

 cukiernicy  

 dekarze i blacharze budowlani 

http://www.silvereconomy.pl/
http://barometrzawodow.pl/pl/malopolskie/prognozy-na-mapach/2020/betoniarze-i-zbrojarze,2020,malopolskie,,malopolskie,relacja-miedzy-dostepnymi-pracownikami-a-nbsp-potrzebami-pracodawcow,19,,112,,6,,1,1,
http://barometrzawodow.pl/pl/malopolskie/prognozy-na-mapach/2020/blacharze-i-lakiernicy-samochodowi,2020,malopolskie,,malopolskie,relacja-miedzy-dostepnymi-pracownikami-a-nbsp-potrzebami-pracodawcow,19,,288,,6,,1,1,
http://barometrzawodow.pl/pl/malopolskie/prognozy-na-mapach/2020/brukarze,2020,malopolskie,,malopolskie,relacja-miedzy-dostepnymi-pracownikami-a-nbsp-potrzebami-pracodawcow,19,,115,,6,,1,1,
http://barometrzawodow.pl/pl/malopolskie/prognozy-na-mapach/2020/ciesle-i-stolarze-budowlani,2020,malopolskie,,malopolskie,relacja-miedzy-dostepnymi-pracownikami-a-nbsp-potrzebami-pracodawcow,19,,113,,6,,1,1,
http://barometrzawodow.pl/pl/malopolskie/prognozy-na-mapach/2020/cukiernicy,2020,malopolskie,,malopolskie,relacja-miedzy-dostepnymi-pracownikami-a-nbsp-potrzebami-pracodawcow,19,,141,,6,,1,1,
http://barometrzawodow.pl/pl/malopolskie/prognozy-na-mapach/2020/dekarze-i-blacharze-budowlani,2020,malopolskie,,malopolskie,relacja-miedzy-dostepnymi-pracownikami-a-nbsp-potrzebami-pracodawcow,19,,116,,6,,1,1,
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 diagności samochodowi (duże wymagania stanowiskowe) 

 fizjoterapeuci i masażyści  (sanatoria, miejscowości uzdrowiskowe, indywidualna działalność, 
usługi mobilne)  

 fryzjerzy (brak umiejętności praktycznych) 

 inspektorzy nadzoru budowlanego (brak umiejętności praktycznych) 

 inżynierowie budownictwa (brak kandydatów, niskie płace) 

 kelnerzy i barmani (sezonowość, zmianowość, wiek) 

 kierowcy autobusów (brak osób z uprawnieniami) 

 kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych (brak osób z uprawnieniami, 
zmianowość (3-6 tygodni w trasie), lepsze warunki płacowe zagranicą) 

 kierownicy budowy (brak kandydatów z uprawnieniami i gotowością do pracy w delegacji) 

 krawcy i pracownicy produkcji odzieży (brak kierunku kształcenia oraz osób z pełnymi 
umiejętnościami kroju i szycia) 

 kucharze (sezonowość, niskie płace w powiecie nowosądeckim) 

 lakiernicy (szkodliwe warunki pracy) 

 lekarze (mała rekrutacja na uczelniach, wyjazdy za granicę lub do dużych miast) 

 logopedzi i audiofonolodzy (brak osób tej specjalizacji) 

 monterzy instalacji budowlanych (brak fachowców z dodatkowymi uprawnieniami) 

 murarze i tynkarze (lepsza płaca za granicą) 

 nauczyciele przedszkoli (bardzo dużo powstało nowych placówek) 

 operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych (brak doświadczenia) 

 operatorzy obrabiarek skrawających (brak osób z uprawnieniami) 

 piekarze (system zmianowy) 

 pielęgniarki i położne (wyjazd za granicę i do większych miast, niskie płace) 

 pomoce kuchenne (zmianowość, sezonowość, niskie płace, trudności z dojazdem)  

 pracownicy ds. budownictwa drogowego (praca w delegacji, niskie płace) 

 pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie (brak samodzielnych fachowców z 
doświadczeniem) 

 projektanci i administratorzy baz danych, programiści (brak kandydatów) 

 robotnicy budowlani (lepsza płaca za granicą) 

