INFORMACJA O CIESZYŃSKIM RYNKU PRACY
zmiany na lokalnym rynku pracy w styczniu 2017r.
1. Dane statystyczne.
Wyszczególnienie
liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego

grudzień

styczeń

różnica

4297

4510

+213

liczba bezrobotnych zarejestrowanych w miesiącu sprawozdawczym

532

637

+105

liczba bezrobotnych wyłączonych z ewidencji osób bezrobotnych

605

424

-181

liczba ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w miesiącu sprawozdawczym

488

300

-188

liczba bezrobotnych, którzy podjęli pracę w miesiącu sprawozdawczym

405

248

-157

liczba osób bezrobotnych pobierających zasiłek

706

793

+87

Na koniec grudnia 2016 stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 8,3%, w województwie śląskim
6,6%, a w powiecie cieszyńskim 6,3%. Prognozowana stopa bezrobocia na koniec stycznia
2017r. w powiecie cieszyńskim wynosi: 6,6%.

2. Rejestracje bezrobotnych.
W styczniu 2017r. zarejestrowało się 637 osób – tj. o 105 osób więcej niż przed miesiącem.
Wybrane kategorie

liczba

stosunek do
poprzedniego
miesiąca

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

280
606
27
31
323
35
132
63
229
124
139

+51
+102
+12
+3
+57
+1
+20
-1
+31
+11
-12

152
122

+18
+105

42
102
535

+8
+22
+83

1.

3. Wyłączenia z ewidencji osób bezrobotnych.
W styczniu 2017r. wyłączono z ewidencji osób bezrobotnych 424 osoby - tj. o 181 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
dofinansowania do pojęcia działalności gospodarczej
refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego
w ramach bonu zasiedleniowego
w ramach bonu zatrudnieniowego
inne
UCZESTNICTNICZY W AKTYWNYCH FORMACH
PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU:

osoby bezrobotne, które odbywają szkolenie
osoby bezrobotne, które odbywają staż
osoby bezrobotne, które wykonują prace interwencyjne
osoby bezrobotne, które odbywają prace społecznie użyteczne
osoby bezrobotne zatrudnione przy robotach publicznych
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

225
6
23

-85
-5
--72

0
0
2
6
2
0
2
113

-22
-40
-1
-20
+1

5
75
32
1
0

-3
-1
-5
-6

9

-6

76
39
1
11
13
0

-9
+3
-2
+2
-2
-1

Liczba

stosunek do
poprzedniego
miesiąca

1158
229

-101
-31

4. Bilans wybranych kategorii osób bezrobotnych:
Wybrane kategorie
OSOBY BEZROBOTNE do 30 r.ż.
zarejestrowane na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc sprawozdawczy
zarejestrowane w miesiącu sprawozdawczym
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po raz pierwszy
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 robót publicznych
w ramach samozatrudnienia (podjęcie DG)
w ramach refundacji kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej
w ramach bonu zasiedleniowego
w ramach bonu zatrudnieniowego
rozpoczęło udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu:
rozpoczęło szkolenie
rozpoczęło staż
w ramach prac społecznie użytecznych
OSOBY BEZROBOTNE DO 25 r.ż.
zarejestrowane na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc sprawozdawczy
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 samozatrudnienia (podjęcie DG)
w ramach refundacji kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej
w ramach bonu zasiedleniowego
w ramach bonu zatrudnieniowego
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 w miesiącu sprawozdawczym
po raz pierwszy
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60
169
180
112
96
2
16

+8
+23
-112
-109
-70
-2
-39

0
0
1
3
2
0
8
4
4
0

+15
-12
-1
-1
-1
-

594
124
46
78
98
65
55
1
10

-53
+11
+5
+6
-56
-49
-27
-22

0
0
1
1
1
0
3
0
3

-5
-7
-2
-2
-2
-

1336
152
20

+30
+31
+4

po raz kolejny
wyłączone z ewidencji osób bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym
podjęły zatrudnienie
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
w ramach dofinasowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego
bezrobotne pow. 50 r.ż.
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 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 robót publicznych
w ramach samozatrudnienia (podjęcie DG)
w ramach refundacji kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej
w ramach dofinasowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego
bezrobotne pow. 50 r.ż.
rozpoczęło udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu:

rozpoczęły szkolenie
rozpoczęły staż
rozpoczęły prace społecznie użyteczne

132
81
32
30
1
2

+27
-10
-10
-2
-8

0
0
0
0
2

-1
-8
+2

1
1
0
0

+1
+1
-

2136
139
106
45
43
1
2

-9
-12
-24
-49
-32
-4
-17

0
0
1
0
1

-8
-9
+1

1
1
0
0

+1
+1
-

391
182
42
17
50

+20
+5
++3
+11

5. Osoby bezrobotne z niepełnosprawnością wg statusu:
zarejestrowane na koniec miesiąca sprawozdawczego
w tym kobiety
zarejestrowane w miesiącu sprawozdawczym
w tym kobiety
osoby pobierające zasiłek
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osoby pozostające bez zatrudnienia poszukujące pracy
ilość ofert pracy złożonych przez pracodawców w miesiącu sprawozdawczym
osoby, które podjęły zatrudnienie
w tym kobiet

