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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 (Vocational Competence Certificate) oraz 

prowadzi Akademię Edukacyjną  VCC, a ponadto posiada wdrożony System Zarządzania Jakością 

wg normy ISO  9001:2015. Z dniem 31.07.2020 r. Fundacja uzyskała także wpis do Rejestru 

Podmiotów Prowadzących Agencję Zatrudnienia pod numerem 24422. 

 

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) 

http://www.silvereconomy.pl/
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(www.barometr.obserwatorium.malopolska.pl), a także Raporty urzędów pracy nt. sytuacji na 

rynku pracy. 

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. 

Prognoza dla powiatu nowosądeckiego znajduje się pod linkiem:  

https://barometrzawodow.pl/pl/malopolskie/prognozy-dla-

powiatow/2020/nowosadecki.19..12....1....0.1.1.12. 

Prognoza dla miasta Nowego Sącza znajduje się pod linkiem: 

 https://barometrzawodow.pl/pl/malopolskie/prognozy-dla-powiatow/2020/nowy-

sacz.19..11....1....0.1.1.11. 
 

3. Adresaci pośrednictwa pracy: 

40 uczestników 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 wrześniu 2020r. 

http://www.silvereconomy.pl/
http://www.barometr.obserwatorium.malopolska.pl/
https://barometrzawodow.pl/
https://barometrzawodow.pl/pl/malopolskie/prognozy-dla-powiatow/2020/nowosadecki.19..12....1....0.1.1.12.
https://barometrzawodow.pl/pl/malopolskie/prognozy-dla-powiatow/2020/nowosadecki.19..12....1....0.1.1.12.
https://barometrzawodow.pl/pl/malopolskie/prognozy-dla-powiatow/2020/nowy-sacz.19..11....1....0.1.1.11.
https://barometrzawodow.pl/pl/malopolskie/prognozy-dla-powiatow/2020/nowy-sacz.19..11....1....0.1.1.11.
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w porównaniu do poprzednich miesięcy br. Również rodzaj zawodów deficytowych, zawodów w 

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

zmianie w stosunku do poprzednich miesięcy, przede wszystkim dlatego że barometr jest 

opracowywany raz na dany rok kalendarzowy. 

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

i analiz opracowanych przez PUP dla Powiatu Nowosądeckiego oraz Sądecki Urząd 

Pracy 

W miesiącu wrześniu 2020 r. urzędy pracy udostępniły na swoich stronach internetowych dane 

dot. liczby zarejestrowanych bezrobotnych w miesiącu VIII.2020 r. Według przedstawionych 

danych, na dzień 31.08.2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego 

zarejestrowanych było 6 934 osoby bezrobotne, w tym 4 670 kobiet (67,3 %) i 2 264 mężczyzn 

(32,7 %). W stosunku do lipca br. liczba bezrobotnych w sierpniu br. spadła o 42 osoby. Od 

początku bieżącego roku, czyli od stycznia do sierpnia poziom bezrobocia zwiększył się w powiecie 

nowosądeckim o 553 osoby 

 

Podstawowe tendencje zaobserwowane w obszarze bezrobocia na lokalnym rynku pracy na koniec 

sierpnia 2020 r. :  

 wystąpił umiarkowany wzrost poziomu bezrobocia (rok do roku o 1 278 osób) - nie 

odnotowano bardzo wysokiego bezrobocia wynikającego z trwającej pandemii 

koronawirusa, 

 dominacja bezrobotnych kobiet (67,3 %), 

 liczną grupę bezrobotnych stanowią osoby długotrwale bezrobotne (49,2 %), 

 w dużej mierze bezrobocie dotyka ludzi młodych do 30 roku życia (33,6 %), 

 większość osób bezrobotnych posiada wykształcenie średnie i powyżej (57,7 %), 

 zdecydowana większość osób bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędu to osoby, 

które wcześniej pracowały zawodowo (89,2 %), 

 zdecydowana większość osób bezrobotnych nie posiadała prawa do zasiłku (85,4 %),  

http://www.silvereconomy.pl/
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 w ewidencji dominują osoby, które rejestrowały się wielokrotnie (81,1 %), 

 zdecydowana większość osób bezrobotnych – 6 025 (tj. 86,9 %) to osoby będące w 

szczególnej sytuacji na rynku pracy, 

 wśród ogółu bezrobotnych 92,9 % posiadało zawód. Niewielki procent tj. 7,1 % było „bez 

zawodu”. Wśród osób bezrobotnych z konkretnymi zawodami najwięcej było sprzedawców 