 samodzielni księgowi (brak samodzielnych księgowych z dużym doświadczeniem)  

 spawacze (brak specjalistów, lepsze warunki płacowe za granicą) 

 spedytorzy i logistycy (brak znajomości branżowych języków obcych (co najmniej dwóch) 
zapotrzebowanie na język ukraiński, rosyjski  

 szefowie kuchni (brak samodzielnych kucharzy – szef kuchni) 

 tapicerzy (brak osób z umiejętnościami i brak kierunku kształcenia, szkodliwe warunki (skóra, 
klej, kurz), niskie płace, brak motywacji do przekwalifikowania się). 

 

Z kolei, jako zawody w równowadze w powiecie nowosądeckim należy wymienić: 

 administratorzy stron 
internetowych,  

 agenci ubezpieczeniowi 

 analitycy, testerzy i 
operatorzy systemów 
teleinformatycznych 

 animatorzy kultury i 
organizatorzy imprez 

 architekci i urbaniści 

 architekci krajobrazu 

 archiwiści i muzealnicy 

 asystenci w edukacji 

 weterynarze  

 dziennikarze i redaktorzy 

 elektrycy, elektromechanicy 
i elektromonterzy 

 farmaceuci 

 filozofowie, historycy, 
politolodzy i kulturoznawcy 

 floryści 

 fotografowie 

 geodeci i kartografowie 

 gospodarze obiektów, 
portierzy, woźni i dozorcy  

 graficy komputerowi 

 instruktorzy nauki jazdy 

 dentyści 

 kierowcy samochodów 
osobowych 

 kierownicy ds. logistyki 

 kierownicy ds. produkcji 

 kierownicy ds. usług 

 kierownicy ds. zarządzania i 
obsługi biznesu 

 kierownicy sprzedaży 

 kierownicy w instytucjach 
społecznych i kultury 

 kosmetyczki 

 listonosze i kurierzy 

http://www.silvereconomy.pl/
http://barometrzawodow.pl/pl/malopolskie/prognozy-na-mapach/2020/diagnosci-samochodowi,2020,malopolskie,,malopolskie,relacja-miedzy-dostepnymi-pracownikami-a-nbsp-potrzebami-pracodawcow,19,,134,,6,,1,1,
http://barometrzawodow.pl/pl/malopolskie/prognozy-na-mapach/2020/fizjoterapeuci-i-masazysci,2020,malopolskie,,malopolskie,relacja-miedzy-dostepnymi-pracownikami-a-nbsp-potrzebami-pracodawcow,19,,28,,6,,1,1,
http://barometrzawodow.pl/pl/malopolskie/prognozy-na-mapach/2020/fryzjerzy,2020,malopolskie,,malopolskie,relacja-miedzy-dostepnymi-pracownikami-a-nbsp-potrzebami-pracodawcow,19,,101,,6,,1,1,
http://barometrzawodow.pl/pl/malopolskie/prognozy-na-mapach/2020/inspektorzy-nadzoru-budowlanego,2020,malopolskie,,malopolskie,relacja-miedzy-dostepnymi-pracownikami-a-nbsp-potrzebami-pracodawcow,19,,13,,6,,1,1,
http://barometrzawodow.pl/pl/malopolskie/prognozy-na-mapach/2020/inzynierowie-budownictwa,2020,malopolskie,,malopolskie,relacja-miedzy-dostepnymi-pracownikami-a-nbsp-potrzebami-pracodawcow,19,,11,,6,,1,1,
http://barometrzawodow.pl/pl/malopolskie/prognozy-na-mapach/2020/kelnerzy-i-barmani,2020,malopolskie,,malopolskie,relacja-miedzy-dostepnymi-pracownikami-a-nbsp-potrzebami-pracodawcow,19,,99,,6,,1,1,
http://barometrzawodow.pl/pl/malopolskie/prognozy-na-mapach/2020/kierowcy-autobusow,2020,malopolskie,,malopolskie,relacja-miedzy-dostepnymi-pracownikami-a-nbsp-potrzebami-pracodawcow,19,,159,,6,,1,1,
http://barometrzawodow.pl/pl/malopolskie/prognozy-na-mapach/2020/kierowcy-samochodow-ciezarowych-i-ciagnikow-siodlowych,2020,malopolskie,,malopolskie,relacja-miedzy-dostepnymi-pracownikami-a-nbsp-potrzebami-pracodawcow,19,,285,,6,,1,1,
