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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, Fundacja posiada 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. 

 

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 maju 2021 r. urzędy pracy udostępniły na swoich stronach internetowych dane dot. 

liczby zarejestrowanych bezrobotnych w miesiącu IV.2021 r. Według przedstawionych danych, na 

dzień 30.04.2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego liczba 

zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 6 866 osób. W kwietniu 2021 r. wystąpił spadek liczby osób 

bezrobotnych w stosunku do marca br. o 359 osób. Z obserwacji stanu bezrobocia w ostatnich latach 

wynika, że od miesiąca kwietnia 2017 roku bezrobocie w powiecie nowosądeckim systematycznie spadało. 

Trend stabilnego spadku bezrobocia jaki obserwowano przez kolejne lata został zakłócony w miesiącu 

kwietniu 2020 roku przez fakt pandemii koronawirusa osłabiając przejściowo niektóre działy gospodarki i 

powodując lekki wzrost osób bezrobotnych. Ale już w kolejnych miesiącach (wiosna, lato, jesień) 2020 roku 

nie obserwowano wzmożonych rejestracji osób bezrobotnych. W miesiącach zimowych (przełom roku 

grudzień-styczeń) jak co roku przybyło więcej osób bezrobotnych, co związane było z zakończeniem prac 

sezonowych. Jak zaznaczono na wykresie poniżej od lutego br. liczba osób bezrobotnych powoli spadała. 

Kwiecień był więc trzecim miesiącem z rzędu w roku bieżącym w którym liczba osób bezrobotnych 

zmniejszyła się. Widać z tego, że pandemia COVID-19 nie spowodowała wielkich zmian na rynku pracy i tym 

samym nie było masowych zwolnień pracowników. Wraz z nadejściem wiosny, kiedy ruszają prace 

sezonowe spodziewane są dalsze spadki osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie. W tej chwili 

wszyscy mają nadzieję, że koronawirus odpuści i rynek pracy powróci na tory rozwoju z czasów przed 

pandemii COVID-19. 

W tabeli poniżej zestawiono podstawowe wielkości dotyczące struktury zarejestrowanych osób 

bezrobotnych w powiecie nowosądeckim. 
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W kwietniu br.:  

 zarejestrowało się 516 osób bezrobotnych. To najmniejsza ilość rejestracji osób bezrobotnych w stosunku do 

miesiąca kwietnia w latach poprzednich. Głównym składnikiem napływu były rejestracje po raz kolejny – 399 

osób (77,3 %). Po raz pierwszy rejestrowało się 117 osób. 

 wyrejestrowało się 875 osób, w tym 408 kobiet. Głównie wyrejestrowania były z powodu podjęcia pracy 519 

osób. Pozostałe przyczyny wyłączenia z ewidencji to: - niepotwierdzenia gotowości do pracy – 98 osób, - 

dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego – 41 osób, - odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia 

propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy – 12 osób, - osiągnięcia wieku emerytalnego – 12 

osób, - nabycie praw emerytalnych i rentowych – 4 osoby, - nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego 

– 11 osób, - inne – 62 osoby. 

Wskaźnik płynności rynku pracy na koniec kwietnia br. wynosił 100,6 %. W latach poprzednich tak wysoki wskaźnik 

płynności rynku pracy był odnotowany tylko raz i również w kwietniu 2016 roku – 102,0 %. Taki wysoki 7 wynik to 

zasługa większej ilości podjęć pracy w miesiącu kwietniu (rok 2016 i rok 2021) a mniejszej liczby rejestracji 

bezrobotnych w tym samym miesiącu – dane na wykresie poniżej. 

Z kolei w ewidencji Sądeckiego Urzędu Pracy w miesiącu kwietniu 2021 r. pozostawały 1 922 osoby 

bezrobotne (w tym 1 073 kobiety), tj. o 62 osoby mniej niż w poprzednim miesiącu. Osoby z prawem do zasiłku 

stanowiły 14,8% udziału w ogólnej strukturze osób bezrobotnych (285 os.). 

Bezrobocie – dane podstawowe 

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w SUP według stanu na 30.04.2021 r. 

w tym: 

1 922 

 w szczególnej sytuacji na rynku pracy  1 504 

 kobiet 1 073 

 niepełnosprawnych 124 

Liczba osób posiadających prawo do zasiłku 285 

Liczba osób zarejestrowanych w miesiącu 172 

Liczba osób wyłączonych z ewidencji 234 

Aktualna stopa bezrobocia (stan na koniec kwietnia 2021 r.) 4,1 % 

Aktywizacja - dane podstawowe 

Liczba osób aktualnie uczestniczących w programach realizowanych przez SUP  673 

http://www.silvereconomy.pl/
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 w tym objętych finansowaniem 508 

Łączna liczba osób uczestniczących w programach realizowanych przez SUP w 

2021 r. 

