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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, jest również Partnerem Egzaminacyjnym 

Fundacji VCC (Vocational Competence Certificate) oraz prowadzi Akademię Edukacyjną  VCC. 

Fundacja Silver Economy posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy ISO  

9001:2015, zaś 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/
http://www.np.prognozowaniezatrudnienia.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 XII.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. Również rodzaj zawodów deficytowych, zawodów w 

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

zmianie w stosunku do poprzednich miesięcy, bowiem barometr ten jest opracowywany raz na 

dany rok kalendarzowy. 

5. Analiza rynku pracy w powiecie nowosądeckim oraz w Nowym Sączu na podstawie 

dostępnych danych i analiz opracowanych przez PUP dla Powiatu Nowosądeckiego 

oraz Sądecki Urząd Pracy 

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

liczby zarejestrowanych bezrobotnych w miesiącu XI.2020 r. Według przedstawionych danych, na 

dzień 31.11.2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego zarejestrowanych 

było 6 996 osób bezrobotnych, w tym 4 686 kobiet (67,0 %) i 2 310 mężczyzn (33,0 %). W stosunku 

do października br. liczba osób bezrobotnych w miesiącu listopadzie br. wzrosła o 37 osób. Jak 

wynika z danych stan zarejestrowanych osób bezrobotnych nie zmienił się praktycznie od lipca br. 

Można powiedzieć, że tarcze finansowe wypłacane ze środków publicznych dla przedsiębiorców i 

pracowników skutecznie do tej pory ochroniły miejsca pracy i powstrzymały ewentualne 

zwolnienia. 

 

W tabeli poniżej zestawiono podstawowe wielkości dotyczące struktury zarejestrowanych osób 

bezrobotnych w powiecie nowosądeckim. 

http://www.silvereconomy.pl/
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Wskaźnik płynności rynku pracy w miesiącu listopadzie br. wynosił 60,7 %. Jak na miesiąc listopad to 

bardzo dobry wynik. W porównaniu do listopada w 2018 roku (51,5 %) i listopada 2019 r. (54,3 %) to 

najlepszy wskaźnik płynności rynku pracy. 

http://www.silvereconomy.pl/
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Z kolei w ewidencji Sądeckiego Urzędu Pracy w miesiącu listopadzie 2020 r. pozostawało 1748 osób 

bezrobotnych (w tym 970 kobiet), tj. o 59 osób mniej niż w miesiącu wrześniu. Osoby 

z prawem do zasiłku stanowiły 19,5% udziału w ogólnej strukturze osób bezrobotnych (341 os.). 

Bezrobocie – dane podstawowe 

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w SUP według stanu na 30.11.2020 r. 

w tym: 

1806 

 w szczególnej sytuacji na rynku pracy  1390 

 kobiet 1002 

 niepełnosprawnych 128 

Liczba osób posiadających prawo do zasiłku 341 

Liczba osób zarejestrowanych w miesiącu 235 

Liczba osób wyłączonych z ewidencji 177 

Aktualna stopa bezrobocia (stan na koniec listopada 2020 r.) 3,8 % 

Aktywizacja - dane podstawowe 

Liczba osób aktualnie uczestniczących w programach realizowanych przez SUP  1053 

 w tym objętych finansowaniem 421 

Łączna liczba osób uczestniczących w programach realizowanych przez SUP w 

2020 r. 

1894 

Liczba osób, które podjęły pracę w miesiącu 111 

Liczba osób objętych poradnictwem zawodowym w miesiącu 107 

Liczba wolnych miejsc pracy zgłoszonych do SUP w miesiącu 38 

 

W ewidencji Sądeckiego Urzędu Pracy na koniec listopada 2020 pozostawało 1 806 osób 

bezrobotnych (w tym 1 002 kobiety), tj. o 58 osób więcej niż w poprzednim miesiącu. Osoby z 

prawem do zasiłku stanowiły 18,9% udziału w ogólnej strukturze osób bezrobotnych (341 os.). 

Ponadto zarejestrowanych było 78 osób poszukujących pracy (w tym 31 kobiet), z czego 19 osób 

to niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu. W listopadzie 2020 r. zarejestrowało się 11 

osób poszukujących pracy, a 5 osób wyrejestrowało się z ewidencji SUP. 