http://barometrzawodow.pl/pl/malopolskie/prognozy-na-mapach/2020/kierownicy-budowy,2020,malopolskie,,malopolskie,relacja-miedzy-dostepnymi-pracownikami-a-nbsp-potrzebami-pracodawcow,19,,12,,6,,1,1,
http://barometrzawodow.pl/pl/malopolskie/prognozy-na-mapach/2020/krawcy-i-pracownicy-produkcji-odziezy,2020,malopolskie,,malopolskie,relacja-miedzy-dostepnymi-pracownikami-a-nbsp-potrzebami-pracodawcow,19,,143,,6,,1,1,
http://barometrzawodow.pl/pl/malopolskie/prognozy-na-mapach/2020/kucharze,2020,malopolskie,,malopolskie,relacja-miedzy-dostepnymi-pracownikami-a-nbsp-potrzebami-pracodawcow,19,,97,,6,,1,1,
http://barometrzawodow.pl/pl/malopolskie/prognozy-na-mapach/2020/lakiernicy,2020,malopolskie,,malopolskie,relacja-miedzy-dostepnymi-pracownikami-a-nbsp-potrzebami-pracodawcow,19,,202,,6,,1,1,
http://barometrzawodow.pl/pl/malopolskie/prognozy-na-mapach/2020/lekarze,2020,malopolskie,,malopolskie,relacja-miedzy-dostepnymi-pracownikami-a-nbsp-potrzebami-pracodawcow,19,,24,,6,,1,1,
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http://barometrzawodow.pl/pl/malopolskie/prognozy-na-mapach/2020/monterzy-instalacji-budowlanych,2020,malopolskie,,malopolskie,relacja-miedzy-dostepnymi-pracownikami-a-nbsp-potrzebami-pracodawcow,19,,120,,6,,1,1,
http://barometrzawodow.pl/pl/malopolskie/prognozy-na-mapach/2020/murarze-i-tynkarze,2020,malopolskie,,malopolskie,relacja-miedzy-dostepnymi-pracownikami-a-nbsp-potrzebami-pracodawcow,19,,286,,6,,1,1,
http://barometrzawodow.pl/pl/malopolskie/prognozy-na-mapach/2020/nauczyciele-przedszkoli,2020,malopolskie,,malopolskie,relacja-miedzy-dostepnymi-pracownikami-a-nbsp-potrzebami-pracodawcow,19,,36,,6,,1,1,
http://barometrzawodow.pl/pl/malopolskie/prognozy-na-mapach/2020/operatorzy-i-mechanicy-sprzetu-do-robot-ziemnych,2020,malopolskie,,malopolskie,relacja-miedzy-dostepnymi-pracownikami-a-nbsp-potrzebami-pracodawcow,19,,263,,6,,1,1,
http://barometrzawodow.pl/pl/malopolskie/prognozy-na-mapach/2020/operatorzy-obrabiarek-skrawajacych,2020,malopolskie,,malopolskie,relacja-miedzy-dostepnymi-pracownikami-a-nbsp-potrzebami-pracodawcow,19,,132,,6,,1,1,
http://barometrzawodow.pl/pl/malopolskie/prognozy-na-mapach/2020/piekarze,2020,malopolskie,,malopolskie,relacja-miedzy-dostepnymi-pracownikami-a-nbsp-potrzebami-pracodawcow,19,,140,,6,,1,1,
http://barometrzawodow.pl/pl/malopolskie/prognozy-na-mapach/2020/pielegniarki-i-polozne,2020,malopolskie,,malopolskie,relacja-miedzy-dostepnymi-pracownikami-a-nbsp-potrzebami-pracodawcow,19,,291,,6,,1,1,
http://barometrzawodow.pl/pl/malopolskie/prognozy-na-mapach/2020/pomoce-kuchenne,2020,malopolskie,,malopolskie,relacja-miedzy-dostepnymi-pracownikami-a-nbsp-potrzebami-pracodawcow,19,,98,,6,,1,1,
http://barometrzawodow.pl/pl/malopolskie/prognozy-na-mapach/2020/pracownicy-ds-budownictwa-drogowego,2020,malopolskie,,malopolskie,relacja-miedzy-dostepnymi-pracownikami-a-nbsp-potrzebami-pracodawcow,19,,264,,6,,1,1,
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 biolodzy, biotechnolodzy, 
biochemicy 