1 273 

Liczba osób, które podjęły pracę w miesiącu 122 

Liczba osób objętych poradnictwem zawodowym w miesiącu 309 

Liczba wolnych miejsc pracy zgłoszonych do SUP w miesiącu 95 

 

Według stanu na dzień 30.04.2021 r. w szczególnej sytuacji na rynku pracy znajdowały się 1 504 osoby (78,3% 

ogółu zarejestrowanych). W grupie tej były: osoby do 30 roku życia – 24,2% (465 os.), osoby długotrwale 

bezrobotne – 37,5% (721 os.), osoby powyżej 50. roku życia – 24,8% (476 os.) oraz osoby posiadające co najmniej 

jedno dziecko do 6 roku życia lub niepełnosprawne do 18 roku życia – 21,5% (413 os.). Udział osób 

niepełnosprawnych wyniósł 6,5% (124 os.). Należy zaznaczyć, że jedna osoba może należeć jednocześnie do kilku 

kategorii osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy.  

W kwietniu 2021 r. zarejestrowane zostały 172 osoby (o 82 osoby mniej niż w marcu 2021 r.), a z ewidencji 

wyłączono 234 osoby bezrobotne (o 67 osób mniej niż w poprzednim miesiącu). 

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

nowo zarejestrowanych, wyniósł w kwietniu 2021 r. 70,9%. Ww. wskaźnik był wyższy niż w poprzednim miesiącu 

o 14,6 pkt proc., natomiast w porównaniu z kwietniem 2020 r. osiągnął wartość wyższą o 44,5 pkt proc. 

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

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

bezrobocia w Polsce (6,3%) oraz o 4,7 pkt proc. niższa od stopy bezrobocia w powiecie nowosądeckim (8,8%).  
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7. Oferty pracy w miesiącu maju 2021 r. 
 

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

https://www.olx.pl/oferta/praca/fakturzysta-pracownik-biura-obslugi-klienta-kasjer-nowy-sacz-

CID4-IDJ7aVZ.html#b5250d3872 

 

2. Zatrudnię Spedytora Transport krajowy i międzynarodowy – Podrzecze 

https://www.olx.pl/oferta/praca/zatrudnie-spedytora-transport-krajowy-i-miedzynarodowy-CID4-

IDK2nnI.html#b5250d3872 

 

3. Architekt/ pomocnik architekta – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/praca/architekt-pomocknik-architekta-CID4-IDJWLrS.html#b5250d3872 

Rekruter/pracownik biurowy - praca w biurze w Gorlicach 

https://www.olx.pl/oferta/praca/rekruter-pracownik-biurowy-praca-w-biurze-w-gorlicach-CID4-

IDFk4Pd.html#b5250d3872 

 

4. Rejestratorka Medyczna – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/praca/rejestratorka-medyczna-CID4-IDJVPdN.html#b5250d3872 

 

5. Pracownik biurowy – Binczarowa 

https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-biurowy-CID4-IDJV0t7.html#b5250d3872 

 

6. Spedytor międzynarodowy / logistyk – Stary Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/praca/spedytor-miedzynarodowy-logistyk-CID4-

IDlOPOY.html#b5250d3872 

 

7. Praca biurowa, Nowy Sącz, TYLKO dla szybkopiszących 

https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-biurowa-nowy-sacz-tylko-dla-szybkopiszacych-CID4-

IDJWhDr.html#b5250d3872 

 

8. Firma w Starym Sączu zatrudni pracownika biurowego.  

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

IDJsVed.html#b5250d3872 

 

9. Kierownik operacyjny Grupa Neo-Media – Gorlice 

https://www.olx.pl/oferta/praca/kierownik-operacyjny-grupa-neo-media-CID4-

IDIsbvJ.html#b5250d3872 

 

10. Praca – Informatyk - Gorlice 

https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-informatyk-CID4-IDJP5Qh.html#b5250d3872 

 

11. Pracownik Działu Handlowego – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/praca/pracownik-dzialu-handlowego-CID4-IDHk54a.html#b5250d3872 
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12. Asystent w dziale księgowości- Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/praca/asystent-w-dziale-ksiegowosci-CID4-IDK5yJI.html#ecf932f71d 

