Informacja o cieszyńskim rynku pracy
Maj 2015 rok
Zmiany na lokalnym rynku pracy
1. Dane statystyczne
kwiecień

maj

różnica

Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego

6208

5956

-252

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w miesiącu sprawozdawczym

611
634

-8

Liczba ofert pracy w miesiącu sprawozdawczym

619
639

Liczba bezrobotnych, którzy podjęli pracę w miesiącu sprawozdawczym

465

471

+6

Wyszczególnienie

-5

Na koniec kwietnia stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 11,2%, w województwie śląskim 9,5%,
a w powiecie cieszyńskim 9,0%. Prognozowana stopa bezrobocia na koniec maja 2015r.
w powiecie cieszyńskim wynosi:8,6%.

2. Rejestracje bezrobotnych
W maju 2015r. zarejestrowało się 611osób – tj. o 8 osób mniej niż przed miesiącem,
w tym:
stosunek do
Wybrane kategorie
liczba poprzedniego
miesiąca
kobiety
301
-1
osoby poprzednio pracujące
530
-24
w tym osoby zwolnione z winy pracodawcy
30
+21
osoby dotychczas niepracujące
81
+16
mieszkańcy wsi
321
+28
osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
73
+14
osoby bez kwalifikacji zawodowych
136
+1
osoby bez doświadczenia zawodowego
122
+9
osoby do 30 r.ż.
294
+27
w tym do osoby 25 r.ż.
165
+9
osoby długotrwale bezrobotne (pozostające w rejestrach PUP łącznie
192
-18
przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat
osoby powyżej 50 r.ż.
105
-12
osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. oraz posiadających
103
-5
co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż.
osoby niepełnosprawne
32
-7
osoby zarejestrowane po raz pierwszy
163
+54
osoby zarejestrowane po raz kolejny
448
-62
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3. Wyłączenia z ewidencji osób bezrobotnych
W maju 2015r. wyłączono 863 osoby - tj. o 248 osób mniej niż w kwietniu 2015r.
w tym:
liczba

stosunek do
poprzedniego
miesiąca

471
452
18
19

+6
+35
-5
-29

1
3
13
2

-10
-7
-11
-

osoby bezrobotne, które rozpoczęły szkolenie
osoby bezrobotne, które rozpoczęły szkolenie w ramach bonu szkoleniowego
osoby bezrobotne, które rozpoczęły staż
osoby bezrobotne, które rozpoczęły staż w ramach bonu stażowego
osoby bezrobotne, które rozpoczęły prace społecznie użyteczne

12
3
84
1
6

-15
+2
-86
-7
-50

osoby bezrobotne, które rozpoczęły prace społecznie użyteczne w ramach PAI

19

+19

21

+13

164
35
1
5
18
23

-80
-8
-5
-4
-21
-12

Wybrane kategorie
PODJĘCIE ZATRUDNIENIA:
podjęcia zatrudnienia niesubsydiowanego przez urząd pracy
w tym podjęcie działalności gospodarczej
podjęcie zatrudnienia subsydiowanego przez urząd pracy
w tym:
prac interwencyjnych
robót publicznych
refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego
w ramach bonu zatrudnieniowego
ROZPOCZĘŁO UCZESTNICTWO W AKTYWNYCH FORMACH
PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU:

WYŁĄCZONO Z EWIDECJI OSÓB BEZROBOTNYCH Z INYCH
PRZYCZYN NIŻ PODJĘCIE ZATRUDNIENIA:
odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia lub
innej formy pomocy
niepotwierdzenia gotowości do pracy
dobrowolnej rezygnacji ze statusu osoby bezrobotnej
osiągnięcia wieku emerytalnego
nabycia praw emerytalnych lub rentowych
nabycia praw do świadczeń przed emerytalnych
z innych przyczyn

