Informacja o cieszyńskim rynku pracy
Listopad 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 października stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 18,7%; w województwie śląskim
16,7%, a w powiecie cieszyńskim 14,7%. Prognozowana stopa bezrobocia na koniec listopada
wynosi 15,2%.
2.

Rejestracje bezrobotnych

W listopadzie zarejestrowało się 1066 osób, z tego:
• 45% to kobiety,
• 26% nigdzie dotychczas nie pracowało,
• 49% to mieszkańcy wsi,
• 24% miało prawo do zasiłku,
• 18% rejestrowało się w urzędzie po raz pierwszy,
• 38% ma poniŜej 24 lat.
3. Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych
W miesiącu listopad wyłączonych zostało 735 osób o 344 mniej niŜ przed miesiącem:
• 324 osoby podjęły pracę (o 143 mniej),
• 234 osób nie potwierdziło gotowości do pracy (o 123 mniej),
• 113 osób rozpoczęło szkolenia lub staŜe absolwenckie (o 51 mniej),
• 14 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego (o 5 więcej),
• 8 osób nabyło prawa emerytalne, rentowe lub przedemerytalne (o 3 więcej),
• 38 osób wyłączono z innych powodów np. słuŜba wojskowa, pobyt w zakładzie karnym
(tyle samo co przed miesiącem).
4. MłodzieŜ
W listopadzie 123 osoby w wieku 18-25 lat podjęły pracę (o 47 mniej niŜ przed miesiącem), w tym
1 osoba w ramach robót publicznych, 30 osób rozpoczęło szkolenia a 2 osoby rozpoczęły staŜ.

5. Wypłacane zasiłki
Na koniec listopada uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych było 1003 osoby, o 72
więcej niŜ przed miesiącem. W chwili obecnej stanowi to 10% zarejestrowanych bezrobotnych.
6. Oferty pracy
W listopadzie Urząd Pracy otrzymał 118 ofert pracy – o 51 mniej niŜ w październiku. Wśród ofert
pracy przewaŜają zapotrzebowania na pojedynczych pracowników w szczególności z branŜy
gastronomicznej (kucharz, kelner). 10 robotników drogowych poszukiwał Zakład Usług
Instalacyjnych z Jasienicy. Dom Wczasowy „Halny” z Wisły zgłosił zapotrzebowanie na
4 pracowników (2 kelnerów, 1 kucharza i 1 recepcjonistkę). OŚW „Sosna” z Wisły złoŜył ofertę na
2 kelnerów i 2 kucharzy.
7. Zwolnienia grupowe w zakładach pracy
W listopadzie Urząd Pracy nie otrzymał Ŝadnej informacji o planowanych zwolnieniach
grupowych.
8. Zobowiązania
Na koniec listopada 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 grudniu wizyta pracownika Urzędu Pracy z Czeskiego Cieszyna odbędzie się 30
grudnia, na I piętrze, w pokoju numer 3 w godzinach od 9.00 do 14.00. Natomiast pracownik
tutejszego Urzędu Pracy w dniu 15 grudnia dyŜurował będzie w Urzędzie Pracy w Czeskim
Cieszynie.
11. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
W listopadzie 121 osób bezrobotnych zostało objętych aktywnymi formami przeciwdziałania
bezrobociu ( -8 osób). 113 osób, w tym 80 kobiet, rozpoczęło szkolenia. 8 bezrobotnych kobiet
zostało zatrudnionych w ramach robót publicznych.
12. Osoby Niepełnosprawne
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie na koniec listopada 2004 roku zarejestrowanych
w ewidencji osób niepełnosprawnych bezrobotnych było 382 osoby (w tym 179 kobiet) – (+96
osób) z czego 27 osób pobiera zasiłek (w tym 14 kobiet).

