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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 nt. sytuacji na 

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 lutym 2020 r. 

w porównaniu do stycznia 2020 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/


 

 

Fundacja Silver Economy 
                     ul. Lwowska 35/6 

33-300 Nowy Sącz,  
kom. 601 546 601 

www.silvereconomy.pl  
 

5. Analiza rynku pracy w powiecie nowosądeckim na podstawie dostępnych danych 

i analiz opracowanych przez PUP dla Powiatu Nowosądeckiego, Sądecki Urząd 

Pracy 

W miesiącu marcu 2020 r. urzędy pracy udostępniły najnowsze dane dot. rynku pracy z lutego 

2020 r. Z przedstawionej analizy wynika, że na dzień 29.02.2020 r. liczba zarejestrowanych 

bezrobotnych w Powiecie Nowosądeckim wynosiła 6 274 osoby, w tym było 4 123 kobiety (tj. 65,7 

%) i 2 151 mężczyzn (tj. 34,3 %). W porównaniu z miesiącem styczniem br. liczba bezrobotnych w 

powiecie nowosądeckim na koniec lutego spadła o 107 osób. Tak było również w latach 

poprzednich – w styczniu bezrobocie rosło a w lutym był już spadek liczby bezrobotnych. 

Stan zarejestrowanych osób bezrobotnych na koniec lutego br. jest najmniejszym stanem 

bezrobocia jaki odnotowano w miesiącu lutym w latach poprzednich. 

  

http://www.silvereconomy.pl/
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W miesiącu lutym 2020 r. więcej osób wyrejestrowano (801 osób) z Powiatowego Urzędu Pracy 

dla Powiatu Nowosądeckiego niż zarejestrowano (694 osoby), co jest pozytywne dla rynku pracy. 

Ponadto w okresie styczeń – luty 2020 roku pozyskano 693 wolne miejsca pracy i miejsca 

aktywizacji zawodowej. W większości oferty pracy pozyskano z sektora prywatnego (615 – 88,7 %). 

Ponad połowa pozyskanych ofert to oferty pracy niesubsydiowanej. Porównując aktualny napływ 

ofert do analogicznego okresu ubiegłego roku odnotowano obecnie bardzo niewielki spadek ofert 

o 14. Dla osób niepełnosprawnych było 9 ofert pracy. 

Pozytywnym jest fakt, że wśród ofert pracy od początku roku było więcej oferty pracy 

niesubsydiowanej (62,6 %) w relacji do ofert subsydiowanych (37,4 %). 
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Najwięcej ofert pozyskano w zawodach: 

 

http://www.silvereconomy.pl/
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Dane dotyczące aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w okresie styczeń – luty 2020 r.: 

 

 

 

 

 

http://www.silvereconomy.pl/
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Z kolei w Nowym Sączu sytuacja na rynku pracy w miesiącu lutym 2020 r. miała się następująco: 

Bezrobocie – dane podstawowe 

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w SUP według stanu na 29.02.2020 r. 

w tym: 

1472 

 w szczególnej sytuacji na rynku pracy  1148 

 kobiet 791 

 niepełnosprawnych 134 

Liczba osób posiadających prawo do zasiłku 275 

Liczba osób zarejestrowanych w miesiącu 294 

Liczba osób wyłączonych z ewidencji 222 

Aktualna stopa bezrobocia (stan na koniec lutego 2020 r.) 3,1 % 

Aktywizacja - dane podstawowe 

Liczba osób aktualnie uczestniczących w programach realizowanych przez SUP  390 

 w tym objętych finansowaniem 156 

Łączna liczba osób uczestniczących w programach realizowanych przez SUP w 

2020 r. 

928 

Liczba osób, które podjęły pracę w miesiącu 107 

Liczba osób objętych poradnictwem zawodowym w miesiącu 299 

Liczba wolnych miejsc pracy zgłoszonych do SUP w miesiącu 176 

 

Na koniec lutego stopa bezrobocia w Nowym Sączu wynosiła 3,1% i była o 2,4 pkt proc. niższa od 

stopy bezrobocia w Polsce (5,5%) oraz o 5,1 pkt proc. niższa od stopy bezrobocia w powiecie 

nowosądeckim (8,2%). 

W miesiącu lutym w ewidencji Sądeckiego Urzędu Pracy pozostawały 1472 osoby bezrobotne 

(w tym 791 kobiet), tj. o 72 osoby więcej niż w poprzednim miesiącu. Osoby z prawem do zasiłku 

stanowiły 18,7% udziału w ogólnej strukturze osób bezrobotnych (275 osób).  

http://www.silvereconomy.pl/
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Ponadto w Sądeckim Urzędzie Pracy według stanu na koniec lutego zarejestrowanych było 110 

osób poszukujących pracy (w tym 40 kobiet), z czego 30 osób to niepełnosprawni niepozostający 

w zatrudnieniu. W lutym 2020 r. zarejestrowało się 18 osób poszukujących pracy, natomiast 11 

osób wyrejestrowało się z ewidencji SUP. 