Według stanu na dzień 30.11.2020 r. w szczególnej sytuacji na rynku pracy znajdowało się 1 390 

osób (77,0% ogółu zarejestrowanych). W grupie tej znajdowały się: osoby do 30 roku życia – 24,6% 

(444 os.), osoby długotrwale bezrobotne – 32,4% (585 os.), osoby powyżej 50. roku życia – 25,7% 

(464 os.) oraz osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub niepełnosprawne 

http://www.silvereconomy.pl/
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do 18 roku życia – 22,3% (403 os.). Udział osób niepełnosprawnych wyniósł 7,1% (128 os.). Należy 

zaznaczyć, że jedna osoba może należeć jednocześnie do kilku kategorii osób bezrobotnych w 

szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

W listopadzie 2020 r. zarejestrowanych zostało 235 osób (o 85 osób mniej niż w październiku 

2020r.), a z ewidencji wyłączono 177 osób bezrobotnych (o 202 osoby mniej niż w poprzednim 

miesiącu). 

Wskaźnik płynności rynku pracy, czyli procentowy stosunek liczby bezrobotnych podejmujących 

pracę do liczby nowo zarejestrowanych, wyniósł w listopadzie 2020 r. - 47,2%. Ww. wskaźnik był 

niższy niż w poprzednim miesiącu o 11,6 pkt proc. oraz w porównaniu z listopadem 2019 r. niższy 

o 5,4 pkt proc. Kształtowanie się wskaźnika płynności rynku pracy w roku 2019 i 2020 przedstawia 

poniższy wykres. 

Na koniec listopada stopa bezrobocia w Nowym Sączu wynosiła 3,8% i była o 2,3 pkt proc. niższa 

od stopy bezrobocia w Polsce (6,1%) oraz o 5,2 pkt proc. niższa od stopy bezrobocia w powiecie 

nowosądeckim (9,0%).  

 

 

Stopa bezrobocia na koniec października 2020 r. w kraju utrzymała się na poziomie czerwca br. 

W województwie małopolskim oraz w mieście Nowym Sączu i powiecie nowosądeckim wzrosła o 

0,1 pkt. procentowego w stosunku do czerwca 2020. 
 

6. Oferty pracy w miesiącu grudniu 2020 r. 
 

Firma ze Starego Sącza zatrudni osobę z orzeczeniem niepełnosprawności  
https://www.olx.pl/oferta/praca/firma-ze-starego-sacza-zatrudni-osobe-z-orzeczeniem-niepelnosprawnosci-
CID4-IDHCg7m.html#1c4a32069d 

http://www.silvereconomy.pl/
https://www.olx.pl/oferta/praca/firma-ze-starego-sacza-zatrudni-osobe-z-orzeczeniem-niepelnosprawnosci-CID4-IDHCg7m.html#1c4a32069d
https://www.olx.pl/oferta/praca/firma-ze-starego-sacza-zatrudni-osobe-z-orzeczeniem-niepelnosprawnosci-CID4-IDHCg7m.html#1c4a32069d
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Pracownik ze znajomością rysunku technicznego 3D.- Stary Sącz 
https://www.olx.pl/oferta/praca/zatrudnimy-pracownika-ze-znajomoscia-rysunku-technicznego-3d-
CID4-IDrLZWJ.html#1c4a32069d  

Pracownik Działu Handlowego – specjalista ds. informatycznych 
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-dzialu-handlowego-specjalista-ds-informatycznych-
CID4-IDHRHM2.html#1c4a32069d  

Praca/Brygady - ocieplenia budynków – Nowy Sącz 
https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-brygady-ocieplenia-budynkow-CID4-
IDHWZjZ.html#9458cf4cfe;promoted  
 

Cieśla szalunkowy od 24 zł netto – Łososina Dolna 
https://www.olx.pl/oferta/praca/ciesla-szalunkowy-od-24-zl-netto-CID4-
IDFQwUk.html#9458cf4cfe;promoted  