 ceramicy przemysłowi 

 nauczyciele nauczania 
początkowego 

 nauczyciele praktycznej 
nauki zawodu 

 nauczyciele przedmiotów 
zawodowych 

 nauczyciele szkół 
specjalnych i oddziałów 
integracyjnych 

 obuwnicy 

 ogrodnicy i sadownicy 

 operatorzy aparatury 
medycznej 

 operatorzy maszyn do 
produkcji i przetwórstwa 
papieru 

 plastycy, dekoratorzy wnętrz 
i konserwatorzy zabytków 

 pomoce w gospodarstwie 
domowym  

 pozostali specjaliści edukacji 

 pracownicy biur podróży i 
organizatorzy obsługi 
turystycznej 

 pracownicy ds. jakości 

 pracownicy ds. ochrony 
środowiska i bhp 

 pracownicy ochrony 
fizycznej  

 pracownicy poczty 

 pracownicy poligraficzni 

 pracownicy przetwórstwa 
metali 

 pracownicy przetwórstwa 
spożywczego 

 pracownicy służb 
mundurowych 

 ratownicy medyczni 

 recepcjoniści i rejestratorzy 

 robotnicy leśni 

 rzemieślnicy obróbki szkła i 
metali szlachetnych 

 socjolodzy i specjaliści ds. 
badań społeczno-
ekonomicznych 

 specjaliści administracji 
publicznej 

 specjaliści telekomunikacji 

 specjaliści ds. finansowych, 
organizacji i produkcji, 

 instruktorzy rekreacji i sportu 

 inżynierowie chemicy i 
chemicy 

 inżynierowie elektrycy i 
energetycy 

 inżynierowie inżynierii 
środowiska 

 inżynierowie mechanicy 

 kamieniarze 

 operatorzy maszyn do 
produkcji wyrobów 
cementowych i kamiennych 

 operatorzy maszyn do 
produkcji wyrobów 
chemicznych 

 operatorzy maszyn do 
produkcji wyrobów z gumy i 
tworzyw sztucznych 

 operatorzy maszyn 
rolniczych i ogrodniczych 

 operatorzy urządzeń 
dźwigowo-transportowych 

 opiekunki dziecięce  

 pracownicy ds. 
rachunkowości i 
księgowości 

 pracownicy ds. techniki 
dentystycznej 

 pracownicy fizyczni w 
produkcji i pracach prostych 

 pracownicy myjni, pralni i 
prasowalni 

 pracownicy obsługi ruchu 
szynowego 

 technicy informatycy  

 projektanci wzornictwa 
przemysłowego i operatorzy 
CAD 

 przedstawiciele handlowi 

 psycholodzy i 
psychoterapeuci 

 robotnicy obróbki drewna i 
stolarze 

 robotnicy obróbki skóry 

 rolnicy i hodowcy 

 specjaliści ds. PR, reklamy, 
marketingu i sprzedaży 

 specjaliści ds. rynku 
nieruchomości 

 technicy mechanicy 

 wychowawcy w placówkach 
oświatowych i opiekuńczych 

 ślusarze 

 technicy budownictwa 

 magazynierzy 

 masarze i przetwórcy ryb 

 maszyniści 

 mechanicy maszyn i 
urządzeń 

 mechanicy pojazdów 
samochodowych  

 meteorolodzy, geolodzy, 
geografowie 

 monterzy elektronicy 

 monterzy konstrukcji 
metalowych 

 monterzy maszyn i urządzeń 

 monterzy okien i szklarze 

 operatorzy maszyn do 
produkcji wyrobów 
cementowych i kamiennych 

 operatorzy maszyn do 
produkcji wyrobów 
chemicznych 

 operatorzy maszyn do 
produkcji wyrobów z gumy i 
tworzyw sztucznych 

 operatorzy maszyn 
rolniczych i ogrodniczych 

 operatorzy urządzeń 
dźwigowo-transportowych 

 opiekunki dziecięce  

 opiekunowie osoby starszej 
lub niepełnosprawnej 

 optycy i pracownicy 
wytwarzający protezy 

 pracownicy socjalni 

 pracownicy sprzedaży 
internetowej 

 pracownicy telefonicznej i 
elektronicznej obsługi 
klienta, ankieterzy, 
teleankieterzy 

 pracownicy usług 
pogrzebowych 

 pracownicy zajmujący się 
zwierzętami 

 prawnicy 

