Informacja o cieszyńskim rynku pracy
Luty 2004
1. Dane statystyczne
Wyszczególnienie
Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w miesiącu
sprawozdawczym
Liczba ofert pracy w miesiącu sprawozdawczym
Liczba bezrobotnych, którzy podjęli pracę w miesiącu
sprawozdawczym
Liczba absolwentów na koniec miesiąca sprawozdawczego
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Na koniec stycznia stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 20,6%; w województwie śląskim 18%,
a w powiecie cieszyńskim 16,5%. Prognozowana stopa bezrobocia na koniec lutego wynosi 16,2%.

2.

Rejestracje bezrobotnych

W miesiącu lutym zarejestrowało się 637 osób, z tego:
• 45% to kobiety,
• 32% nigdzie dotychczas nie pracowało,
• 51% to mieszkańcy wsi,
• 28% nabyło prawo do zasiłku,
• 28% rejestrowało się w urzędzie po raz pierwszy,
• 19% to absolwenci,
• 40% ma poniŜej 24 lat.
3. Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych
W miesiącu lutym wyłączonych zostało 804 osób – o 255 osób więcej niŜ przed miesiącem:
• 376 osób podjęło pracę (+ 33 osób),
• 261 osób nie potwierdziło gotowości do pracy (+ 113 osoby),
• 128 osób rozpoczęło szkolenia lub staŜe absolwenckie (+ 113 osoby),
• 17 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego (+ 4 osób),
• 7 osób nabyło prawa emerytalne, rentowe lub przedemerytalne (- 6 osoby),
• 14 z innych powodów np. słuŜba wojskowa, pobyt w zakładzie karnym (- 3 osób).
4. Absolwenci
W lutym zarejestrowało się 120 absolwentów – o 45 mniej niŜ przed miesiącem, a status
absolwenta utraciło 198 osób. Utrata statusu absolwenta następuje po 12 miesiącach od ukończenia
szkoły. Ponadto 52 absolwentów podjęło pracę, w tym 4 osoby w ramach umowy absolwenckiej,
1 osoba rozpoczęła szkolenia, a 111 osób rozpoczęło staŜ absolwencki.

5. Wypłacane zasiłki
Na koniec lutego 1205 osób były uprawnione do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, tj. o 13
więcej niŜ przed miesiącem. W chwili obecnej stanowi to 11% zarejestrowanych bezrobotnych.
Zasiłek przedemerytalny pobierało 1116 osób (to o 6 mniej niŜ przed miesiącem). Świadczenie
przedemerytalne pobierało 1671 osób – 40 więcej niŜ przed miesiącem.

6. Oferty pracy
W lutym Urząd Pracy otrzymał 104 ofert pracy – o 6 mniej niŜ w styczniu. Wśród ofert pracy
przewaŜają zapotrzebowania na pojedynczych pracowników. 10 osób potrzebowała firma Trans
Jonasz z Brennej (na stanowisko kierowcy i stolarza). Restauracja „TYTUS” z Ustronia zgłosiła
zapotrzebowanie na 5 osób (kucharz, kelner, pracownik budowlany). FHU „Mini Max” z Wisły
potrzebowało 4 osoby na stanowisko sprzedawcy. 3 kontrolerów biletów poszukiwała firma
„DIKE” z Cieszyna. PPHU „Strumyk” ze Skoczowa złoŜyła ofertę pracy na 3 sprzedawców.

7. Zwolnienia grupowe w zakładach pracy
W lutym Urząd Pracy nie otrzymał Ŝadnej informacji o planowanych zwolnieniach grupowych.

8. Zobowiązania
Na koniec lutego 2004r. Urząd Pracy nie ma Ŝadnych zobowiązań. Środki finansowe są na bieŜąco
przekazane na konta partnerów Powiatowego Urzędu Pracy.

9. Strona WWW urzędu: www.apraca.pl/kaci/
Zapraszamy na stronę internetową PUP w Cieszynie. MoŜecie tam Państwo uzyskać informacje
m.in. o aktualnych ofertach pracy, moŜliwościach pomocy absolwentom, szkoleniach i przepisach
prawnych. Zapraszamy na nasze strony!

10. Współpraca przygraniczna z Czechami
Wizyty pracownika Urzędu Pracy z Czeskiego Cieszyna odbywają się w kaŜdy ostatni czwartek
miesiąca. W kwietniu wizyta pracownika Urzędu Pracy z Czeskiego Cieszyna odbędzie się 29
kwietnia, na I piętrze, w pokoju numer 7 w godzinach od 9.00 do 14.00. Natomiast pracownik
tutejszego Urzędu Pracy w dniu 21 kwietnia dyŜurował będzie w Urzędzie Pracy w Czeskim
Cieszynie a 28 kwietnia w Urzędzie Pracy w Trzyńcu.

11. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
W lutym 52 osób bezrobotnych zostało objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu
(+ 28 osób). 17 osób, w tym 1 kobieta, rozpoczęło szkolenia. 19 osób bezrobotnych, w tym 8
kobiet, zostało zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. 16 bezrobotnych osób, w tym 7
kobiet, zatrudnionych zostało w ramach robót publicznych.