W ewidencji było równieŜ zarejestrowanych 177 osób (w tym 76 kobiet) – (+11 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 36 osób (w tym 3 kobiety)
pobierające rentę szkoleniową, z czego 3 osoby w trakcie przekwalifikowania zawodowego.
W listopadzie złoŜone zostały 2 oferty pracy z zakładów pracy chronionej dla osób bezrobotnych–
(-6 ofert w porównaniu z październikiem).
W listopadzie pracę podjęły 4 osoby bezrobotne (w tym 2 kobiety) – (-3 osoby) oraz 1 osoba
poszukująca pracy.
13. Obsługa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w gminach w styczniu
Górki
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K-O
A-K
L-ś

Wisła
Istebna
Zebrzydowice

Ośrodek Zdrowia
Gminny Ośrodek
Kultury
Gminny Ośrodek
Kultury
ul. Bielska 51
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Gminy
Urząd Gminy

Oprócz potwierdzania gotowości do pracy, bezrobotni mogą takŜe na miejscu porozmawiać
z dyŜurującym doradcą zawodowym.
14. Inicjatywy podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie:

• Odbyło się kolejne spotkanie informacyjne dla grupy osób rozwaŜających rozpoczęcie

•
•
•
•

działalności gospodarczej prowadzone przez pracownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia
w Bielsku-Białej. Tematyka spotkania obejmowała m.in.:
kolejne kroki przy rejestracji firmy,
wybór sposobu rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
aktualne przepisy i terminarz opłat w ZUS.
W listopadzie odbyły się w Powiatowym Urzędzie Pracy warsztaty pn. „Samodzielność
w poszukiwaniu pierwszej pracy” przeznaczone dla nowo zarejestrowanej młodzieŜy.
W 10 spotkaniach wzięło udział 129 osób.
W listopadzie odbyły się warsztaty dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP
Cieszyn. W warsztatach uczestniczyło 6 osób (w tym 3 kobiety).
W ramach kolejnego spotkania w Parafii Dobrego Pasterza w Ustroniu Dobce z osobami
bezrobotnymi omówiono bieŜące problemy i sytuację osób bezrobotnych. W spotkaniu
uczestniczyli zaproszeni goście z Irlandii, którzy omówili moŜliwości pracy za granicą.
W ramach kontynuacji programu, doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy, uczestniczył
w spotkaniu informacyjno-doradczym dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Cieszynie.

• W listopadzie w PUP Cieszyn odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ośrodków Pomocy
Społecznej z całego powiatu. Na spotkaniu ustalono, iŜ od grudnia br. PUP Cieszyn będzie
przekazywać do poszczególnych gmin oferty pracy, co przyczyni się do skrócenia czasu
realizacji oferty bez konieczności dojazdu bezrobotnego do Cieszyna oraz wzmocni aktywność
zawodową klientów ośrodków pomocy społecznej. Ponadto omówiono zasady obowiązujące
przy ustalaniu prawa do stypendium z tytułu podjęcia nauki przez osoby bezrobotną
i współpracy w tym zakresie z ośrodkami pomocy społecznej.
• Dyrektor PUP uczestniczyła w spotkaniu z członkami Skoczowskiego Towarzystwa
Kupieckiego, na którym przedstawiła zapisy ustawy o promocji zatrudnienia w zakresie
programów rynku pracy. Ustalono, iŜ takie spotkania będą się odbywały cyklicznie aby
pracodawcy na bieŜąco byli informowani o działaniach urzędu pracy.
• W listopadzie odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Powiatowej Rady Zatrudnienia, na której
wręczono akty powołań w skład PRZ. W wyniku głosowania przewodniczącym rady został Pan
Bogdan Ficek – Burmistrz Miasta Cieszyna, a zastępcą Pan Stanisław Walica – przedstawiciel
Cechu Rzemiosł RóŜnych. Najistotniejszym tematem posiedzenia było zaopiniowanie przez
członków PRZ regulaminu przyznawania bezrobotnym dotacji na rozpoczęcie działalności
gospodarczej, który został pozytywnie zaakceptowany.

