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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 m.in.: 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.  Posiada aktualny 

znak jakości Małopolskich Standardów Usług Szkoleniowych. 
 

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 na temat rynku 

pracy. 

http://www.silvereconomy.pl/
http://www.np.prognozowaniezatrudnienia.pl/
http://www.barometr.obserwatorium.malopolska.pl/
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Barometr zawodów - to jednoroczna prognoza rynku pracy, która pokazuje zapotrzebowanie 

na zawody. Badanie prowadzone jest lokalnie w całej Polsce, dzięki temu można zobaczyć 

wyniki dla każdego powiatu, województwa i całościowe dla kraju. 

Barometr powstaje podczas panelu ekspertów obserwujących rynek pracy z różnych 

perspektyw: pracowników powiatowych urzędów pracy, przedsiębiorców, pracowników 

prywatnych agencji zatrudnienia, pracowników specjalnych stref ekonomicznych, ochotniczych 

hufców pracy, izb rzemieślniczych, organizacji pozarządowych, akademickich biur karier, 

urzędów miast. 

 

Dzięki szerokiemu zapleczu eksperckiemu wyniki uwzględniają różne perspektywy i informacje, 

których nie ma w statystykach, jak np. powód, dla którego osoba nie podejmuje pracy. 

„Barometr zawodów” co roku powstaje na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej, a jego koordynatorem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie - instytucja 

województwa małopolskiego. 

Pełne wyniki można zobaczyć na stronie www.barometrzawodow.pl. 

 

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. 

4. Analiza prognoz zatrudnienia 

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na rynku 

pracy zarówno w kraju jak i w województwie małopolskim nie uległa zmianie w miesiącu 

styczniu 2020 r. w porównaniu do grudnia 2019 r. co zostało przedstawione w raporcie 

opracowanym w I.2020 r. Również rodzaj zawodów deficytowych, zawodów w równowadze 

oraz zawodów nadwyżkowych w powiecie nowosądeckim i Nowym Sączu nie uległ zmianie w 

stosunku do miesiąca omawianego w poprzednim raporcie. 

 

 

http://www.silvereconomy.pl/
https://barometrzawodow.pl/
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5. Analiza rynku pracy w powiecie nowosądeckim, Nowym Sączu oraz 
województwie małopolskim na podstawie dostępnych danych i analiz 
opracowanych przez PUP-y. 

W miesiącu lutym 2020 r. urzędy pracy udostępniły najnowsze dane dot. rynku pracy ze 

stycznia 2020 r. Z przedstawionej analizy wynika, że na dzień 31.01.2020 r. liczba 

zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 6 381 osób. W styczniu 2020 r. wystąpił wzrost 

liczby osób bezrobotnych w stosunku do grudnia 2019 r. o 400 osób. Niemniej Powiatowy 

Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego zapewnia, że wzrost osób bezrobotnych na koniec 

stycznia nie jest niczym wyjątkowym, gdyż takie zjawisko jest obserwowane co roku w 

miesiącu styczniu. Dodaje również, że jest to jeden z najmniejszych przyrostów liczby osób 

bezrobotnych w styczniu na przestrzeni lat 2006-2020. Najmniejszy wzrost liczby osób 

bezrobotnych miał miejsce w styczniu 2019 r. w stosunku do grudnia 2018 r. o 302 osoby. 

Największy wzrost osób bezrobotnych w miesiącu styczniu miał miejsce w latach 2009-2015 

i wynosił około 1000 osób i więcej.  

Stopa bezrobocia na koniec stycznia 2020 r. dla Powiatu Nowosądeckiego wynosiła 8,3 %.  

Według Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego jest to kolejny najlepszy 

początek  roku na rynku pracy. 

 

http://www.silvereconomy.pl/
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Natomiast w Sądeckim Urzędzie Pracy na koniec stycznia 2020 r. struktura bezrobotnych, 

znajdujących się w ewidencji wyglądała następująco: 

Bezrobocie – dane podstawowe 

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w SUP według stanu na 31.01.2020 

r. w tym: 

1400 

 w szczególnej sytuacji na rynku pracy  1109 

 kobiet 744 

 niepełnosprawnych 136 

Liczba osób posiadających prawo do zasiłku 291 

Liczba osób zarejestrowanych w miesiącu 360 

Liczba osób wyłączonych z ewidencji 230 

Aktualna stopa bezrobocia (stan na koniec stycznia 2020 r.) 2,9 % 

Aktywizacja - dane podstawowe 

Liczba osób aktualnie uczestniczących w programach realizowanych przez SUP  363 

 

 w tym objętych finansowaniem 158 

http://www.silvereconomy.pl/
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Łączna liczba osób uczestniczących w programach realizowanych przez SUP w 

2020 r. 

