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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. 

 

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 krajowym i 

wojewódzkim rynku pracy, stanowi syntetyczne ujęcie różnych źródeł opisujących tendencje na 

rynku pracy w kontekście strategii rozwoju państwa i regionów. 

Minister Edukacji i Nauki przedstawił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach 

szkolnictwa branżowego na rynku pracy w roku 2021. Celem prognozy jest wskazanie w jakim 

kierunku powinna kształtować się oferta szkolnictwa branżowego. Prognoza krajowa zawiera 

alfabetyczny wykaz 28 zawodów, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, jest 

prognozowane szczególne zapotrzebowanie na rynku pracy. Alfabetyczny wykaz zawodów, na 

http://www.silvereconomy.pl/
http://www.barometr.obserwatorium.malopolska.pl/
https://barometrzawodow.pl/
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które w kraju jak i w województwie małopolskim prognozuje się istotne zapotrzebowanie na 2021r. 

został przedstawiony w Raporcie za m-c I.2021 i nie uległ on zmianie. We wspomnianym raporcie 

został też przedstawiony wykaz zawodów deficytowych dla powiatu nowosądeckiego i Nowego 

Sącza. Barometr zawodów deficytowych jest opracowywany raz na dany rok kalendarzowy, w związku 

z tym nie będzie on ulegał zmianom w poszczególnych miesiącach 2021 r.  

 

6. 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 kwietniu 2021 r. urzędy pracy udostępniły na swoich stronach internetowych dane 

dot. liczby zarejestrowanych bezrobotnych w miesiącu III.2021 r. Według przedstawionych danych, 

na dzień 31.03.2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego liczba 

zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 7 225 osób. W marcu 2021 r. wystąpił spadek liczby osób 

bezrobotnych w stosunku do lutego br. o 324 osoby. Na wykresie poniżej widać, że w marcu br. tendencja 

do spadku bezrobocia utrzymała się - podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednich. W marcu br. 

minął rok od momentu wybuchu pandemii koronawirusa. Przez ten ostatni rok rząd wprowadził bardzo 

wiele instrumentów (tarcze antykryzysowe), które pomogły uchronić miejsca pracy i nie doszło do zwolnień 

pracowników – co potwierdza wykres poniżej. 

 

W tabeli poniżej zestawiono podstawowe wielkości dotyczące struktury zarejestrowanych osób 

bezrobotnych w powiecie nowosądeckim. 

http://www.silvereconomy.pl/
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W marcu 2021 r.:  

 zarejestrowało się 681 osób bezrobotnych. To najmniejsza ilość rejestracji osób bezrobotnych w stosunku 

do lat poprzednich. Tylko w marcu 2020 r. zarejestrowało się nieco mniej osób – 657. Natomiast w latach 

sprzed pandemii rejestrowało się w miesiącu marcu w granicach tysiąc i ponad tysiąc osób bezrobotnych. 

Wśród zarejestrowanych bezrobotnych w marcu br. najwięcej zarejestrowało się osób młodych do 34 

roku życia – 446, tj.65 % ogółu osób bezrobotnych zarejestrowanych w marcu br. Wśród rejestrujących 

się było: 158 osób z wykształceniem wyższym, 176 osób z wykształceniem średnim zawodowym i 171 osób 

z wykształceniem zasadniczym zawodowym. 

 wyrejestrowało się 1 005 osób. W marcu rok wcześniej wyrejestrowań było o połowę mniej (początek 

pandemii). Widać, że rynek pracy się stabilizuje i wyrejestrowania w marcu br. są na poziomie lat sprzed 

pandemii koronawirusa. Najwięcej wyrejestrowało się osób młodych do 34 roku życia 606 osób, tj. 60,3 

% wszystkich wyrejestrowań w marcu br. Najwięcej bezrobotnych wyrejestrowało się ze stażem pracy do 

1-5 lat - 266 osób i ze stażem do 1 roku – 259 osób. 

Wskaźnik płynności rynku pracy na koniec marca br. wynosił 85,9 %.  

Z kolei w ewidencji Sądeckiego Urzędu Pracy w miesiącu marcu 2021 r. pozostawało 1 984 osoby 

bezrobotne (w tym 1 110 kobiet), tj. o 47 osób mniej niż w poprzednim miesiącu. Osoby z prawem do zasiłku 

stanowiły 15,4% udziału w ogólnej strukturze osób bezrobotnych (305 os.) 

Bezrobocie – dane podstawowe 

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w SUP według stanu na 28.02.2020 r. 

w tym: 

1 984 

 w szczególnej sytuacji na rynku pracy  1 542 

 kobiet 1 110 

 niepełnosprawnych 126 

Liczba osób posiadających prawo do zasiłku 305 

Liczba osób zarejestrowanych w miesiącu 254 

Liczba osób wyłączonych z ewidencji 301 

Aktualna stopa bezrobocia (stan na koniec marca 2021 r.) 4,2 % 

Aktywizacja - dane podstawowe 

http://www.silvereconomy.pl/
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Liczba osób aktualnie uczestniczących w programach realizowanych przez SUP  417 

 w tym objętych finansowaniem 233 

Łączna liczba osób uczestniczących w programach realizowanych przez SUP w 

2021 r. 