Według stanu na dzień 29.02.2020 r. w szczególnej sytuacji na rynku pracy znajdowało się 1148 

osób (78,0% ogółu zarejestrowanych). Najliczniejszy udział stanowiły osoby długotrwale 

bezrobotne – 31,0% (457 os.), osoby powyżej 50. roku życia 28,5% (420 os.), osoby do 30 roku życia 

– 25,7% (379 os.) oraz osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia – 22,3% (328 

os.). Udział osób niepełnosprawnych wyniósł 9,1% (134 os.). Należy zaznaczyć, że jedna osoba 

może należeć jednocześnie do kilku kategorii osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy. 

W lutym 2020 r. zarejestrowane zostały 294 osoby (o 66 osób mniej niż w styczniu 2020 r.), 

a z ewidencji wyłączono 222 osoby bezrobotne (o 8 osób mniej niż w poprzednim miesiącu). 

W okresie sprawozdawczym 97 osób podjęło pracę niesubsydiowaną. Pracę subsydiowaną podjęło 

10 osób, z czego 1 osoba podjęła pracę w ramach robót publicznych, 3 osoby rozpoczęły działalność 

gospodarczą w związku z przyznaniem jednorazowo środków z Funduszu Pracy oraz 6 osób podjęło 

pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie. 

 

http://www.silvereconomy.pl/
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Wskaźnik płynności rynku pracy, czyli procentowy stosunek liczby bezrobotnych podejmujących 

pracę do liczby nowo zarejestrowanych w miesiącu sprawozdawczym, wyniósł w lutym 36,4%. Ww. 

wskaźnik był wyższy niż w poprzednim miesiącu o 4,5 pkt proc., natomiast w porównaniu z lutym 

2019 r. osiągnął wartość niższą o 16,8 pkt proc. Kształtowanie się wskaźnika płynności rynku pracy 

w roku 2019 i 2020 przedstawia poniższy wykres. 
 

Stopa bezrobocia (%) Źródło GUS: 

 
 

Stopa bezrobocia (%) w lutym w latach 2006 – 2020 w powiecie nowosądeckim i mieście Nowym 

Sącz, Źródło GUS: 

 

 

Stopy bezrobocia stan na koniec lutego 2020 r. dla wybranych powiatów i miast woj. 
małopolskiego: 

  

 Gorlicki - 5,1 %  

 Miasto Kraków - 2,1 %  

 Limanowski - 7,1 %  

 Miasto Tarnów - 4,6 %  

 Nowotarski - 5,7 %  

 Tatrzański - 7,7 % 

http://www.silvereconomy.pl/
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6. Oferty pracy w miesiącu marcu 2020 r. 

Z analizy lokalnego rynku pracy w miesiącu marcu 2020 r. wynika, że na dzień 31.03.2020 r. 

dostępne były następujące oferty pracy: 

Kosmetyczka, Nowy Sącz, Tel. 793 682 581 
https://www.olx.pl/oferta/praca-kosmetyczka-CID4-IDB657l.html#1c5adee3d2 

Stylistka paznokci, Nowy Sącz, Tel. 664 514 910 
https://www.olx.pl/oferta/od-zaraz-stylistka-paznokci-CID4-IDE0Zm7.html#d9fe39cbe6 

Kosmetolog, Nowy Sącz, Aplikuj on-line 
https://www.olx.pl/oferta/yasumi-kosmetolog-CID4-IDvJwyS.html#a3760cdd4c 

Stylistka paznokci, Nowy Sącz, Aplikuj on-line 
https://www.olx.pl/oferta/praca-stylistka-paznokci-CID4-IDDcNr0.html#71a3abcedd 

Kasjer/ka, Nowy Sącz, Tel. 606 901926 
https://www.olx.pl/oferta/kasjer-ka-CID4-IDDTNSK.html#753fe1b3a5 

Kasjer/ka, Nowy Sącz, Tel. 606 901926 
https://www.olx.pl/oferta/kasjer-ka-CID4-IDDTNSK.html#4f21ec09a2 

Sprzedawca, Nowy Sącz, Tel. 795 005 935 

https://www.olx.pl/oferta/nowy-sacz-tygodniowki-od-zaraz-CID4-IDE7v2m.html#4f21ec09a2 

Sprzedawca - e-papierosy, Nowy Sącz, Tel. 505 591 708 
https://www.olx.pl/oferta/sprzedawca-e-papierosy-sklep-chmurzymy-od-zaraz-CID4-

IDE6jc6.html#1424a6eea5 

Pracownik stacji paliw-kasjer-sprzedawca, Nowa Wieś, Tel. 696 094 504 
https://www.olx.pl/oferta/pracownik-stacjai-paliw-kasjer-sprzedawca-nowa-wies-kolo-krynicy-CID4-