 

13. Samodzielna Księgowa - Marcinkowice 

https://www.olx.pl/oferta/praca/samodzielna-ksiegowa-CID4-IDK26pd.html#ecf932f71d;promoted 

 

14. Główna Księgowa - Gromnik 

https://www.olx.pl/oferta/praca/poszukiwana-glowna-ksiegowa-CID4-

IDJUZOe.html#ecf932f71d;promoted 

 

15. Firma w Starym Sączu zatrudni Główną Księgową  

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

IDJsV5n.html#ecf932f71d 

 

16. Księgowa - Gorlice 

https://www.olx.pl/oferta/praca/ksiegowa-gorlice-CID4-IDJRnJ4.html#ecf932f71d 

 

17. Fakturzysta – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/praca/fakturzysta-CID4-IDH3Gd2.html#ecf932f71d 

 

18. Firma Norlys Sp. z o.o. zatrudni Fakturzystkę – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/praca/firma-norlys-sp-z-o-o-zatrudni-fakturzystke-CID4-IDJPIC8.html#ecf932f71d 

 

19. Doradca Klienta Bankowego – Gorlice 

https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-CID4-IDJNquL.html#ecf932f71d 

 

20. Barmanka do kręgielni – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/praca/barmanka-do-kregielni-CID4-IDJTTDq.html#030721cc0e  

 

21. Praca Kucharz/Szef Kuchni Sękowa Gorlice Restauracja Dom Weselny Hotel  

https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-kucharz-szef-kuchni-sekowa-gorlice-restauracja-dom-weselny-hotel-

CID4-IDK4IPu.html#17ea378323;promoted 

 

22. Praca na Pizzerii Kucharz/ Kucharka – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-na-pizzerii-kucharz-kucharka-CID4-

IDIdhhs.html#030721cc0e 

 

23. Do Syta Kebab & Pizza Chełmiec zatrudni pracownika – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/praca/do-syta-kebab-pizza-chelmiec-zatrudni-pracownika-CID4-

IDJTK5k.html#030721cc0e 
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24. Pizzerman do restauracji Da Grasso – Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/praca/pizzerman-do-restauracji-da-grasso-CID4-

IDJRMk9.html#030721cc0e 

 

25. Gelatomaster/ wytwórca lodów/ lodziarz- Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/praca/gelatomaster-wytworca-lodow-lodziarz-CID4-

IDK2Fsy.html#030721cc0e 

 

26. Praca Kelner Barman Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-kelner-barman-nowy-sacz-CID4-IDK2wCV.html#030721cc0e 

 

27. Kucharz, pomoc kuchenna - od zaraz 

https://www.olx.pl/oferta/praca/kucharz-pomoc-kuchenna-od-zaraz-CID4-

IDK2bgY.html#030721cc0e 

 

28. Pomoc kuchenna restauracja Paradise- Krynica Zdrój 

https://www.olx.pl/oferta/praca/pomoc-kuchenna-restauracja-paradise-CID4-

IDK1XNo.html#7e14ee2231 

 

29. Restauracja zatrudni na stanowisko Pomoc Kuchenna – Zmywak- Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/praca/restauracja-zatrudni-na-stanowisko-pomoc-kuchenna-zmywak-

CID4-IDK0XAk.html#0ba9008545 

 

30. Pomoc Kuchenna - Browar i Kuchnia- Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/praca/pomoc-kuchenna-browar-i-kuchnia-CID4-

IDK0T9M.html#0ba9008545 

 

31. Praca na stanowisku Brygadzisty w Gorlicach 

https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-na-stanowisku-brygadzisty-w-gorlicach-CID4-IDJVT1f.html#19ec0c3e9c 

 

32. Firma w Starym Sączu zatrudni pracownika do działu księgowości  

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

IDzPMyH.html#0f68ce13f2 

 

33. Pani sprzątająca z orzeczeniem - Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/praca/pani-sprzatajaca-z-orzeczeniem-nowy-sacz-CID4-IDJTIm0.html#0f68ce13f2 

 

34. Praca -koszenie trawy – Gródek nad Dunajcem 

https://www.olx.pl/oferta/praca/praca-koszenie-trawy-CID4-IDK1L6v.html#0f68ce13f2 

 

35. Zatrudnię pracowników do sprzątania- Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/praca/zatrudnie-pracownikow-do-sprzatania-CID4-

IDJUp8T.html#0f68ce13f2 
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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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