54
9
7
5

+4
-6
-1

6. Osoby uprawnione do dodatku aktywizacyjnego.
W styczniu 2017r. w wyniku podjęcia zatrudnienia z własnej inicjatywy, uprawnienia do dodatku
aktywizacyjnego nabyły 24 osoby (w tym 14 kobiet).

7. Wypłacane zasiłki.
W miesiącu styczniu 2017r. uprawnione do pobierania zasiłku dla bezrobotnych były 793 osoby,
w tym 485 kobiet.

8. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
Na koniec stycznia 2017r. aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu było objętych
113 osób bezrobotnych w tym: 75 osób odbywało staż, 5 osób uczestniczyło w szkoleniach,
1 osoba odbywała prace społecznie użyteczne, a 32 osoby były zatrudnione w ramach prac
interwencyjnych.

9. Szkolenia.
W styczniu 2017r. nie odbywały się szkolenia grupowe, natomiast szkolenia indywidualne
z gwarancją zatrudnienia po ich zakończeniu, odbywały 2 osoby bezrobotne.

10. Prace społecznie użyteczne:
W miesiącu sprawozdawczym rozpoczęto przyjmowanie wniosków o organizację prac
społecznie użytecznych. Wnioski złożyło 6 gmin powiatu cieszyńskiego na 59 stanowisk pracy.
Skierowane osoby bezrobotne rozpoczną pracę od marca 2017r.

11. Oferty pracy.
W styczniu 2017r. pracodawcy złożyli 290 ofert pracy, w tym 24 w ramach zatrudnienia
subsydiowanego przez urząd pracy. W miesiącu sprawozdawczym łącznie z aktualnymi ofertami
z poprzedniego miesiąca, Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie dysponował 423 ofertami pracy.
Najwięcej ofert zatrudnienia złożyły firmy:
firma
liczba
stanowisko
PPG Polifarb Cieszyn S.A.
Operator
maszyn i urządzeń
15
Mokate S.A.
Pakowacz
6
Usługi Ogólnobudowlane Paweł Jurosz
Robotnik budowlany
4

12. Giełdy pracy.
W styczniu 2017r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie odbyła się giełda pracy
zorganizowana w związku ze złożoną przez agencję pracy DREMAN JOB Sp. z o.o. ofertą
pracy na 11 stanowisk operatora obrabiarek CNC.

13. Zwolnienia grupowe.
W styczniu 2017r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie nie wpłynęło zawiadomienie
o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych na terenie powiatu cieszyńskiego.

14. 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.
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15. Obsługa osób bezrobotnych:
Informacje dotyczące obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy, a także informacje na
temat aktualnych ofert pracy znajdują się odpowiednio pod 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.

16. 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

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

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w okresie 01.06.2016 do 31.12.2017 realizuje projekt
konkursowy pn. ,,Stawiamy na działanie”, który jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój.
Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 35 osób młodych do 25 r.ż.,
które na obszarze powiatu cieszyńskiego pozostają bez zatrudnienia oraz są zaliczane do tzw. grupy
NEET (ang. Not in Education, Employment, Or Training) czyli osób, które nie uczestniczą
w kształceniu i szkoleniu i w szczególności należących do poniższych grup:
 osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne),
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osoby bez doświadczenia lub z małym doświadczeniem zawodowym (nigdy nie były zatrudnione
lub posiadające doświadczenie uzyskane w trakcie zatrudnienia nie przekraczające 6 miesięcy),
 osoby wychowujące co najmniej jedno dziecku do 6 lat.
W projekcie uczestnicy/uczestniczki będą mogli skorzystać z:
 warsztatów z aktywnego poruszania się po rynku pracy,
 stażu u pracodawcy (w formie stażu oraz bonu stażowego),
 indywidualnego poradnictwo zawodowego,
 pośrednictwa pracy.
Uczestnicy projektu poszukiwali organizatorów stażu zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami, które
zostały określone wspólnie z zespołem złożonym z pracowników urzędu.
W styczniu 2017r. 3 osoby rozpoczęły realizację stażu. Łącznie w miesiącu sprawozdawczym,
w celu nabycia niezbędnego doświadczenia zawodowego, staż odbywały 32 osoby bezrobotne.