IDAMdEZ.html#69ffe9e753 

Pomoc kuchenna /kucharz, Nowy Sącz, Tel. 600 133 666 
https://www.olx.pl/oferta/pomoc-kuchenna-kucharz-CID4-IDzCSdM.html#0d03c8e10a 

Kelner/Kelnerka, Barman, Pizzer, Pomoc Kuchenna, Osoba Zmywająca, Gródek 
n/Dunajcem, Hotel Lemon, Aplikuj on-line 
https://www.olx.pl/oferta/kelner-kelnerka-barman-pizzer-pomoc-kuchenna-osoba-zmywajaca-CID4-

IDDYk7b.html#e0273524f1 

http://www.silvereconomy.pl/
https://www.olx.pl/oferta/praca-kosmetyczka-CID4-IDB657l.html
https://www.olx.pl/oferta/praca-kosmetyczka-CID4-IDB657l.html#1c5adee3d2
https://www.olx.pl/oferta/od-zaraz-stylistka-paznokci-CID4-IDE0Zm7.html
https://www.olx.pl/oferta/od-zaraz-stylistka-paznokci-CID4-IDE0Zm7.html#d9fe39cbe6
https://www.olx.pl/oferta/yasumi-kosmetolog-CID4-IDvJwyS.html
https://www.olx.pl/oferta/yasumi-kosmetolog-CID4-IDvJwyS.html#a3760cdd4c
https://www.olx.pl/oferta/praca-stylistka-paznokci-CID4-IDDcNr0.html
https://www.olx.pl/oferta/praca-stylistka-paznokci-CID4-IDDcNr0.html#71a3abcedd
https://www.olx.pl/oferta/kasjer-ka-CID4-IDDTNSK.html
https://www.olx.pl/oferta/kasjer-ka-CID4-IDDTNSK.html#753fe1b3a5
https://www.olx.pl/oferta/kasjer-ka-CID4-IDDTNSK.html
https://www.olx.pl/oferta/kasjer-ka-CID4-IDDTNSK.html#4f21ec09a2
https://www.olx.pl/oferta/nowy-sacz-tygodniowki-od-zaraz-CID4-IDE7v2m.html#4f21ec09a2
https://www.olx.pl/oferta/sprzedawca-e-papierosy-sklep-chmurzymy-od-zaraz-CID4-IDE6jc6.html
https://www.olx.pl/oferta/sprzedawca-e-papierosy-sklep-chmurzymy-od-zaraz-CID4-IDE6jc6.html#1424a6eea5
https://www.olx.pl/oferta/sprzedawca-e-papierosy-sklep-chmurzymy-od-zaraz-CID4-IDE6jc6.html#1424a6eea5
https://www.olx.pl/oferta/pracownik-stacjai-paliw-kasjer-sprzedawca-nowa-wies-kolo-krynicy-CID4-IDAMdEZ.html#69ffe9e753
https://www.olx.pl/oferta/pracownik-stacjai-paliw-kasjer-sprzedawca-nowa-wies-kolo-krynicy-CID4-IDAMdEZ.html#69ffe9e753
https://www.olx.pl/oferta/pomoc-kuchenna-kucharz-CID4-IDzCSdM.html
https://www.olx.pl/oferta/pomoc-kuchenna-kucharz-CID4-IDzCSdM.html#0d03c8e10a
https://www.olx.pl/oferta/kelner-kelnerka-barman-pizzer-pomoc-kuchenna-osoba-zmywajaca-CID4-IDDYk7b.html#e0273524f1
https://www.olx.pl/oferta/kelner-kelnerka-barman-pizzer-pomoc-kuchenna-osoba-zmywajaca-CID4-IDDYk7b.html#e0273524f1
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Zatrudnimy kelnera, kelnerkę, Krynica-Zdrój, Tel. 602 520 251 
https://www.olx.pl/oferta/zatrudnimy-kelnera-kelnerke-CID4-IDDTWHa.html#1b11f1c1e9 

Barista/sprzedawca, Gorlice, Tel. 791 831 305 
https://www.olx.pl/oferta/barista-sprzedawca-CID4-IDDXmPj.html#decc50cb18 

Praca kebab Stary Sącz, Tel. 512 701 290 
https://www.olx.pl/oferta/praca-kebab-stary-sacz-CID4-IDDWtUb.html#099f97b53a 

Kucharz- praca w weekendy, Nowy Sącz, Tel. 791 100 203 
https://www.olx.pl/oferta/kucharz-praca-w-weekendy-CID4-IDDWl7G.html#a18a692bc4 

Pizzerman, Nowy Sącz, Tel. 572 601 263 
https://www.olx.pl/oferta/praca-na-stanowisku-pizzerman-CID4-IDDWiDc.html#a18a692bc4 

Kucharka/kucharz, Nowy Sącz, Tel. 508 878 550 
https://www.olx.pl/oferta/zatrudnie-kucharke-kucharza-CID4-IDDT8i5.html#bcdc236bf4 

 

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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