952 

Liczba osób, które podjęły pracę w miesiącu 143 

Liczba osób objętych poradnictwem zawodowym w miesiącu 313 

Liczba wolnych miejsc pracy zgłoszonych do SUP w miesiącu 110 

 

Ponadto w Sądeckim Urzędzie Pracy według stanu na koniec marca zarejestrowanych było 80 osób poszukujących 

pracy (w tym 32 kobiety), z czego 16 osób to niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu. W marcu 2021 r. 

zarejestrowało się 11 osób poszukujących pracy. 

Według stanu na dzień 31.03.2021 r. w szczególnej sytuacji na rynku pracy znajdowały się 1 542 osoby (77,7% 

ogółu zarejestrowanych). W grupie tej były: osoby do 30 roku życia – 25,3% (501 os.), osoby długotrwale 

bezrobotne – 35,3% (700 os.), osoby powyżej 50. roku życia – 24,5% (486 os.) oraz osoby posiadające co najmniej 

jedno dziecko do 6 roku życia lub niepełnosprawne do 18 roku życia – 21,1% (418 os.). Udział osób 

niepełnosprawnych wyniósł 6,4% (126 os.). Należy zaznaczyć, że jedna osoba może należeć jednocześnie do kilku 

kategorii osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy.  

W marcu 2021 r. zarejestrowane zostały 254 osoby (o 7 osób mniej niż w lutym 2021 r.), a z ewidencji wyłączono 

301 osób bezrobotnych (o 66 osób więcej niż w poprzednim miesiącu). 

Wskaźnik płynności rynku pracy, czyli procentowy stosunek liczby bezrobotnych podejmujących pracę do liczby 

nowo zarejestrowanych, wyniósł w marcu 2021 r. 56,3%. Ww. wskaźnik był wyższy niż w poprzednim miesiącu o 

7,6 pkt proc., natomiast w porównaniu z marcem 2020 r. osiągnął wartość wyższą o 13,6 pkt proc. Kształtowanie 

się wskaźnika płynności rynku pracy w roku 2019, 2020 i 2021 przedstawia poniższy wykres.  

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

w Polsce (6,4%) oraz o 5,0 pkt proc. niższa od stopy bezrobocia w powiecie nowosądeckim (9,2%).   
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7. Oferty pracy w miesiącu kwietniu 2021 r. 
 

1. Koordynator Działu Produkcji – Krynica Zdrój 

https://www.olx.pl/oferta/praca/koordynator-dzialu-produkcji-CID4-

IDJB5qC.html#1c4a32069d;promoted 

2. Specjalista ds. zaopatrzenia i planowania produkcji – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/praca/specjalista-ds-zaopatrzenia-i-planowania-produkcji-CID4-

IDImOkQ.html#1c4a32069d;promoted 

3. Specjalista ds. wdrażania projektów technicznych – Biała Niżna 

https://www.olx.pl/oferta/praca/specjalista-ds-wdrazania-projektow-technicznych-CID4-

IDJ8bCS.html#1c4a32069d 

4. Fakturzysta, Pracownik biura obsługi klienta, kasjer Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/praca/administracja-biurowa/nowy-sacz/?search%5Bdist%5D=30 

5. Zastępca kierownika marketu Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/praca/zastepca-kierownika-marketu-CID4-IDJcOqa.html#1c4a32069d 

6. Spedytor międzynarodowy / logistyk – Stary Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/praca/spedytor-miedzynarodowy-logistyk-CID4-IDlOPOY.html#1c4a32069d 

7. Firma w Starym Sączu zatrudni pracownika b iurowego. 

https://www.olx.pl/oferta/praca/firma-w-starym-saczu-zatrudni-pracownika-biurowego-CID4-

IDJsVed.html#1c4a32069d 

8. Pracownik biurowy - Binczarowa 

https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-biurowy-CID4-IDJrsoV.html#1c4a32069d 

9. Specjalista ds. sprzedaży – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/praca/specjalista-ds-sprzedazy-CID4-IDJly7k.html#1c4a32069d 

10. Praca pakowanie ciuchów i wysyłka - Muszyna 

https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-pakowanie-ciuchow-i-wysylka-CID4-IDIRhpN.html#1c4a32069d 

11. Pracownik biurowy – Limanowa 

https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-biurowy-CID4-IDJj03Q.html#1c4a32069d 

12. Telemarketer umawianie spotkań (nie sprzedaż) – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/praca/telemarketer-umawianie-spotkan-nie-sprzedaz-CID4-