4. Bilans wybranych kategorii osób bezrobotnych:
liczba

stosunek do
poprzedniego
miesiąca

1837
1757
294
101
193

-209
-80
+27
+35
-8

Wybrane kategorie
OSOBY BEZROBOTNE do 30 r.ż.
zarejestrowane na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc sprawozdawczy
zarejestrowane na koniec miesiąca sprawozdawczego
zarejestrowane w miesiącu sprawozdawczym
po raz pierwszy
po raz kolejny
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wyłączone z ewidencji osób bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym:
podjęło zatrudnienie
w tym zatrudnienie niesubsydiowane przez urząd pracy
w tym samozatrudnienie (podjęcie działalności gospodarczej)
podjęło zatrudnienie subsydiowane przez urząd pracy
w tym
w ramach prac interwencyjnych
w ramach robót publicznych
w ramach refundacji kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej
w ramach bonu zatrudnieniowego
rozpoczęło udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu:

rozpoczęło szkolenie
rozpoczęło szkolenie w ramach bonu szkoleniowego
rozpoczęło staż
rozpoczęło staż w ramach bonu stażowego
rozpoczęło pracy społecznie użyteczne
OSOBY BEZROBOTNE DO 25 r.ż.
zarejestrowane na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc sprawozdawczy
zarejestrowane na koniec miesiąca sprawozdawczego
zarejestrowane w miesiącu sprawozdawczym
po raz pierwszy
po raz kolejny
wyłączone z ewidencji osób bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym
podjęło zatrudnienie
podjęło zatrudnienie niesubsydiowane przez urząd pracy
w tym samozatrudnienie (podjęcie działalności gospodarczej)
podjęło zatrudnienie subsydiowane przez urząd pracy
w tym
w ramach prac interwencyjnych
w ramach robót publicznych
w ramach refundacji kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej
w ramach bonu zatrudnieniowego
rozpoczęło udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu:

rozpoczęło szkolenie
rozpoczęło szkolenie w ramach bonu szkoleniowego
rozpoczęło staż
rozpoczęło staż w ramach bonu stażowego
rozpoczęło pracy społecznie użyteczne
OSOBY BEZROBOTNE pow. 50 r.ż.
zarejestrowane na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc sprawozdawczy
zarejestrowane na koniec miesiąca sprawozdawczego
zarejestrowane w miesiącu sprawozdawczym
po raz pierwszy
po raz kolejny
wyłączone z ewidencji osób bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym
podjęły zatrudnienie
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364
178
171
4
7

-103
-4
+8
-3
-12

0
0
5
2
73
4
3
65
1
0

-5
-3
-3
-13
+2
-29
-7
-7

996
935
165
72
93
218
96
92
1
4

-148
-61
+9
+18
-9
-70
-13
-2
-1
-11

0
0
3
1
52
3
1
47
1
0

-4
-3
-2
-1
-8
-11
-5
-2

1748
1700
105
30
75
153
67

-90
-48
-12
+15
-27
-54
-5

podjęły zatrudnienie niesubsydiowane przez urząd pracy
w tym samozatrudnienie (podjęcie działalności gospodarczej)
podjęło zatrudnienie subsydiowane przez urząd pracy
w tym
w ramach prac interwencyjnych
w ramach robót publicznych
w ramach refundacji kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej
rozpoczęły udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu:

rozpoczęły szkolenie
rozpoczęły staż
rozpoczęły pracy społecznie użyteczne
OSOBY BEZROBOTNE DŁUGOTRWALE
zarejestrowane na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc sprawozdawczy
zarejestrowane na koniec miesiąca sprawozdawczego
zarejestrowane w miesiącu sprawozdawczym
wyłączone z ewidencji osób bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym
podjęło zatrudnienie
podjęło zatrudnienie niesubsydiowane przez urząd pracy
w tym samozatrudnienie (podjęcie działalności gospodarczej)
podjęło zatrudnienie subsydiowane przez urząd pracy
w tym:
w ramach prac interwencyjnych
w ramach robót publicznych
w ramach refundacji kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej
w ramach bonu zatrudnieniowego
rozpoczęło udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu:

rozpoczęły szkolenie
rozpoczęły staż
rozpoczęły staż w ramach bonu stażowego
rozpoczęły pracy społecznie użyteczne