Projekt pn. „Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc!
Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w partnerstwie z Gminą Skoczów (Lider Projektu) oraz
Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” w okresie od 01.08.2016r. do
31.01.2018r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
pn. „Do pracy wskocz– sukcesów poczuj moc!”. Głównym celem projektu jest zwiększenie
możliwości zatrudnienia 40 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Cieszynie w wieku 30+, pozostających bez pracy i zamieszkujących Gminę Skoczów, przy
uwzględnieniu indywidualnych potrzeb i sytuacji uczestników/ uczestniczek projektu oraz potrzeb
występujących na lokalnym rynku pracy.
W ramach projektu oferowane będzie wsparcie w postaci:
 indywidualnego poradnictwa zawodowego,
 dziewięciodniowych warsztatów „Wskocz do pracy”,
 staży (do 6 miesięcy),
 prac interwencyjnych,
 dofinansowania wynagrodzenia uczestniczek/uczestników pomiędzy 50 a 60 r.ż.,
 szkoleń indywidualnych.
W styczniu 2017 roku do projektu zakwalifikowano 8 osób bezrobotnych. W miesiącu
sprawozdawczym realizowany był ostatni cykl warsztatów „Wskocz do pracy”, w którym wzięło
udział 13 uczestników/uczestniczek. Ponadto, wyznaczony doradca zawodowy z FRPS „Być
Razem” oraz specjalista ds. kontaktów z pracodawcami będący pracownikiem Powiatowego Urzędu
Pracy w Cieszynie realizowali pracę zespołową „Nakreślam kierunek”, która opiera się na
indywidualnych konsultacjach z uczestnikami/uczestniczkami w celu określenia ich dalszej drogi
zawodowej oraz przydzielenia formy pomocy w ramach projektu. W styczniu 2017r.
1 z uczestniczek podjęła pracę w ramach prac interwencyjnych realizowanych w projekcie,
a 2 uczestników podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie
skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia.
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Projekt pn. „BESKIDY na TAK” .
Projekt realizuje Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „BYĆ RAZEM” w partnerstwie
z Powiatowym Urzędem Pracy w Cieszynie oraz Stowarzyszeniem Integracyjnym EUROBESKIDY
z Łodygowic w okresie od 01.05.2016r. do 30.04.2018r.
Uczestnikami projektu są mieszkańcy powiatu cieszyńskiego i żywieckiego znajdujący się w trudnej
sytuacji zawodowej i społecznej, a w szczególności: osoby niepełnosprawne, opiekunowie osób
niepełnosprawnych, osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo oraz inne osoby korzystające
z różnych form wsparcia z racji trudnej lub niezwykle trudnej sytuacji osobistej.
W ramach projektu 120 uczestników zostanie objętych szkoleniem wspomagającym powrót na
rynek pracy oraz będzie miało indywidualny kontakt z wybranym specjalistą: doradcą zawodowym,
psychologiem lub pracownikiem socjalnym. W dalszej części realizacji projektu 40 osób odbędzie
dziesięciomiesięczny staż zawodowy, 84 osoby będą uczestniczyły w szkoleniach zawodowych
dopasowanych swoich do potrzeb i możliwości, a 12 osób podejmie zatrudnienie subsydiowane.

KALENDARIUM
23 styczeń

31 styczeń

styczeń 2017r.

Dyrektor urzędu pracy wzięła udział w ogólnopolskim spotkaniu w Katowicach
z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. W trakcie spotkania
odebrała z rąk Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pana Stanisława
Szwed wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie za uzyskanie
w 2016 roku wysokiej skuteczności działań aktywizacyjnych podejmowanych
wobec osób bezrobotnych w województwie śląskim. Na 31 urzędów pracy
w województwie urząd pracy w Cieszynie jest na 4 miejscu.
Odbyła się kolejna w VI kadencji Powiatowa Rada Rynku Pracy. W trakcie
posiedzenia Rady opiniowano wydatkowanie środków Funduszu Pracy w 2016r.
oraz przyjęto podział środków na poszczególne programy w 2017r. Omówiono
także opinie w sprawie nowych kierunków kształcenia w powiecie cieszyńskim.
Rada przyjęła wszystkie informacje w sprawie sytuacji na lokalnym rynku pracy.
Przyjęto także kryteria udziału w Programie Aktywizacja i Integracja w 2017r.
Zaopiniowano także zmiany w obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Cieszynie regulaminach. Przyjęto plan szkoleń grupowych na 2017r.

8

