Informacja o cieszyńskim rynku pracy
Grudzień 2004
I.

Zmiany na lokalnym rynku pracy

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
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Na koniec listopada stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 18,7%; w województwie śląskim 16,6%,
a w powiecie cieszyńskim 15,2%. Prognozowana stopa bezrobocia na koniec grudnia wynosi
15,5%.
2.

Rejestracje bezrobotnych

W grudniu zarejestrowało się 1074 osób, z tego:
• 54% to kobiety,
• 29% nigdzie dotychczas nie pracowało,
• 48% to mieszkańcy wsi,
• 20% miało prawo do zasiłku,
• 14% rejestrowało się w urzędzie po raz pierwszy,
• 40% ma poniŜej 24 lat.
3. Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych
W miesiącu grudniu wyłączonych zostało 871 osób o 136 więcej niŜ przed miesiącem:
• 360 osób podjęły pracę (o 36 więcej),
• 351 osób nie potwierdziło gotowości do pracy (o 117 więcej),
• 111 osób rozpoczęło szkolenia lub staŜe absolwenckie (o 2 mniej),
• 12 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego (o 2 mniej),
• 11 osób nabyło prawa emerytalne, rentowe lub przedemerytalne (o 3 więcej),
• 24 osoby wyłączono z innych powodów np. słuŜba wojskowa, pobyt w zakładzie
karnym (o 14 mniej).
4. MłodzieŜ
W grudniu 185 osób w wieku 18-25 lat podjęło pracę (o 62 osoby więcej niŜ przed miesiącem),
w tym 1 osoba w ramach robót publicznych, 1 osoba w ramach prac interwencyjnych,
12 osób rozpoczęło szkolenia a 3 osoby rozpoczęły staŜ.

5. Wypłacane zasiłki
Na koniec grudnia uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych było 1046 osób, o 43
więcej niŜ przed miesiącem. W chwili obecnej stanowi to 10,5% zarejestrowanych bezrobotnych.
6. Oferty pracy
W grudniu Urząd Pracy otrzymał 122 oferty pracy – o 4 więcej niŜ w listopadzie. Wśród ofert pracy
przewaŜają zapotrzebowania na pojedynczych pracowników. 10 sprzedawców poszukiwało
Przedsiębiorstwo Mięsne „Wilczek”. Firma „Famex” z Dzięgielowa zgłosił zapotrzebowanie na
8 osób niepełnosprawnych na stanowisko pakowacz. Centrum Kształcenia i Rekreacji „GOEVITA”
z Wisły złoŜyło ofertę pracy na 2 kelenrów-bufetowych i 1 księgową. Firma Bogl&Kryst Polska
z Cieszyna zgłosiła zapotrzebowanie na 2 pracowników (1 kierownika budowy i 1 majstra
budowy).
7. Zwolnienia grupowe w zakładach pracy
Powiatowy Urząd Pracy otrzymał informację od Firmy „ATAL” Cieszyn o planowanym
zwolnieniu 5 osób z trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia od 29.11.2004.
8. Zobowiązania
Na koniec grudnia 2004r. Urząd Pracy nie miał 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 młodzieŜy, szkoleniach i przepisach
prawnych. Pracodawcy znajdą tam aktualne druki i wnioski.
10. Współpraca przygraniczna z Czechami
DyŜury pracownika Urzędu Pracy z Czeskiego Cieszyna odbywają się w kaŜdy ostatni czwartek
miesiąca. W styczniu wizyta pracownika Urzędu Pracy z Czeskiego Cieszyna odbędzie się 27
stycznia, na I piętrze, w pokoju numer 3 w godzinach od 9.00 do 14.00.
11. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
W grudniu 114 osób bezrobotnych zostało objętych aktywnymi formami przeciwdziałania
bezrobociu ( -7 osób). 111 osób, w tym 73 kobiety, rozpoczęło szkolenia. 2 bezrobotnych męŜczyzn
zostało zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i 1 bezrobotna kobieta zostało zatrudniona
w ramach robót publicznych.
12. Osoby Niepełnosprawne
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie na koniec grudnia 2004 roku zarejestrowanych
w ewidencji osób niepełnosprawnych bezrobotnych było 325 osób (w tym 181 kobiet) – (-57 osób)
z czego 32 osoby pobierają zasiłek (w tym 16 kobiet).

W ewidencji było równieŜ zarejestrowanych 163 osoby (w tym 68 kobiet) – (-14 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 figurowało równieŜ 35 osób (w tym 2 kobiety)
pobierające rentę szkoleniową, z czego 1 osoba w trakcie przekwalifikowania zawodowego.
W grudniu złoŜonych zostało 27 ofert pracy z zakładów pracy chronionej dla osób bezrobotnych–
(+25 ofert w porównaniu z listopadem).
W grudniu pracę podjęło 6 osób bezrobotnych (w tym 5 kobiety) – (+2 osoby) oraz 3 osoby
poszukująca pracy.
13. Obsługa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w gminach w lutym
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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 kolejnego spotkania w Parafii Dobrego Pasterza w Ustroniu Dobce z osobami
bezrobotnymi omówiono bieŜące problemy i sytuację osób bezrobotnych.
• W dniu 14.12.2004 roku w Centrum Konferencyjnym Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie
odbyła się zorganizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie oraz Wydział Rozwoju
i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego konferencja pn. „Budowanie Partnerstwa
Lokalnego w celu skutecznego pozyskiwania środków EFS na rzecz aktywizacji lokalnego
rynku pracy”. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego
(JST), przedstawiciele organizacji pozarządowych (NGO’s) oraz biznesu. Konferencja
stanowiła inaugurację projektu PUP „Akademia dialogu”, który powstał w związku ogłoszonym
konkursem dla działania 1.1 w ramach SPO RZL.
• Zastępca dyrektora PUP wzięła udział w zorganizowanej przez Ministerstwo Gospodarki
i Pracy naradzie dyrektorów powiatowych urzędów pracy poświęconej interpretacji przepisów
obowiązującej od 01.06.2004r. ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
• W dniu 20.12.2004r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia, na którym
przedstawiono informację o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2004r. Omówiono
przyszłoroczny projekt pt. „Dialog Społeczny – Partnerstwo Lokalne”. Zaopiniowano regulamin
przyznawania pracodawcy refundacji kosztów wyposaŜenie lub doposaŜenia stanowiska pracy
dla skierowanego bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy.