 specjaliści ds. zarządzania 
zasobami ludzkimi i 
rekrutacji 

 specjaliści elektroniki, 
automatyki i robotyki 

 specjaliści rolnictwa i 
leśnictwa 

 sprzątaczki i pokojowe  

 sprzedawcy i kasjerzy 

 windykatorzy 
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Natomiast zawodami nadwyżkowymi w powiecie nowosądeckim są: 

 bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji naukowej  

 ekonomiści 

 filolodzy i tłumacze  

 nauczyciele języków obcych i lektorzy  

 nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących  

 pedagodzy  

 pracownicy administracyjni i biurowi  

 sekretarki i asystenci  

 specjaliści technologii żywności i żywienia  

 

6. Analiza zawodów deficytowych, zawodów w równowadze oraz zawodów 
nadwyżkowych w mieście Nowym Sączu 

Barometr zawodów deficytowych jest opracowywany raz na dany rok kalendarzowy, w 
związku z tym nie będzie on ulegał zmianom w poszczególnych miesiącach 2020 r.  

Jak wynika z opracowania Małopolskiego Obserwatorium Rynku pracy pt. Barometr 
zawodów deficytowych, w Nowym Sączu zawodami deficytowymi są: 

 betoniarze i zbrojarze - praca w delegacji mało atrakcyjne warunki zatrudnienia  

 blacharze i lakiernicy samochodowi (szara strefa) 

 cieśle i stolarze budowlani (praca w delegacji mało atrakcyjne warunki zatrudnienia) 

 dentyści 

 elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy (praca w delegacji brak odpowiednich 
uprawnień) 

 graficy komputerowi (brak znajomości najnowszych programów, technologii, staże)  

 inżynierowie budownictwa  

 kelnerzy i barmani - małe zainteresowanie ofertami ze względu na warunki pracy – praca w 
weekendy oraz niskie wynagrodzenia 

 kierowcy autobusów  

 kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych – praca w delegacji, długi okres 
pozostawania poza miejscem zamieszkania  

 kierownicy ds. produkcji – brak doświadczenia zawodowego 

 kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu  

 krawcy i pracownicy produkcji odzieży – problemy zdrowotne osób poszukujących pracy, brak 
aktualnego doświadczenia, osoby zainteresowane w większości ofertami pracy w krawiectwie 
lekkim  

 kucharze – małe zainteresowanie ze względu na warunki pracy – godziny, zmianowość oraz 
niskie wynagrodzenia, praca w weekendy  

 lakiernicy – szkodliwe warunki pracy  

 lekarze – osoby głównie zainteresowane bonami na zasiedlenie oraz dotacjami na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej  

 logopedzi i audiofonolodzy 

 magazynierzy – w większości oferty pracy dla osób z doświadczeniem  

 masarze i przetwórcy ryb – trudne warunki pracy, niskie zarobki  

 mechanicy pojazdów samochodowych – w rejestrze znajdują się osoby bezrobotne z długą 
przerwą w wykonywaniu zawodu  

 monterzy elektronicy 

 murarze i tynkarze – praca w delegacji, mało atrakcyjne warunki zatrudnienia 
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 nauczyciele przedszkoli – związany z planowanymi inwestycjami 

 nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych 

 ogrodnicy i sadownicy – praca w delegacji 

 operatorzy aparatury medycznej  

 operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych – wysokie wymagania w ofertach pracy 
dotyczące doświadczenia, praca w delegacji 