61
4
6

-6
+3
+5

1
1
4
26
2
10
14

-3
+4

3164
3051
192
305
156
148
10
8

-173
-113
-18
-78
+6
+14
+2
+8

0
2
4
2
48
3
24
0
21

-6
-3
+1
+1

+1
-4
-4

-17
-1
-30

4. Osoby bezrobotne z niepełnosprawnością, według statusu:
zarejestrowane na koniec miesiąca sprawozdawczego
w tym kobiety
zarejestrowane w miesiącu sprawozdawczym
w tym kobiety
osoby pobierające zasiłek
osoby pozostające bez zatrudnienia poszukujące pracy
ilość ofert pracy złożonych przez pracodawców w miesiącu sprawozdawczym

osoby, które podjęły zatrudnienie
w tym kobiet

454
220
32
14
42
95
25
18
9

-12
-8
-7
-8
-1
+1
+6
-4
-2

5. Osoby uprawnione do dodatku aktywizacyjnego
W maju 2015r. uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego nabyło 35 osób (w tym 21 kobiet)
w wyniku podjęcia zatrudnienia z własnej inicjatywy.
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6. Wypłacane zasiłki
W miesiącu maju 2015r. uprawnione do pobierania zasiłku dla bezrobotnych były 943 osoby,
w tym 525 kobiet.

7. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
W na koniec maja 2015r. aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu było objętych 434
osób bezrobotnych, w tym: 310 osób odbywa staż, 25 osoby odbywają szkolenie, 14 osób
podjęło zatrudnienie w ramach robót publicznych, 11 osób zatrudniono w formie prac
interwencyjnych, a 74 osoby wykonują prace społecznie użyteczne, w tym 19 osób w ramach
PAI.

8. Oferty pracy
W maju 2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie dysponował 634 wolnymi miejscami pracy.
Najwięcej ofert zatrudnienia złożyły firmy:
firma
MaxPower Sp. z o.o.

liczba
73

TESCO Polska sp. z o.o.
WorkExpress Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo inżynieryjne „IMB Podbeskidzie” S.
o.o.
FLUO Sp. z o.o. (Intermarche)

6
20
20

stanowisko
magazynier, operator wózka
widłowego, pracownik
produkcji, asystent technika
doradca klienta
pakowacz
robotnik budowlany

15

kasjer/sprzedawca

9. Giełdy pracy
W maju 2015r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie odbyły się dwie giełdy pracy:
firma INTERMARCHE kontynuowała rekrutację pracowników na stanowiska obsługi sklepu.

10.Zwolnienia grupowe
W maju 2015r. nie zgłoszono żadnych zwolnień grupowych.

11.Strona internetowa urzędu
www.pup.cieszyn.pl
Zapraszamy na stronę internetową Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie. Można uzyskać
informacje m.in. o aktualnych ofertach pracy, możliwościach pomocy skierowanej do młodzieży,
szkoleniach i realizowanych programach. Pracodawcy znajdą na stronie aktualne druki i wnioski.
www.stat.pup.cieszyn.pl
Na tej stronie można zapoznać się z danymi statystycznymi urzędu pracy.

12. Obsługa osób bezrobotnych:
Informacje dotyczące obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy, a także informacje na
temat aktualnych ofert pracy znajdują się odpowiednio nr tel.:
 Gmina Cieszyn oraz Zebrzydowice – 33 851 49 91 wew. 135;
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Gmina Hażlach – 33 851 49 91 wew. 123;
Gmina Goleszów, Wisła, Ustroń oraz Istebna – 33 851 49 91 wew. 134;
Gmina Skoczów, Chybie oraz Strumień – 33 851 49 91 wew. 133;
Gmina Dębowiec – 33 851 49 91 wew. 121 lub 122
Gmina Brenna – 33 851 49 91 wew. 131 lub 122;
Obsługa osób niepełnosprawnych i poszukujących pracy – 33 851 49 91 wew. 130.

