Informacja o cieszyńskim rynku pracy
Maj 2003
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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Stopa bezrobocia zaczęła spadać. Na koniec kwietnia w Polsce wyniosła 18,4%; w
województwie śląskim 17,0%, a w powiecie cieszyńskim 14,5%. Prognozowana stopa bezrobocia
na koniec maja wynosi 14,1%.
2.

Rejestracje bezrobotnych
W maju zarejestrowało się 596 bezrobotnych. Z tego:
• 48% to kobiety,
• 35% nigdzie dotychczas nie pracowało,
• 49% to mieszkańcy wsi,
• 24% miało prawo do zasiłku,
• 22% rejestrowało się w urzędzie po raz pierwszy,
• 18% to absolwenci,
• 40% ma poniŜej 24 lat.

3. Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych
W ubiegłym miesiącu wyłączonych zostało 851 osób – o 22 więcej niŜ przed miesiącem:
• 522 osób podjęło pracę (+108 osób),
• 190 osób nie potwierdziło gotowości do pracy (-109),
• 81 osób rozpoczęło szkolenia lub staŜe pracy (+22),
• 12 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego (-2),
• 14 osób nabyło prawa emerytalne, rentowe lub przedemerytalne (+3),
• 28 z innych powodów np. słuŜba wojskowa, pobyt w zakładzie karnym (+5).
4. Absolwenci
W maju zarejestrowało się 106 absolwentów – o 39 niŜ przed miesiącem, a status absolwenta
utraciło 179 osób. 73 absolwentów podjęło pracę, 71 rozpoczęło staŜ pracy.
Rozpoczął się drugi etap programu „Patrole Ekologiczne”. W jego ramach absolwenci znajdą
zatrudnienie w Urzędach Miast i Gmin, Nadleśnictwach w Ustroniu i Wiśle, PTTK w Cieszynie i
Wiśle oraz w Muzeum Śląskim w Cieszynie. Łącznie przygotowanych zostało 49 miejsc pracy. 2
osoby zatrudniono w maju, 23 zaczęło staŜe w czerwcu. Pozostało 24 wolne miejsca pracy.
Ciągle teŜ jest wolnych 75 miejsc na staŜach w firmach prywatnych i państwowych.
Absolwentów chcących rozpocząć staŜ absolwencki zapraszamy do kontaktu z panią Jolantą
Krzykwą, tel. 851-49-91, wew. 130 lub osobiście, Powiatowy Urząd Pracy, ul. Kochanowskiego 8,
I piętro, pokój nr 6.

5. Wypłacane zasiłki
Na koniec maja uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych było 1092 osób, o 124
mniej niŜ przed miesiącem. W chwili obecnej stanowi to 10,6% zarejestrowanych bezrobotnych.
Liczba ta systematycznie spada.
Zasiłek przedemerytalny pobierało 1183 osób (to o 4 mniej niŜ przed miesiącem). Świadczenie
przedemerytalne pobierały 1273 osoby – 20 więcej niŜ przed miesiącem.
6. Oferty pracy
W maju zgłoszono do urzędu 128 ofert pracy. Wśród najciekawszych naleŜy wymienić ofertę
zatrudnienia 10 pracowników w firmie Admit z Górek Wielkich, 5 murarzy i 5 brukarzy w PUH
Janbud z Ustronia, 5 pracowników do tartaku Trans-Jonasz z Brennej, 4 prasowaczek do Zakładu
Pralniczego z Ustronia, 4 murarzy w firmie budowlanej z Górek Wielkich i 4 pracowników do
firmy Paks’d z Międzyświecia.
7. Zwolnienia grupowe w zakładach pracy
Od początku 2003 roku Powiatowy Urząd Pracy nie został powiadomiony o planowanych
zwolnieniach w zakładach pracy powiatu cieszyńskiego.
8. Zobowiązania
Na koniec maja 2003r. Urząd Pracy nie ma Ŝadnych zobowiązań dzięki przekazaniu 1 175 tys.
zł z MGPiPS.
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. NajbliŜsza wizyta odbędzie się 26 czerwca, na I piętrze, w pokoju numer 7 w godzinach
od 9.00 do 14.00. Kolejna 31 lipca.
11. Obsługa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w gminach w lipcu
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Oprócz potwierdzania gotowości do pracy, bezrobotni mogą takŜe na miejscu porozmawiać z
dyŜurującym doradcą zawodowym.