1495 

Liczba osób, które podjęły pracę w miesiącu 115 

Liczba osób objętych poradnictwem zawodowym w miesiącu 187 

Liczba wolnych miejsc pracy zgłoszonych do SUP w miesiącu 168 

 

Na koniec stycznia 2020 r. w ewidencji Sądeckiego Urzędu Pracy pozostawało 1400 osób 

bezrobotnych (w tym 744 kobiety), tj. o 130 osób więcej niż w poprzednim miesiącu (grudniu 

2019). Ponadto w Sądeckim Urzędzie Pracy według stanu na koniec stycznia zarejestrowane 

były 103 osoby poszukujące pracy (w tym 41 kobiet), z czego 29 osób to niepełnosprawni 

niepozostający 

w zatrudnieniu. W styczniu 2020 r. zarejestrowało się 13 osób poszukujących pracy, natomiast 

10 osób wyrejestrowało się z ewidencji SUP. 

Według stanu na dzień 31.01.2020 r. w szczególnej sytuacji na rynku pracy znajdowało się 1109 

osób (79,2% ogółu zarejestrowanych). Najliczniejszy udział stanowiły osoby długotrwale 

bezrobotne – 33,1% (464 os.), osoby powyżej 50. roku życia 29,9% (418 os.), osoby poniżej 30 

roku życia – 24,6% (345 os.) oraz osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 

– 22,4% (312 os.). Udział osób niepełnosprawnych wyniósł 9,7% (136 os.). Należy zaznaczyć, że 

jedna osoba może należeć jednocześnie do kilku kategorii osób bezrobotnych w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy. 

Urząd Marszałkowskim na swoim portalu www.malopolska.pl (artykuł z dnia 07.01.2020 r.) 

podaje, iż Najnowsze wyniki badania „Barometr zawodów” pokazują, że w dalszym ciągu 

najłatwiej będzie znaleźć pracę w budownictwie, opiece zdrowotnej, wolnych zawodach oraz 

gastronomii. 

W Małopolsce największe zapotrzebowanie jest na murarzy, kierowników budów, kierowców, 

mechaników samochodowych, elektryków, krawców, lekarzy, pielęgniarki oraz opiekunów osób 

starszych i niepełnosprawnych, a także szefów kuchni, kelnerów, piekarzy i cukierników, 

programistów i grafików komputerowych. 

http://www.silvereconomy.pl/
http://www.malopolska.pl/
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Jak poinformował wicemarszałek Tomasz Urynowicz, zdecydowaną przewagę stanowią zawody 

deficytowe, czyli takie, których najczęściej poszukują pracodawcy. W 2011 roku w Małopolsce 

mieliśmy 15 zawodów deficytowych, a w 2020 już 35. To efekt tworzonych miejsc pracy oraz 

koniunktury gospodarczej. Trend ten przejawia się także w niskiej stopie bezrobocia, w naszym 

regionie na poziomie 4 procent 

Urząd Marszałkowi Województwa Małopolskiego poinformował również, że najtrudniej ze 

znalezieniem pracy będą mieli absolwenci najpopularniejszych kierunków i zawodów 

nauczanych w większości szkół i uczelni. Problemy ze znalezieniem pracy mogą mieć m.in. 

filozofowie, historycy, politolodzy, kulturoznawcy, specjaliści administracji publicznej, 

pracownicy biur podróży, administracji biurowej oraz ekonomiści. 

6. Oferty pracy/stażu w miesiącu lutym 2020 r. 

Z analizy lokalnego rynku pracy w miesiącu lutym 2020 r. wynika, że na dzień 29.02.2020 r. 

dostępne były następujące oferty pracy: 

Staż stylistka paznokci, Nowy Sącz, Aplikuj on-line: 
https://www.olx.pl/oferta/staz-stylistka-paznokci-CID4-IDDRVRm.html#2a80779faf 

Fryzjer/Fryzjerka do salonu kosmetycznego, Gorlice, Tel. 661 206 478 
https://www.olx.pl/oferta/fryzjera-fryzjerke-do-salonu-kosmetycznego-CID4-

IDDRCzn.html#2a80779faf 

Praca w SPA, stanowisko: Kosmetolog, Krynica-Zdrój, Aplikuj on-line 
https://www.olx.pl/oferta/praca-w-spa-stanowisko-kosmetolog-CID4-IDAYDQn.html#9bd15e8024 

Kucharz, Krynica-Zdrój, Tel. 602 247 115 
https://www.olx.pl/oferta/kucharza-CID4-IDDSDat.html#e3254e0ae7 

Praca na stanowisku pizzerman, Nowy Sącz, Aplikuj on-line 
https://www.olx.pl/oferta/praca-na-stanowisku-pizzerman-CID4-IDDQjoh.html#c3acc48440 

Pomoc kuchenna, Krynica-Zdrój, Aplikuj on-line 
https://www.olx.pl/oferta/pomoc-kuchenna-CID4-IDDP4bs.html#94d20c2b84 