13.Gminne Centra Informacji:
W powiecie cieszyńskim działa 7 Gminnych Centrów Informacji w: Skoczowie, Ustroniu,
Istebnej, Goleszowie, Hażlachu, Brennej i Zebrzydowicach. GCI stanowią ważne ogniwo
poradnictwa zawodowego, służące osobom bezrobotnym w uzyskaniu umiejętności poruszania się
po rynku pracy.
Wykaz GCI w powiecie cieszyńskim:
 43-430 Skoczów, ul. Rynek 2, tel. 479-99-62,
e-mail: irenagren@wp.pl, www.mala-ojczyzna.ox.pl
 43-450 Ustroń, ul. Polańska 95, tel. 854-51-11,
e-mail: biuro@gci.ox.pl, www.gci.ox.pl
 43-470 Istebna, Istebna 68, tel. 855-61-58,
e-mail: promocja@ug.istebna.pl
 43-419 Hażlach, ul. Główna 57, tel. 856-95-55,
e-mail: gci@hazlach.pl, www.hazlach.pl
 43-440 Goleszów, ul. Cieszyńska 29, tel. 479-99-28,
e-mail: gci_goleszow@interia.pl, www.gcigoleszow.go.pl
 43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 69, tel. 858-69-71.
e-mail: gci.brenna@op.pl, www.brenna.infocentrum.com.pl
 43-410 Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 21, tel. 469-24-25.
e-mail: gci@gok.zebrzydowice.pl, www.gci.zebrzydowice.pl

14.Inicjatywy podejmowane lub współrealizowane przez Powiatowy Urząd
Pracy w Cieszynie:

 Projekt „Kierunek przedsiębiorczość”. Działanie 6.2 współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Katowicach realizuje projekt pn. „Kierunek Przedsiębiorczość”.
Celem projektu jest pomoc w samozatrudnieniu osób bezrobotnych poprzez udzielenie
dofinansowania na otwarcie własnej działalności gospodarczej.
W ramach projektu zostało zawartych 45 umów na podstawie, których zostały wypłacone środki.
Wszyscy uczestnicy/czki projektu, którzy zawarli umowy o udzielenie wsparcia, zostali
wyrejestrowani z ewidencji osób bezrobotnych i rozpoczęli działalność gospodarczą. Obecnie jest
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prowadzony monitoring prowadzonej działalności gospodarczej przez uczestników projektu oraz
realizacji warunków zawartych umów.

 Projekt „Młodzież stela na staż się wybiera" współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 PO KL).
Projekt będzie trwał do końca października 2015 roku.
W maju 2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie kontynuował realizację projektu. W ramach
projektu wsparciem objęte są 34 osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Cieszynie, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy kwalifikują
się do skorzystania ze stażu. Projekt w szczególności skierowany jest do osób bezrobotnych nie
posiadających doświadczenia zawodowego, będących bez wykształcenia średniego lub nie
posiadających kwalifikacji zawodowych.
W ramach projektu zaplanowano następujące wsparcie:
- objęcie wszystkich uczestników/uczestniczek projektu indywidualnym doradztwem zawodowym i
pośrednictwem pracy,
- organizację warsztatów z zakresu techniki efektywnego poszukiwania pracy/miejsca stażu oraz
zagadnień związanych z adaptacją w nowym miejscu pracy
- 6-cio miesięczny staż, w trakcie którego przysługiwać będzie stypendium w wysokości 120%
zasiłku dla osób bezrobotnych.
Dzięki zaplanowanym działaniom uczestnicy/czki projektu zdobędą doświadczenie zawodowe
wymagane na stanowisku pracy u organizatora stażu, którego samodzielnie znajdą. Rozwiązanie to
daje możliwość podjęcia zatrudnienia zgodnego z własnymi aspiracjami zawodowymi. W maju
2015r. wszyscy uczestnicy projektu realizowali staże, które zaplanowane zostały na okres od
kwietnia od października 2015r.

 Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

Cieszyńskim (I)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego (Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).
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Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat
pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie
446 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie
zakwalifikowanych do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw.
wymagający wsparcia). W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej
oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów
zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie realizowane będą odpowiednio dobrane usługi i
instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W roku 2015 dzięki projektowi 63 osoby podniosą
kwalifikacje w ramach szkoleń zawodowych (w tym 15 osób skorzysta z bonów szkoleniowych),
347 osób nabędzie doświadczenie zawodowe w ramach stażu, 25 osób otrzyma jednorazowe środki
na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz 11 osób otrzyma wsparcie w postaci bonu na
zasiedlenie.
W maju udział w projekcie rozpoczęły 222 osoby. Spośród nich 16 osobom zostały pozytywnie
rozpatrzone wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
a 206 osób skorzysta z formy pomocy jaką są staże. Kolejne osoby rozpoczną korzystanie
z oferowanych form wsparcia w następnych miesiącach, zgodnie z wcześniej opracowaną dla nich
ścieżką.