 operatorzy obrabiarek skrawających – podstawowa znajomość czytania rysunku technicznego  

 opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej – brak kwalifikacji, wymagane min. 
wykształcenie średnie  

 piekarze – problemy zdrowotne osób poszukujących pracy  

 pomoce kuchenne – w większości staże oraz oferty pracy w restauracjach typu fast food  

 pracownicy ds. budownictwa drogowego – mało atrakcyjne warunki pracy  

 pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie – praca w delegacji, mało atrakcyjne 
warunki zatrudnienia 

 prawnicy - większości staże 

 projektanci i administratorzy baz danych, programiści – głownie staże  

 przedstawiciele handlowi – mało atrakcyjne warunki pracy, np. umowa zlecenie, niskie 
wynagrodzenia 

 ratownicy medyczni  

 robotnicy budowlani – praca w delegacji, mało atrakcyjne warunki zatrudnienia  

 robotnicy obróbki drewna i stolarze - szara strefa 

 samodzielni księgowi 

 specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży – deficyt dotyczy głownie znajomości 
języków obcych 

 specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji 

 spedytorzy i logistycy – deficyt dotyczy osób ze znajomością języków obcych 

 szefowie kuchni  

 ślusarze – brak umiejętności czytania rysunku technicznego  

 tapicerzy 

 weterynarze 
  

Z kolei, jako zawody w równowadze w Nowym Sączu należy wymienić: 

 administratorzy stron 
internetowych 

 agenci ubezpieczeniowi  

 akustycy i realizatorzy 
dźwięku 

 analitycy, testerzy i 
operatorzy systemów 
teleinformatycznych 

 animatorzy kultury i 
organizatorzy imprez 

 architekci i urbaniści 

 architekci krajobrazu 

 archiwiści i muzealnicy 

 bibliotekoznawcy, 
bibliotekarze i specjaliści 
informacji naukowej 

 brukarze 

 ceramicy przemysłowi 

 cukiernicy 

 inżynierowie chemicy i 
chemicy 

 inżynierowie elektrycy i 
energetycy 

 inżynierowie inżynierii 
środowiska 

 inżynierowie mechanicy 

 kamieniarze 

 kierowcy samochodów 
osobowych 

 kierownicy budowy  

 kierownicy ds. logistyki 

 kierownicy ds. usług 

 kierownicy sprzedaży 

 kierownicy w instytucjach 
społecznych i kultury 

 kosmetyczki 

 listonosze i kurierzy  

 maszyniści 

 plastycy, dekoratorzy wnętrz 
i konserwatorzy zabytków 

 pomoce w gospodarstwie 
domowym 

 pozostali specjaliści edukacji 

 pracownicy administracyjni i 
biurowi  

 pracownicy biur podróży i 
organizatorzy obsługi 
turystycznej  

 pracownicy ds. jakości 

 pracownicy ds. ochrony 
środowiska i bhp 

 pracownicy ds. 
rachunkowości i księgowości  

 pracownicy ds. techniki 
dentystycznej  

 pracownicy fizyczni w 
produkcji i pracach prostych  
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 dekarze i blacharze 
budowlani 