Kelner/Kelnerka, Krynica-Zdrój, Tel. 18 471 58 96 
https://www.olx.pl/oferta/kelner-kelnerka-CID4-IDBw2V7.html#60babac0da 

http://www.silvereconomy.pl/
https://www.olx.pl/oferta/staz-stylistka-paznokci-CID4-IDDRVRm.html#2a80779faf
https://www.olx.pl/oferta/fryzjera-fryzjerke-do-salonu-kosmetycznego-CID4-IDDRCzn.html
https://www.olx.pl/oferta/fryzjera-fryzjerke-do-salonu-kosmetycznego-CID4-IDDRCzn.html#2a80779faf
https://www.olx.pl/oferta/fryzjera-fryzjerke-do-salonu-kosmetycznego-CID4-IDDRCzn.html#2a80779faf
https://www.olx.pl/oferta/praca-w-spa-stanowisko-kosmetolog-CID4-IDAYDQn.html
https://www.olx.pl/oferta/praca-w-spa-stanowisko-kosmetolog-CID4-IDAYDQn.html#9bd15e8024
https://www.olx.pl/oferta/kucharza-CID4-IDDSDat.html
https://www.olx.pl/oferta/kucharza-CID4-IDDSDat.html#e3254e0ae7
https://www.olx.pl/oferta/praca-na-stanowisku-pizzerman-CID4-IDDQjoh.html
https://www.olx.pl/oferta/praca-na-stanowisku-pizzerman-CID4-IDDQjoh.html#c3acc48440
https://www.olx.pl/oferta/pomoc-kuchenna-CID4-IDDP4bs.html
https://www.olx.pl/oferta/pomoc-kuchenna-CID4-IDDP4bs.html#94d20c2b84
https://www.olx.pl/oferta/kelner-kelnerka-CID4-IDBw2V7.html
https://www.olx.pl/oferta/kelner-kelnerka-CID4-IDBw2V7.html#60babac0da
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Kierowca do rozwożenia cateringu, Nowy Sącz, Tel. 530 723 896 

https://www.olx.pl/oferta/zatrudnie-kierowce-do-cateringu-CID4-IDzoHIF.html#60babac0da 

Praca w gastronomii Kebab Pizzeria, Łącko, Tel. 600 234 666 
https://www.olx.pl/oferta/praca-w-gastronomii-kebab-pizzeria-CID4-IDBfCHT.html#60babac0da 

Kelner/Kelnerka - praca w weekendy - Browar Trzy Korony, Nowy Sącz, 

Tel. 607 410 115 
https://www.olx.pl/oferta/kelner-kelnerka-praca-w-weekendy-browar-trzy-korony-CID4-

IDD3Pfo.html#76d26c9e4d 

Pomoc kuchenna z prawem jazdy, Gorlice, Tel. 513 149 404 
https://www.olx.pl/oferta/pomoc-kuchenna-z-prawem-jazdy-CID4-IDDNYFP.html#d34dce7a73 

Hotel zatrudni: Cukiernika + zakwaterowanie, Krynica-Zdrój, Tel. 514 800 126 
https://www.olx.pl/oferta/hotel-zatrudni-cukiernika-zakwaterowanie-CID4-IDxriiQ.html#d34dce7a73 

Hotel zatrudni: Szef Cukierni, Krynica-Zdrój, Tel. 506 017 423 
https://www.olx.pl/oferta/hotel-zatrudni-szef-cukierni-CID4-IDBONpw.html#d34dce7a73 

Praca w Hotelu, stanowisko: Barman / Barmanka + zakwaterowanie, Krynica-

Zdrój, Tel. 501 120 716 
https://www.olx.pl/oferta/praca-w-hotelu-stanowisko-barman-barmanka-zakwaterowanie-krynica-

CID4-IDAkrWv.html#d34dce7a73 

Hotel zatrudni: Kucharza + zakwaterowanie, Krynica-Zdrój, Tel. 514 800 126 

https://www.olx.pl/oferta/hotel-zatrudni-kucharza-zakwaterowanie-CID4-IDxrhAC.html#d34dce7a73 

Hotel zatrudni: Pracownik utrzymania czystości na kuchni, Krynica-Zdrój, 

Tel. 514 800 126 
https://www.olx.pl/oferta/hotel-zatrudni-pracownik-utrzymania-czystosci-na-kuchni-CID4-
IDxriDe.html#d34dce7a73 

Hotel zatrudni: Piekarza + zakwaterowanie, Krynica-Zdrój, Tel. 514 800 126 

https://www.olx.pl/oferta/hotel-zatrudni-piekarza-zakwaterowanie-CID4-IDCzkO8.html#d34dce7a73 

 

 

 

 

 

http://www.silvereconomy.pl/
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7. Źródła potencjalnych 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://pl.jobsora.com/ 

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/ 
http://www.olx.pl/ 
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1. www.malopolska.pl  

2. https://supnowysacz.praca.gov.pl/ 

3. https://nowysacz.praca.gov.pl/ 
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