 Program Aktywizacja i Integracja (PAI)
Celem programu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej, dla których urząd ustalił III profil pomocy oraz kształtowanie ich
aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym.
W ramach zawartych porozumień z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skoczowie oraz Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiśle z dniem 01.05.2015r. Program Aktywizacja i Integracja
rozpoczęło 19 osób bezrobotnych, które spełniają wyżej wymienione kryteria. Program będzie trwał
do końca czerwca. W jego ramach uczestnicy odbywają prace społecznie użyteczne oraz zajęcia
z zakresu integracji społecznej realizowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej, z którymi zawarto
porozumienia.

 Program specjalny
Program skierowany jest do 25 osób bezrobotnych oddalonych od rynku pracy, czyli posiadających
tzw. III profil pomocy. W jego ramach zaplanowano wsparcie dla uczestników w postaci „bonu na
przełamanie barier”, dwudniowych warsztatów „Techniki efektywnego poszukiwania pracy”, robót
publicznych, staży, zwrotu kosztów przejazdu na staż/warsztaty, a także refundację kosztów opieki.
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Ponad to uczestnicy oraz organizatorzy staży mogą liczyć na premie motywującą do
podjęcia/utrzymania zatrudnienia.
W maju 2015r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie kontynuowano realizację modułu
„warsztatów, indywidualnego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy”. Dla każdej osoby
zrekrutowanej do programu sporządzano/uaktualniano Indywidualny Plan Działania. Uczestnicy
programu w trakcie indywidulanych konsultacji z doradcą zawodowym identyfikowali bariery
utrudniające im podjęcie zatrudnienie i ustalali ewentualny cel wydatkowania bonu. Bon na
przełamanie barier stanowił element specyficzny programu, a jego celem było wzmocnienie
samooceny uczestników, którzy podejmą prace/staż, gdyż przygotowywał ich do zmiany/poprawy
wizerunku, a tym samym wpływał pozytywnie na autoprezentację ważną w procesie poszukiwania
pracy. Rozpoczął się również 3 etap realizacji programu związany z organizacją staży oraz robót
publicznych. W wyniku podjętych działań, w maju 3 osoby zostały zatrudnione w ramach robót
publicznych i 17 uczestników programu rozpoczęło odbywanie staży.
KALENDARIUM: MAJ 2015r.
25 maja Odbyła się kolejna Powiatowa Rada Zatrudnienia, podczas której opiniowano podział
środków na realizację programów rynku pracy oraz omówiono zmiany zachodzące na
lokalnym rynku pracy. W trakcie PRZ skupiono się także na nowej perspektywie
finansowej UE i realizowanych programach przez Powiatowy Urząd Pracy
w Cieszynie.
27 maja Dyrektor urzędu oraz doradca zawodowy uczestniczyły w konferencji zorganizowanej
przez Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie. Konferencja pn. „Informatyk na
rynku pracy” była podsumowaniem projektu „Algorytm sukcesu w zawodzie”.
W trakcie konferencji poznano działania zrealizowane w ramach projektu, które
służyły zwiększeniu konkurencyjności młodzieży na rynku pracy. Prowadzona była
także ożywiona dyskusja, co oprócz wykształcenia i kwalifikacji jest niezbędne na
dzisiejszym rynku pracy w branży IT. Omówiono także rynek dostępnych miejsc pracy
oraz perspektyw dotyczących samodzielnej działalności gospodarczej.
29 maja Dyrekcja urzędu uczestniczyła w spotkaniu z firmą Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.
Spotkanie dotyczyło obszarów współpracy w związku z nowymi miejscami pracy
w Cieszynie.
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