Informacja o cieszyńskim rynku pracy
Listopad 2015 rok
Zmiany na lokalnym rynku pracy
1. Dane statystyczne.
Wyszczególnienie

październik listopad różnica

Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego

4965

5373

+408

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w miesiącu sprawozdawczym

841

1129

+288

721
386

-149

Liczba ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w miesiącu sprawozdawczym

870
172

+214

Liczba bezrobotnych, którzy podjęli pracę w miesiącu sprawozdawczym

425

398

-27

Liczba bezrobotnych wyłączonych z ewidencji osób bezrobotnych

Na koniec października 2015 stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 9,6%, w województwie
śląskim 8,1%, a w powiecie cieszyńskim 7,4%. Prognozowana stopa bezrobocia na koniec
listopada 2015r. w powiecie cieszyńskim wynosi: 8%.

2. Rejestracje bezrobotnych.
W listopadzie 2015r. zarejestrowało się 1129 osób – tj. o 288 osób więcej niż przed miesiącem,

Wybrane kategorie

liczba

kobiety
osoby poprzednio pracujące
w tym osoby zwolnione z winy pracodawcy
osoby dotychczas niepracujące
mieszkańcy wsi
osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
osoby bez kwalifikacji zawodowych
osoby bez doświadczenia zawodowego
osoby do 30 r.ż.
w tym do osoby 25 r.ż.
osoby długotrwale bezrobotne (pozostające w rejestrach PUP łącznie
przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat
osoby powyżej 50 r.ż.
osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. oraz posiadających
co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż.
osoby niepełnosprawne
osoby zarejestrowane po raz pierwszy
osoby zarejestrowane po raz kolejny

634
993
36
136
596
84
213
258
531
304
350

stosunek do
poprzedniego
miesiąca
+199
+254
+2
+34
+164
-20
+60
+83
+134
+73
+91

202
189

+54
+42

88
120
1009

+35
-38
+326

1

3. Wyłączenia z ewidencji osób bezrobotnych.W listopadzie 2015r. wyłączono z ewidencji osób bezrobotnych 721 osób - tj. o 149 osób mniej
niż przed miesiącem.

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
dofinasowania do samozatrudnienia (podjęcia DG)
w ramach bonu zasiedleniowego
ROZPOCZĘŁO UCZESTNICTWO W AKTYWNYCH FORMACH
PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU:

osoby bezrobotne, które rozpoczęły szkolenie
osoby bezrobotne, które rozpoczęły szkolenie w ramach bonu szkoleniowego
osoby bezrobotne, które rozpoczęły staż
osoby bezrobotne, które rozpoczęły prace społecznie użyteczne
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 przedemerytalnych
podjęcia nauki

liczba

stosunek do
poprzedniego
miesiąca

398
351
17
47

-27
-28
+7
+1

0
0
16
0
30
1
48

-3
-6
+12
-1

42
6
0
0
253

-53
+3
-2
-

25

-7

157
27
4
19
18
3

+27
-19
-3
+13
+3
-14

4. Bilans wybranych kategorii osób bezrobotnych:
liczba

stosunek do
poprzedniego
miesiąca

1459
1691
531
75

+79
+232
+134
-35

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
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po raz kolejny
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 samozatrudnienia (podjęcie DG)
w ramach robót publicznych
w ramach refundacji kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej
w ramach bonu zatrudnieniowego
w ramach bonu zasiedleniowego
rozpoczęło udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu:

rozpoczęło szkolenie
rozpoczęło szkolenie w ramach bonu szkoleniowego
rozpoczęło staż
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 samozatrudnienia (podjęcie DG)
w ramach refundacji kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej
w ramach bonu zatrudnieniowego
w ramach bonu zasiedleniowego
w ramach prac interwencyjnych
w ramach robót publicznych
rozpoczęło udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu:

rozpoczęło szkolenie
rozpoczęło staż
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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456
294
190
172
9
18