Kamieniarz z doświadczeniem – Frycowa 
https://www.olx.pl/oferta/praca/przyjme-do-pracy-kamieniarza-z-doswiadczeniem-CID4-
IDHWnBM.html#9458cf4cfe;promoted  

Samodzielny Księgowy 
https://www.olx.pl/oferta/praca/samodzielny-ksiegowy-CID4-IDF8pbJ.html#640b9ef43c 

Firma w Starym Sączu zatrudni Główną Księgową  
https://www.olx.pl/oferta/praca/firma-w-starym-saczu-zatrudni-glowna-ksiegowa-CID4-
IDHDwE8.html#640b9ef43c  

Zatrudnię fryzjera – Nowy Sącz 
https://www.olx.pl/oferta/praca/zatrudnie-fryzjera-CID4-IDHWLg1.html#e16636b197  

Pizzerman – Nowy Sącz 
https://www.olx.pl/oferta/praca/poszukujemy-osoby-na-stanowisko-pizzermana-CID4-
IDHWyki.html#540d8dcc09  

Szef Kuchni – Nowy Sącz 
Https://www.olx.pl/oferta/praca/super-oferta-pracy-stanowisko-szef-kuchni-CID4-
IDHUyGz.html#540d8dcc09  

Kucharz – Nowy Sącz 
https://www.olx.pl/oferta/praca/super-praca-na-stanowisku-kucharz-CID4-
IDHUyCi.html#540d8dcc09  

Stacja Paliw Orlen- Nowy Sącz 
https://www.olx.pl/oferta/praca/stacja-paliw-orlen-CID4-IDGXH37.html#7940ea6911 

http://www.silvereconomy.pl/
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https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-dzialu-handlowego-specjalista-ds-informatycznych-CID4-IDHRHM2.html#1c4a32069d
https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-dzialu-handlowego-specjalista-ds-informatycznych-CID4-IDHRHM2.html#1c4a32069d
https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-brygady-ocieplenia-budynkow-CID4-IDHWZjZ.html#9458cf4cfe;promoted
https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-brygady-ocieplenia-budynkow-CID4-IDHWZjZ.html#9458cf4cfe;promoted
https://www.olx.pl/oferta/praca/ciesla-szalunkowy-od-24-zl-netto-CID4-IDFQwUk.html#9458cf4cfe;promoted
https://www.olx.pl/oferta/praca/ciesla-szalunkowy-od-24-zl-netto-CID4-IDFQwUk.html#9458cf4cfe;promoted
https://www.olx.pl/oferta/praca/przyjme-do-pracy-kamieniarza-z-doswiadczeniem-CID4-IDHWnBM.html#9458cf4cfe;promoted
https://www.olx.pl/oferta/praca/przyjme-do-pracy-kamieniarza-z-doswiadczeniem-CID4-IDHWnBM.html#9458cf4cfe;promoted
https://www.olx.pl/oferta/praca/samodzielny-ksiegowy-CID4-IDF8pbJ.html#640b9ef43c
https://www.olx.pl/oferta/praca/firma-w-starym-saczu-zatrudni-glowna-ksiegowa-CID4-IDHDwE8.html#640b9ef43c
https://www.olx.pl/oferta/praca/firma-w-starym-saczu-zatrudni-glowna-ksiegowa-CID4-IDHDwE8.html#640b9ef43c
https://www.olx.pl/oferta/praca/zatrudnie-fryzjera-CID4-IDHWLg1.html#e16636b197
https://www.olx.pl/oferta/praca/poszukujemy-osoby-na-stanowisko-pizzermana-CID4-IDHWyki.html#540d8dcc09
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Kasjerka na stację paliw – Biała Niżna 
https://www.olx.pl/oferta/praca/poszukujemy-kasjerki-na-stacje-paliw-CID4-
IDzD5qW.html#eb7809208c 

Praca w sklepie Lewiatan kasjer sprzedawca – Pyszowa 
https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-w-sklepie-lewiatan-kasjer-sprzedawca-CID4-
IDHmRkk.html#eb7809208c  

Praca, Żabka Nowy Sącz 
https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-zabka-nowy-sacz-CID4-IDHWrUK.html#eb7809208c  
  

7. Przykładowe 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/ 
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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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