 diagności samochodowi 

 dziennikarze i redaktorzy 

 farmaceuci  

 filozofowie, historycy, 
politolodzy i kulturoznawcy 

 fizjoterapeuci i masażyści  

 fotografowie  

 geodeci i kartografowie  

 gospodarze obiektów, 
portierzy, woźni i dozorcy 

 inspektorzy nadzoru 
budowlanego 

 instruktorzy nauki jazdy 

 instruktorzy rekreacji i sportu 

 psycholodzy i 
psychoterapeuci 

 recepcjoniści i rejestratorzy  

 robotnicy obróbki skóry 

 rzemieślnicy obróbki szkła i 
metali szlachetnych 

 socjolodzy i specjaliści ds. 
badań społeczno-
ekonomicznych 

 specjaliści administracji 
publicznej 

 specjaliści ds. finansowych 

 specjaliści ds. organizacji 
produkcji 

 sprzątaczki i pokojowe 

 specjaliści ds. rynku 
nieruchomości 

 operatorzy maszyn do 
produkcji wyrobów z gumy i 
tworzyw sztucznych 

 specjaliści elektroniki, 
automatyki i robotyki, 
żywności i żywienia  

 mechanicy maszyn i 
urządzeń 

 meteorolodzy, geolodzy, 
geografowie 

 monterzy instalacji 
budowlanych 

 monterzy konstrukcji 
metalowych 

 monterzy maszyn i urządzeń 

 monterzy okien i szklarze 

 nauczyciele języków obcych 
i lektorzy 

 nauczyciele nauczania 
początkowego 

 nauczyciele praktycznej 
nauki zawodu 

 nauczyciele przedmiotów 
ogólnokształcących  

 nauczyciele przedmiotów 
zawodowych 

 obuwnicy 

 operatorzy maszyn do 
produkcji i przetwórstwa 
papieru 

 operatorzy maszyn do 
produkcji wyrobów 
cementowych i kamiennych 

 operatorzy maszyn do 
produkcji wyrobów 
chemicznych 

 floryści 

 optycy i pracownicy 
wytwarzający protezy 

 opiekunki dziecięce 

 specjaliści telekomunikacji 

 projektanci wzornictwa 
przemysłowego i operatorzy 
CAD 

 sekretarki i asystenci 

 pracownicy myjni, pralni i 
prasowalni 

 pracownicy obsługi ruchu 
szynowego 

 pracownicy ochrony 
fizycznej  

 pracownicy poczty 

 pracownicy poligraficzni 

 pracownicy przetwórstwa 
metali 

 pracownicy przetwórstwa 
spożywczego  

 pracownicy służb 
mundurowych 

 pracownicy socjalni 

 pracownicy sprzedaży 
internetowej 

 pracownicy telefonicznej i 
elektronicznej obsługi klienta, 
ankieterzy, teleankieterzy 

 pracownicy usług 
pogrzebowych 

 pracownicy zajmujący się 
zwierzętami 

 technicy budownictwa 

 technicy informatycy 

 technicy mechanicy 

 windykatorzy 

 wychowawcy w placówkach 
oświatowych i opiekuńczych 

 zaopatrzeniowcy i dostawcy 

 sprzedawcy i kasjerzy  

 operatorzy maszyn 
włókienniczych 

 operatorzy urządzeń 
dźwigowo-transportowych 

 specjaliści technologii 

 fryzjerzy 

 asystenci w edukacji  

 
 

Natomiast zawodami nadwyżkowymi w Nowym Sączu są: 

ekonomiści - w większości osoby posiadające te kwalifikacje poszukują pracy w innych zawodach 

filolodzy i tłumacze 

pedagodzy – brak ofert pracy w zawodzie, osoby aktywizowane są w ramach innych ofert np. 

pracownik biurowy. 
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7. Analiza rynku pracy w powiecie nowosądeckim na podstawie dostępnych 

danych i analiz opracowanych przez PUP dla Powiatu Nowosądeckiego 

Na koniec stycznia 2020 r. PUP dla Powiatu Nowosądeckiego udostępnił najnowsze dane dot. 
rynku pracy w m-cu grudniu 2019 r. 

Na koniec grudnia 2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego 
zarejestrowanych było 5 981 osób bezrobotnych, w tym 4 030 kobiet (67,4 %) i 1 951 mężczyzn 
(32,6 %). W stosunku do listopada 2019 r. liczba osób bezrobotnych w grudniu wzrosła o 144 
osoby. W miesiącu grudniu zarejestrowało się 672 osoby bezrobotne a wyrejestrowało się w tym 
samym czasie 528 osób. Na koniec grudnia wskaźnik stopy bezrobocia liczony dla powiatu 
nowosądeckiego osiągnął poziom 7,8 %, w województwie małopolskim 4,1 %, w kraju 5,2 %. 

Na naszym lokalnym rynku pracy bezrobocie pozostaje w dalszym ciągu poważnym problemem 
dla kobiet, osób młodych, osób z wykształceniem wyższym, osób długotrwale bezrobotnych, 
osób bez kwalifikacji zawodowych, osób bez doświadczenia zawodowego. 
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W miesiącu grudniu 2019 r. pozyskano ogółem 157 ofert pracy, z tego zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej dotyczyło 133 oferty, natomiast 24 oferty to miejsca aktywizacji zawodowej. 