12. Osoby Niepełnosprawne
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie na koniec lutego 2004 roku zarejestrowanych
w ewidencji osób niepełnosprawnych bezrobotnych było 281 (w tym 153 kobiety) – (- 7 osób)
z czego 16 osób pobiera zasiłek (w tym 11 kobiet).
W ewidencji było równieŜ zarejestrowanych 179 bezrobotnych (w tym 73 kobiety) – (- 7 osób)
poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu – tzn. są to osoby, które uzyskują
świadczenia z tytułu orzeczonego stopnia niepełnosprawności z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Ośrodka Pomocy Społecznej.
W ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy figuruje równieŜ 38 osób (w tym 6 kobiet) oczekujących
na przekwalifikowanie w ramach renty szkoleniowej. W trakcie przekwalifikowania jest 7 osób
(w tym 4 kobiety).
W lutym złoŜone zostało 6 ofert pracy dla osób bezrobotnych z czego 5 oferty były z zakładów
pracy chronionej – (-20 ofert w porównaniu z styczniem).
W lutym pracę podjęło 13 osób bezrobotnych (w tym 8 kobiety) – (+6 osoby) oraz 3 osoby (w tym
2 kobiety) poszukujące pracy.

13. Obsługa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w gminach w kwietniu
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Oprócz potwierdzania gotowości do pracy, bezrobotni mogą takŜe na miejscu porozmawiać
z dyŜurującym doradcą zawodowym.

14. Inicjatywy podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie:

• W ramach współpracy i merytorycznego nadzoru w styczniu odbyło się kolejne spotkanie
z przedstawicielami Gminnych Centrów Informacji (Ustroń, Skoczów, Cieszyn, Dębowiec
i Istebna).
• Prowadzona jest obsługa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w gminach (zgodnie
z harmonogramem) wraz z dyŜurami doradców zawodowych.
• Powiatowy Urząd Pracy przygotował 2 projekty dotyczące:
♣ osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Cieszynie od 12 do 24
miesięcy,

•
•
•
•
•
•
•

♣ młodzieŜy w wieku 18-24 lata zarejestrowanej w PUP Cieszyn powyŜej 12 miesięcy,
które w 2001 i 2002 roku ukończyły ostatnią szkołę (niezaleŜnie od typu szkoły) i od
tego czasu nie podjęły zatrudnienia.
Projekty te stanowić będą część programu regionalnego aplikującego do Europejskiego
Funduszu Społecznego,
W ramach kontynuacji programu, doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy, uczestniczył
w spotkaniu informacyjno-doradczym dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Cieszynie,
Powiatowy Urząd Pracy przygotował w współpracy z urzędami z śywca i Bielska-Białej 2
programy regionalne,
Zakończyła się realizacja pierwszego etapu programu „Start” dla długotrwale bezrobotnych
kobiet, zarejestrowanych w PUP Cieszyn powyŜej 12 miesięcy. W etapie drugim przewidziano
pomoc w znalezieniu subsydiowanego zatrudnienia,
Kierownik Działu Pośrednictwa, Poradnictwa i Instrumentów Rynku Pracy uczestniczył
w spotkaniu z przedstawicielami Spółek Wodnych z terenu powiatu cieszyńskiego. Tematem
spotkania były aktywne programy rynku pracy,
Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy i Kierownik Działu Pośrednictwa, Poradnictwa
i Instrumentów Rynku Pracy brali udział w szkoleniu dla powiatowych specjalistów partnerstwa
lokalnego, którego celem jest lokalne oŜywienie gospodarcze,
Zastępca Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy wzięła udział w Konferencji „Przygotowanie
Powiatowych Urzędów Pracy i Wojewódzkich Urzędów Pracy do absorpcji Europejskiego
Funduszu Społecznego” zorganizowanej przez MGPiPS,
Informacje dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W powiecie cieszyńskim rozpoczęły prace:
1. Delta Partner - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych
Stowarzyszenie udziela wszystkich informacji i pomaga w przygotowaniu wniosków
i dokumentacji do Funduszu Dotacji Inwestycyjnych o przyznanie bezzwrotnych dotacji dla
inwestycji dla małych i średnich firm.
Kontakt: Szczepan Brzeski szczepanb@wp.pl tel. 0 601 160 847; Mateusz Werpachowski
matysw@wp.pl tel. 0 608 070 604
2. Punkt Konsultacyjno-Doradczy
W ramach swoich zadań Punkt Konsultacyjno - Doradczy świadczy usługi doradcze dla
małych i średnich przedsiębiorców, osób zakładających własną działalność gospodarczą.
Główne obszary doradztwa to:
• proste usługi doradcze i informacyjne związane z administracyjno-prawnymi
aspektami
prowadzenia
działalności
gospodarczej
oraz
zarządzania
przedsiębiorstwem
• informacja o dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego
• informacja na temat projektów pomocowych dla MSP
• pomoc w przygotowywaniu wniosków o uzyskanie dotacji w ramach instrumentów
Phare oraz innych dostępnych środków.
Cieszyn, ul. Bobrecka 29, III piętro, pok. 303 - budynek Starostwa Powiatowego.
Tel. +33 85-10-444 wew. 138 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
Punkt Konsultacyjno-Doradczy prowadzi bezpłatne konsultacje dla osób
bezrobotnych.