IDIu0pl.html#25bb365b47 

13. Wystawianie aukcji na portalach sprzedażowych – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/praca/wystawianie-aukcji-na-portalach-sprzedazowych-CID4-

IDJvMmD.html#bc816cd7e9 

http://www.silvereconomy.pl/
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14. Marketing menager, specjalista ds handlu i marketingu, social media – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/praca/marketing-menager-specjalista-ds-handlu-i-marketingu-social-media-

CID4-IDIhFRT.html#faf31ce1b8 

15. Obsługa sklepu internetowego, pakowanie paczek firma MIKROKLIMAT - Królówka 

https://www.olx.pl/oferta/praca/obsluga-sklepu-internetowego-pakowanie-paczek-firma-mikroklimat-

CID4-IDHrmK2.html#faf31ce1b8 

16. Pracownik do pracy w sklepie internetowy Podegrodzie 

https://www.olx.pl/oferta/praca/zatrudnie-pracownika-do-pracy-w-sklepie-internetowym-CID4-

IDJjoJv.html#faf31ce1b8 

17. Praca, kierowca, dostawca, pełny etat, 8h! restauracja Stacja Smaku – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-kierowca-dostawca-pelny-etat-8h-restauracja-stacja-smaku-

CID4-IDJBcOF.html#589f4b74eb;promoted 

18. Kucharz w hotelowej restauracji - Bobowa 

https://www.olx.pl/oferta/praca/kucharz-w-hotelowej-restauracji-CID4-

IDJB3DW.html#540d8dcc09;promoted 

19. Pracownik restauracji – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-restauracji-CID4-IDJDd8g.html#540d8dcc09 

20. Praca w Kawiarni – Stary Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-w-kawiarni-CID4-IDJC0L0.html#540d8dcc09 

21. Praca w restauracji – Stary Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-restauracji-niepelny-etat-CID4-IDJuCo0.html#540d8dcc09 

22. Zastępca Szefa Kuchni/ Sous Chef Restauracja Florencja Resto & Bankiet – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/praca/zastepca-szefa-kuchni-sous-chef-restauracja-florencja-resto-bankiet-

CID4-IDGff5x.html#540d8dcc09 

23. Sprzedawca - Lodziarnia Miś - Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/praca/sprzedawca-lodziarnia-mis-nowy-sacz-CID4-IDJgEc2.html#540d8dcc09 

24. Pracownik restauracji – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-restauracji-CID4-IDJzkKi.html#540d8dcc09 

25. Zatrudnię kucharza – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/praca/zatrudnie-kucharza-CID4-IDJyKx5.html#540d8dcc09 

26. Kucharz, catering – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/praca/kucharz-catering-nowy-sacz-CID4-IDJwRId.html#540d8dcc09 
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27. Pizzeria Bobowa Rynek 24 

https://www.olx.pl/oferta/praca/pizzeria-bobowa-rynek-24-CID4-IDJwUXI.html#540d8dcc09 

28. Mr Jerry Food Truck w Bobowej zatrudni pracowników  

https://www.olx.pl/oferta/praca/mr-jerry-food-truck-w-bobowej-zatrudni-pracownikow-CID4-

IDJvhdm.html#540d8dcc09 

29. Zatrudnię kucharza/ kucharkę – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/praca/zatrudnie-kucharza-kucharke-CID4-IDJsWQH.html#540d8dcc09 

30. Kucharz lub pizzerman – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/praca/kucharz-lub-pizzerman-CID4-IDJs0ET.html#540d8dcc09 

31. Restauracja Lemon zatrudni Kelnerki/ Kelnerów – Gródek n/Dunajcem 

https://www.olx.pl/oferta/praca/restauracja-lemon-zatrudni-kelnerki-kelnerow-CID4-

IDJqTsq.html#540d8dcc09 

32. Praca wyrób i sprzedaż kołaczy węgierskich – Krynica Zdrój 

https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-wyrob-i-sprzedaz-kolaczy-wegierskich-CID4-

IDJqkw1.html#540d8dcc09 

33. Pomoc kuchenna – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/praca/zatrudnie-pomoc-kuchenna-CID4-IDGwdeJ.html#540d8dcc09 

34. Fryzjer, Stylistka – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/praca/fryzjer-stylistka-paznokci-CID4-IDDuOdE.html#dfa899cf6f;promoted 

35. Praca Fryzjer oraz Kosmetyczna/Stylistka Paznokci – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-fryzjer-oraz-kosmetyczna-stylistka-paznokci-CID4-

IDIisae.html#e16636b197 

36. Kasjer - Sprzedawca – Łabowa 

https://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop#/szczegolyOferty?77548c5fe7b8d93bec3f810c7ec24fdf 

37. Sprzedawca – Krynica Zdrój 

https://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop#/szczegolyOferty?823073639570bf4a348abd24bfbd10c3 
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8. 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/ 
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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