– 960 osób, głównie kobiety – 917, tj. 95,5 % ogółu tej grupy zawodowej. Na kolejnych 

pozycjach niezmiennie ale ze znacznie mniejszą już liczbą bezrobotnych były zawody: 

kucharz (328 osób) i tu przewaga kobiet (294 osoby), fryzjer (162 osoby) i tu prawie same 

kobiety (161osób), pomocniczy robotnik budowlany (171 osób) – tu sami mężczyźni, 

Najwięcej osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym posiadało zawody: „ekonomista” 

– 98 osób, „specjalista administracji publicznej” – 52 osoby, „pedagog” – 50 osób,  

 w okresie od stycznia do sierpnia żaden zakład pracy z terenu powiatu nowosądeckiego nie 

zgłosił zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych. 

 W tabeli poniżej zestawiono podstawowe wielkości dotyczące struktury zarejestrowanych osób 

bezrobotnych. 

 

http://www.silvereconomy.pl/
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Od stycznia do sierpnia 2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy dla PN zarejestrowało się 5 886 osób 

bezrobotnych (w tym samym czasie w roku poprzednim 5 698 osób) - średniomiesięcznie od 

początku roku rejestrowało się 735 osób. W tym samym okresie z rejestrów wyłączono 4 933 osoby 

(w tym samych czasie w roku poprzednim 6 196 osób). Jak wynika z danych statystycznych w 

okresie styczeń – sierpień br. liczba osób zarejestrowanych przewyższyła liczbę osób, które zostały 

wyrejestrowane z ewidencji z różnych powodów. Podjęcie pracy było najczęstszym powodem 

wyrejestrowania się bezrobotnych - 3 243 osoby, co stanowiło 65,7 % ogółu osób wyłączonych 

z ewidencji. Drugą częstą przyczyną wyłączenia z rejestru bezrobotnych było nie potwierdzenie 

gotowości do pracy – 379 osób, co stanowiło 7,7 % ogółu wyłączeń. 

http://www.silvereconomy.pl/
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W okresie styczeń – sierpień 2020 roku pozyskano 2 217 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji 

zawodowej. W samym sierpniu br. zgłoszono 299 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji 

zawodowej. 
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Za pośrednictwem urzędu pracy poszukiwano głównie pracowników w zawodach (najliczniejsze): 

 

Dla specjalistów z wykształceniem wyższym najwięcej ofert pracy było w zawodach: nauczyciel 

przedszkola (28 ofert), fizjoterapeuta (27 ofert), pielęgniarka (18 ofert), specjalista ds. sprzedaży 

(10 ofert). W okresie od stycznia br. do sierpnia br. najwięcej wolnych miejsc pracy wpłynęło 

z sekcji: „budownictwo” – 390 miejsc, „handel hurtowy i detaliczny” – 350 miejsc, „administracja 

http://www.silvereconomy.pl/
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publiczna” 278 miejsc (głównie były to oferty subsydiowane) i „przetwórstwo przemysłowe” – 264 

miejsca. 

W miesiącu sierpniu br. pracę w powiecie nowosądeckim podjęło 414 osób. W roku poprzednim 

w sierpniu br. pracę podjęło 373 osoby. W okresie od stycznia do sierpnia br. pracę podjęło 3 243 

osoby, w tym 1 580 kobiet (48,7 %) i 1 663 mężczyzn (51,3 %). Pracę za pośrednictwem urzędu 

podjęło w omawianym okresie 1 245 osób. 

 

Z kolei w miesiącu sierpniu 2020 r. w ewidencji Sądeckiego Urzędu Pracy pozostawało 1878 osób 

bezrobotnych (w tym 1026 kobiet), tj. o 49 osoby mniej niż w poprzednim miesiącu. Osoby z 

prawem do zasiłku stanowiły 18,5% udziału w ogólnej strukturze osób bezrobotnych (348 os.). 