+169
-18
-122
+1
+4
-6

0
9
0
8
0
1
21
15
6
0

-1
-4
-1
+10
-12
+3
-2

796
923
304
42
262
172
117
106
2
11

+39
+127
+73
-50
+123
-7
+9
+8
-2
+3

4
6
0
1
0
0
12
7
5

+3
-1
+1
+12
+2
+4

1464
1514
202
27
175
152
55

-11
+50
+54
+8
+46
-7
+5

podjęły zatrudnienie niesubsydiowane przez urząd pracy
w tym samozatrudnienie (podjęcie DG)
podjęło zatrudnienie subsydiowane przez urząd pracy
w tym
w ramach prac interwencyjnych
w ramach robót publicznych
w tym samozatrudnienie (podjęcie DG)
w ramach refundacji kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej

49
0
6

+2
-1
+3

0
0
6
2
4
4
0
0

-2
+6
+2
-23
-23
-

2534
2647
350
237
106
92
5
14

-20
+113
+91
-42
-20
-24
+4

0
7
7
0
14
14
0
0

-2
+4
+4
-27
-27
-

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 ramach samozatrudnienia (podjęcie DG)
podjęło zatrudnienie subsydiowane przez urząd pracy
w tym:
w ramach prac interwencyjnych
w ramach refundacji kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej
w ramach samozatrudnienia (podjęcie DG)
w ramach robót publicznych
rozpoczęło udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu:

rozpoczęły szkolenie
rozpoczęły staż
rozpoczęły prace społecznie użyteczne

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
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433
212
88
47
40
72
2
22
7

+21
+75
+35
+21
-6
-5
-22
-6
-9

5. Osoby uprawnione do dodatku aktywizacyjnego.
W listopadzie 2015r. w wyniku podjęcia zatrudnienia z własnej inicjatywy, uprawnienia do
dodatku aktywizacyjnego nabyło 45 osób (w tym 30 kobiet).

6. Wypłacane zasiłki.
W miesiącu listopadzie 2015r. uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych było
841 osób, w tym 503 kobiet.

7. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
Na koniec listopada 2015r. aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu było objętych
68 osób bezrobotnych, w tym: 26 osób odbywa staż, 13 osób odbywało szkolenie indywidualne,
3 osoby podjęły zatrudnienie w ramach robót publicznych, 24 osoby zatrudniono w formie prac
interwencyjnych, a 2 osoby wykonują prace społecznie użyteczne.

8. Szkolenia.
W listopadzie 2015r. odbywały się następujące szkolenia grupowe:
Liczba osób

Temat szkolenia

8

Projektowanie i pozycjonowanie stron internetowych

15

Kurs z zakresu opieki nad osobami starszymi z elementami języka niemieckiego

15

Kurs z zakresu opieki nad osobami starszymi z elementami języka niemieckiego
Szkolenie przygotowujące do wykonywania zawodu kasjera - sprzedawcy z nauką

12

języka czeskiego
Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem

30

5

specjalizowanych z uprawnieniami UDT

15

Komputer jako narzędzie pracy zawodowej – moduł podstawowy

14

Komputer jako narzędzie pracy zawodowej – moduł zaawansowany

12

ABC Przedsiębiorczości

9. Oferty pracy.
W listopadzie 2015r. pracodawcy złożyli 386 ofert zatrudnienia, w tym 26 w ramach pracy
subsydiowanej przez urząd pracy. Łącznie Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w miesiącu
sprawozdawczym dysponował 908 ofertami pracy.
Najwięcej ofert zatrudnienia złożyły firmy:
firma
Manpower Group sp. z o.o.
INTERMAX INTERNATIONAL sp. z o.o.
KOAM sp. z o.o.
TPG Katowice sp. z o.o.
MARMED S.C.
POLKO-TECH sp. z o.o.

liczba
100
50
20
10
10
10

stanowisko
pracownik pomocniczy producji
pracownik inwentaryzacji
pracownik produkcji
doradca klienta
opiekun osoby starszej
krawiec

10.Giełdy pracy.
W listopadzie 2015r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie odbyła się 1 giełda pracyrekrutacja na stanowiska pracownika produkcji prowadzona przez agencję zatrudnienia
Manpower Group sp. z o.o. na zlecenie Mondeles International Cieszyn ul. Liburnia.

11.Zwolnienia grupowe.
W listopadzie 2015r. nie zgłoszono żadnych zwolnień grupowych.

12.Strona internetowa urzędu.
www.pup.cieszyn.pl
Zapraszamy na stronę internetową Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie, gdzie można uzyskać
informacje m.in. o aktualnych ofertach pracy, możliwościach pomocy skierowanej do młodzieży,
szkoleniach i realizowanych programach. Pracodawcy znajdą na stronie aktualne informacje oraz
formularze wniosków.
www.stat.pup.cieszyn.pl
pod tym adresem można zapoznać się z danymi statystycznymi urzędu pracy.