12. Inicjatywy podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie:

¬ W ramach Wiosennej Szkoły Wczesnej Profilaktyki pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy
uczestniczyli w warsztatach dotyczących opracowania projektów z wykorzystaniem Europejskiego
Funduszu Społecznego,
¬ Powiatowy Urząd Pracy aktywnie współpracuje przy naborze absolwentów i pracowników w ramach
prac interwencyjnych i umów absolwenckich do Hotelu „Gołębiewski”,
¬ Kierownik PUP spotkała się z Prezesami stowarzyszeń: Samorządu Gospodarczego Ziemi Cieszyńskiej i
Kupców Cieszyńskich. Podczas spotkania omówiono wspólne działania w celu jak najszerszego
wykorzystania środków Funduszu Pracy i tym samym stworzenia moŜliwości większego uczestnictwa
przez osoby bezrobotne w programach rynku pracy,
¬ W ramach kontynuacji programu doradca zawodowy uczestniczył w spotkaniu informacyjno-doradczym
dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Cieszynie
¬ Z inicjatywy Działu Poradnictwa Zawodowego w dniu 29 maja odbyło się spotkanie z grupą studentów
IV roku filii UŚ w Cieszynie – celem było przedstawienie programu PUP pn. „Wolontariusz – staŜysta”
¬ Z inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy odbyło się spotkanie z przedstawicielami Cieszyńskiego
Pogotowia Ratunkowego, Szpitala Śląskiego i Firmy IMC w sprawie wdroŜenia modułu szkolenia dla
osób zagroŜonych bezrobociem,
¬ Kontynuacja współpracy PUP z Punktem Odnowy Zawodowej w Cieszynie, w ramach programu
PHARE 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza – Rozwój Zasobów Ludzkich.
Program realizowany jest przez IMC Consulting, Zakład Doskonalenia Zawodowego i Wojewódzki
Uniwersytet Robotniczy. Celem programu są szkolenia zawodowe i poradnictwo biznesowe dla osób
bezrobotnych i osób zagroŜonych utratą pracy.
W ramach programu moŜna bezpłatnie skorzystać z:
• poradnictwa zawodowego;
• przekwalifikowania (szkolenia zawodowego);
• szkolenia w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej;
Dodatkowe informacje dotyczące w/w programu moŜna uzyskać w Punkcie Odnowy Zawodowej, ul.
Głęboka 25, Cieszyn, tel. 858-23-21 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do
18.00.
¬ Z inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy trwają szkolenia staŜystów obsługujących Gminne Centra
Informacji Europejskiej m.in. w zakresie:
• Narodowego Planu Rozwoju,
• Rozmowy kwalifikacyjnej i poszukiwania pracy,
• Programu Edukacyjnego MłodzieŜ,
Szkolenia prowadzili pracownicy Wydziału Strategii Starostwa Powiatowego i Powiatowego Urzędu
Pracy,
¬ Trwa obsługa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w gminach (zgodnie z harmonogramem) wraz z
dyŜurami doradców zawodowych.
¬ Odbyły się zajęcia Klubu Pracy w ramach dalszej realizacji programu „Wspólny Cel”, który
przygotowuje do samodzielnego poszukiwania pracy oraz do radzenia sobie z bezradnością społeczną,
¬ Otwarto pierwsze przetargi na szkolenia zawodowe i rozpoczęto nabór kandydatów w następujących
kierunkach:
• Pracownik hurtowni, magazynu, działu obsługi klienta,
• Profesjonalny sprzedawca,
• Sprzedawca handlowiec,
• Spawanie stali elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych MAG,
¬ W związku z ofertą Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności „Bezrobocie co robić” do udziału w
Akademii Outplacemantu Powiatowy Urząd Pracy zaprosił pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej
z terenu powiatu cieszyńskiego, Ochotniczego Hufca Pracy z Cieszyna i Gminnego Centrum Informacji
ze Skoczowa. Przygotowano kartę zgłoszeniową 15 osób. Rozstrzygnięcie naszej oferty nastąpi w
czerwcu.