Bezrobocie – dane podstawowe 

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w SUP według stanu na 31.08.2020 r. 

w tym: 

1878 

 w szczególnej sytuacji na rynku pracy  1411 

 kobiet 1026 

 niepełnosprawnych 135 

Liczba osób posiadających prawo do zasiłku 348 

Liczba osób zarejestrowanych w miesiącu 252 

Liczba osób wyłączonych z ewidencji 301 

Aktualna stopa bezrobocia (stan na koniec sierpnia 2020 r.) 3,9 % 

Aktywizacja - dane podstawowe 

Liczba osób aktualnie uczestniczących w programach realizowanych przez SUP  716 

 w tym objętych finansowaniem 586 

Łączna liczba osób uczestniczących w programach realizowanych przez SUP w 

2020 r. 

1656 

Liczba osób, które podjęły pracę w miesiącu 145 

Liczba osób objętych poradnictwem zawodowym w miesiącu 189 

Liczba wolnych miejsc pracy zgłoszonych do SUP w miesiącu 106 
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Ponadto w Sądeckim Urzędzie Pracy według stanu na koniec sierpnia zarejestrowane były 92 osoby 

poszukujące pracy (w tym 37 kobiet), z czego 26 osób to niepełnosprawni niepozostający w 

zatrudnieniu. W sierpniu 2020 r. zarejestrowało się 5 osób poszukujących pracy oraz 10 osób 

wyrejestrowało się z ewidencji SUP. 

Według stanu na dzień 31.08.2020 r. w szczególnej sytuacji na rynku pracy w Nowym Sączu 

znajdowało się 1411 osób (75,1% ogółu zarejestrowanych). W grupie tej znajdują się: osoby do 30 

roku życia – 26,6% (499 os.), osoby długotrwale bezrobotne – 28,2% (530 os.), osoby powyżej 50. 

roku życia 24,0% (450 os.) oraz osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub 

niepełnosprawne do 18 roku życia – 22,4% (431 os.). Udział osób niepełnosprawnych wyniósł 7,2% 

(135 os.). Należy zaznaczyć, że jedna osoba może należeć jednocześnie do kilku kategorii osób 

bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy.  

W sierpniu 2020 r. zarejestrowane zostały 252 osoby (o 54 osoby mniej niż w lipcu 2020 r.), 

a z ewidencji wyłączono 301 osób bezrobotnych (o 3 osoby mniej niż w poprzednim miesiącu). 

W okresie sprawozdawczym 127 osób podjęło pracę niesubsydiowaną. Pracę subsydiowaną 

podjęło 18 osób, z czego 9 osób podjęło pracę w ramach prac interwencyjnych, 4 osoby podjęły 

pracę w ramach robót publicznych, 3 osoby rozpoczęły działalność gospodarczą w związku z 

przyznaniem jednorazowo środków z Funduszu Pracy oraz 2 osoby podjęły pracę poza miejscem 

zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie. 

Wskaźnik płynności rynku pracy, czyli procentowy stosunek liczby bezrobotnych podejmujących 

pracę do liczby nowo zarejestrowanych, wyniósł w sierpniu 2020 r. 57,5%. Ww. wskaźnik był 

wyższy niż w poprzednim miesiącu o 6,5 pkt proc. oraz w porównaniu z sierpniem 2019 r. wyższy 

o 14,0 pkt proc.  

 

Stopa bezrobocia na koniec sierpnia br. w kraju, w województwie małopolskim i w powiecie 

nowosądeckim utrzymała się na poziomie czerwca br. Natomiast w Nowym Sączu stopa bezrobocia 

spadła o 0,1 punktu procentowego w stosunku do miesiąca poprzedniego.  
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6. Oferty pracy w miesiącu wrześniu 2020 r. 

Kelnerka - Restauracja Lemon – Gródek nad Dunajcem 
https://www.olx.pl/oferta/restauracja-lemon-zatrudni-kelnerki-CID4-IDGJU55.html#be5bb2c659 
 

Kucharka/kucharz Restauracja Imperial – Nowy Sącz 
https://www.olx.pl/oferta/restauracja-imperial-zatrudni-kucharke-kucharza-CID4-
IDGHT2g.html#be5bb2c659 
 

Pomoc kuchenna – Krynica Zdrój 
https://www.olx.pl/oferta/pomoc-kuchenna-CID4-IDGHDxr.html#589f4b74eb 
 

Doradca klienta -Getin Bank – Stary Sącz 
https://www.olx.pl/oferta/doradca-klienta-getin-bank-stary-sacz-CID4-IDCbhRf.html#4773cb0df4 
 

 

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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