13. 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;
 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.
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14.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. 33/479-33-84,
e-mail: irenagren@wp.pl, www.mala-ojczyzna.ox.pl
 43-450 Ustroń, ul. Polańska 95, tel. 33/854-51-11,
e-mail: biuro@gci.ox.pl, www.gci.ox.pl
 43-470 Istebna, Istebna 68, tel. 33/855-61-58,
e-mail: promocja@ug.istebna.pl
 43-419 Hażlach, ul. Główna 57, tel. 33/856-95-55,
e-mail: gci@hazlach.pl, www.hazlach.pl
 43-440 Goleszów, ul. Cieszyńska 29, tel. 33/479-99-28,
e-mail: gci_goleszow@interia.pl, www.gcigoleszow.go.pl
 43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 69, tel. 33/858-69-71.
e-mail: gci.brenna@op.pl, www.brenna.infocentrum.com.pl
 43-410 Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 21, tel. 33/469-24-25.
e-mail: gci@gok.zebrzydowice.pl, www.gci.zebrzydowice.pl

15.

Inicjatywy podejmowane lub współrealizowane przez Powiatowy Urząd
Pracy w Cieszynie:

 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).
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
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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 listopadzie udział w projekcie rozpoczęły 4 osoby (3 kobiety, 1 mężczyzna). Wszystkie
z nich otrzymały bony na zasiedlenie, dzięki którym zmienią miejsce dotychczasowego
zamieszkania i podejmą zatrudnienie.

 Projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (I)” współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 7.2 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).
W dniu 01.07.2015r. w odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
nabór na realizację projektów pozakonkursowych w ramach Działania 7.2 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 +
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (I)”.
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia
pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie, jako
bezrobotni, dla których został ustalony profil pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profil pomocy
II (tzw. wymagający wsparcia), należących co najmniej do jednej z wymienionych grup: kobiety,
osoby o niskich kwalifikacjach, osoby powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby
długotrwale bezrobotne. Zaplanowano do realizacji staże dla 130 osób, przyznanie jednorazowych
środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 45 osób, doposażenie lub wyposażenie
stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej dla 20 osób oraz szkolenia grupowe dla
157 osób. W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty
aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych
danego uczestnika. Na tej podstawie urząd pracy realizować będzie odpowiednio dobrane usługi
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i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy.
W listopadzie udział w projekcie rozpoczęło 17 osób (6 kobiet, 11 mężczyzn). Spośród nich
7 osób rozpoczęło udział w szkoleniach/kursach oraz jedna osoba otrzymała jednorazowe środki na
podjęcie działalności gospodarczej zgodnie ze złożonym, pozytywnie ocenionym przez Komisję,
wnioskiem o przyznanie im wsparcia. Kolejne 9 osób zostało skierowanych do pracy w ramach
wyposażonego/doposażonego stanowiska pracy.

 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.
Ponad to uczestnicy oraz organizatorzy staży mogą liczyć na premie motywującą do
podjęcia/utrzymania zatrudnienia.
W listopadzie 2015r. zakończył się ostatni z dziewiętnastu staży w ramach programu oraz trzech
uczestników zakończyło odbywanie robót publicznych. Kontynuowana była realizacja czwartego
etapu, związanego z wypłatami premii motywujących do podjęcia lub utrzymania zatrudnienia.

KALENDARIUM

LISTOPAD 2015r.

Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie wzięła udział w konferencji

18 listopad

„Wspierajmy przedsiębiorczość” zorganizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy
w Rybniku
Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie oraz Kierownik Działu

19 listopad

Instrumentów Rynku Pracy wzięły udział w spotkaniu z mieszkańcami Cieszyna.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Burmistrza Cieszyna oraz Starostę powiatu
cieszyńskiego. Na spotkaniu poruszano tematy dotyczące przedsiębiorczości oraz sytuacji
na cieszyńskim rynku pracy.
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie odbyło się spotkanie z przedstawicielami

26 listopad

Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu cieszyńskiego. Tematem spotkania było
omówienie wyników współpracy w 2015r. oraz planów na 2016r.
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