 

Za pośrednictwem urzędu pracy w grudniu 2019 r. poszukiwano głównie pracowników w zawodach: 

 

W miesiącu grudniu 2019 r. w powiecie nowosądeckim pracę podjęło 305 osób, w tym 192 
kobiety (tj. 62,9 %) i 113 mężczyzn (tj. 37,1 %). 
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8. Analiza Rynku pracy w mieście Nowym Sączu na podstawie dostępnych 
danych i analiz opracowanych przez Sądecki Urząd Pracy 

Na koniec stycznia 2020 r. Sądecki Urząd Pracy udostępnił najnowsze dane dot. rynku pracy 
w m-cu grudniu 2019 r. 
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w SUP według stanu na 31.12.2019 r. wynosiła 
1270 osób tj. o 47 osób więcej niż w miesiącu poprzednim, w tym: 
- w szczególnej sytuacji na rynku pracy – 1029 
- kobiet – 707  
- niepełnosprawnych 1270 1029 707 129 Liczba osób posiadających – 129 
 
Osoby z prawem do zasiłku stanowiły 19,6% udziału w ogólnej strukturze osób bezrobotnych 
(249 osób). W miesiącu grudniu 2019 123 osoby podjęły pracę. 
Według stanu na dzień 31.12.2019 r. w szczególnej sytuacji na rynku pracy znajdowało się 
1019 osób (81,0% ogółu zarejestrowanych). Najliczniejszy udział stanowiły osoby długotrwale 
bezrobotne – 35,7% (454 os.), osoby powyżej 50. roku życia 30,4% (386 os.), osoby poniżej 30 
roku życia – 25,4% (322 os.) 

W grudniu 2019 r. zarejestrowanych zostało 240 osób (o 64 osoby mniej niż w listopadzie 2019 
r.), a z ewidencji wyłączono 193 osoby bezrobotne (o 82 osoby mniej niż w poprzednim 
miesiącu). W okresie sprawozdawczym 107 osób podjęło pracę niesubsydiowaną. Pracę 
subsydiowaną podjęło 16 osób, z czego 1 osoba podjęła pracę w ramach prac interwencyjnych, 
6 osób rozpoczęło działalność gospodarczą w związku z przyznaniem jednorazowo środków z 
Funduszu Pracy oraz 9 osób podjęło pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia 
bezrobotnego. 

W miesiącu grudniu 2019 r. do SUP zgłoszono 70 ofert pracy na łączną liczbę 73 miejsc pracy. 
Ponadto przeprowadzono 45 wizyt u pracodawców (głównie w celu nawiązania kontaktu), w 
wyniku których pozyskano oferty pracy na 28 miejsc pracy. Zaś 74 osoby bezrobotne podjęły 
pracę za pośrednictwem SUP, co stanowiło 60,2% ogólnej liczby podjęć pracy (123 osoby). 

 

9. Źródła ofert pracy: 

www.praca.gov.pl 
https://stepstone.pl 
https://pl.jooble.org.pl 
https://www.praca.gov.pl/ 
https://sprawniwpracy.com/ 
https://www.pracuj.pl/ 
https://www.gumtree.pl/ 
http://www.praca4u.net/ 
https://www.jobs.pl/ 
https://www.careerjet.pl/ 
https://praca.trovit.pl/ 
https://www.strefapracy.eu/ 
https://szybkopraca.pl/ 

https://praca.money.pl/ 
https://www.praca.pl/  
https://gazetapraca.pl/ 
https://gratka.pl/ 
https://www.rp.pl/praca 
http://e-pracuj.pl/ 
https://fachpraca.pl/ 
https://www.przedstawiciele.pl/ 
http://www.abcpraca.pl/ 
https://biznes.interia.pl/praca 
http://www.pracainfo.pl/ 
http://www.pracainfo.pl/ 
http://www.praca.egospodarka.pl/ 
http://www.pracorama.pl/ 
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