Informacja o cieszyńskim rynku pracy
Marzec 2015r.
Zmiany na lokalnym rynku pracy
1. Dane statystyczne.
Wyszczególnienie

Luty

Marzec

Różnica

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

6798

6700

-98

695

687

-8

270

581

+311

375

412

+37

Na koniec lutego stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 12%, w województwie śląskim 10%,
a w powiecie cieszyńskim 9,8%. Prognozowana stopa bezrobocia na koniec marca 2015r.
w powiecie cieszyńskim wyniesie: 9,7%.

2. Rejestracje bezrobotnych.
W marcu 2015r. zarejestrowało się 687 osób – tj. o 8 osób mniej niż przed miesiącem,
w tym:
333 kobiety (-15);
354 mieszkańców wsi (-21);
301 osób do 30 roku życia (-15), w tym 178 osoby do 25 roku życia (-14);
191 osób długotrwale bezrobotnych tj. -pozostających w rejestrach PUP łącznie przez okres ponad
12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat (-19);
130 osób zarejestrowanych w urzędzie po raz pierwszy (-56);
58 osób pozostających do tej pory bez jakiegokolwiek zatrudnienia (-20);
169 osób z prawem do zasiłku (-3);
136 osób bez kwalifikacji zawodowych (-15);
120 osób powyżej 50 roku życia (-29);
40 osób niepełnosprawnych (-2);
106 osób posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. oraz posiadających co najmniej jedno
dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. (+5).

3. Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych.
W marcu 2015r. wyłączono 785 osób - tj. o 53 osoby więcej niż w lutym 2015r.
w tym:
412 osób podjęło pracę (+37);
219 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy (-26);
7 osób odmówiło bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej
formy pomocy (+1);
41 osób rozpoczęło staż (+32);
41 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego (+3);
31 osób nabyło prawa emerytalne, rentowe lub przedemerytalne (+4);
18 osoby wyłączono z innych powodów (-4).
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4. Osoby do 30 roku życia, w tym młodzież do 25 roku życia.
W marcu 2015r. w ewidencji PUP było zarejestrowanych 2046 osób do 30 roku życia
(1099 kobiet), w tym 1144 osoby do 25 roku życia (574 kobiety). Pracę podjęło 198 osób z czego
13 osób skorzystało z subsydiowanych form zatrudnienia, w tym 127 osób do 25 roku życia,
z czego 10 osób skorzystało z subsydiowanych form zatrudnienia. Na staż skierowano 41 osób,
w tym 28 osób do 25 roku życia, a 4 osoby zostały skierowane na szkolenie. Wyrejestrowano 363
osoby, w tym 226 osób do 25 roku życia, między innymi z następujących powodów: gotowości do
pracy nie potwierdziło 102 osoby (w tym 60 osób do 25 roku życia), 11 osób dobrowolnie
zrezygnowało ze statusu bezrobotnego (w tym 7 osób do 25 roku życia), 2 osoby odmówiły bez
uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy.

5. Osoby powyżej 50 roku życia.
W marcu 2015r. w ewidencji PUP było zarejestrowanych 1838 osób powyżej 50 roku życia, w tym
717 kobiet. Pracę podjęło 50 osób, żadna z nich nie skorzystała z subsydiowanych form
zatrudnienia Na szkolenia skierowano 2 osoby. Z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono 121
osób, między innymi z następujących powodów: gotowości do pracy nie potwierdziło 25 osób,
9 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu osoby bezrobotnej, a prawo do emerytury, renty
lub do świadczeń przedemerytalnych nabyło łącznie 29 osób.

6. Osoby długotrwale bezrobotne.
Osoby bezrobotne długotrwale to osoby pozostające w rejestrach PUP łącznie przez okres ponad 12
miesięcy w okresie ostatnich 2 lat.
W marcu 2015r. w ewidencji PUP pozostawało 3337 osób długotrwale bezrobotnych, w tym
1634 kobiety. Pracę podjęło 110 osób, z czego 4 osoby skorzystały z subsydiowanych form
zatrudnienia. Na szkolenie skierowano 3 osoby. Z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono 230
osób, między innymi z następujących powodów: gotowości do pracy nie potwierdziły 78 osoby,
dobrowolnie ze statusu bezrobotnego zrezygnowało 15 osób, a prawo do emerytury lub renty
nabyło 12 osób.

7. Osoby uprawnione do dodatku aktywizacyjnego.
W marcu 2015r. 51 osoby (w tym 25 kobiet) nabyły uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego
w wyniku podjęcia zatrudnienia.

8. Wypłacane zasiłki.
Na koniec marca 2015r. uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych było 1063 osoby,
w tym 592 kobiety.

9. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
W marcu 2015r. objęto aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu 123 osoby, w tym:
41 osób rozpoczęło staże, 16 osób skierowano na szkolenia, 8 osób podjęło pracę w ramach
refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego, 1 osoba podjęła zatrudnienie w formie robót
publicznych, 6 osób w ramach bonu zatrudnieniowego, zaś 51 osób nabyło prawo do dodatku
aktywizacyjnego. W marcu przyjmowane były wnioski o wydanie skierowania na szkolenie
w zakresie obsługi koparko-ładowarek, wydanie bonu zatrudnieniowego, zawarcie umowy
o organizację prac interwencyjnych, robót publicznych, stażu oraz o doposażenie stanowiska pracy.
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10. Oferty pracy.
W marcu 2015r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie wpłynęło 581 ofert pracy.
Najwięcej ofert zatrudnienia złożyły firmy:
20 stanowisk pracy-pracownik obróbki drobiu-BEETSMA Sp. z o.o;
8 stanowisk pracy-pracownik ochrony-Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Intergos”;
25 stanowisk pracy-szwaczka, krawiec- POLKO-TECH Sp. z o.o.;
30 stanowisk pracy- pracownik produkcji-MaxPower Sp. z o.o.;
20 stanowisk pracy-pracownik produkcji-SEUNG SAN IND. POLAND Sp. z o.o.;
10 stanowisk pracy-pracownik budowlanego- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe NONEZ;
70 stanowisk pracy-szwaczka-InterKadra Sp. z o.o. Kraków;
20 stanowisk pracy-pracownik produkcji-InterKadra Sp. z o.o. Kraków;
20 stanowisk pracy-pracownik szwalni-InterKadra Sp. z o.o. Kraków;
10 stanowisk pracy-kierowca samochodu- Retos Transport Lampel.

11.Strona internetowa urzędu.
 www.pup.cieszyn.pl
Zapraszamy na stronę internetową PUP w Cieszynie. Możecie tam Państwo uzyskać informacje
m.in. o aktualnych ofertach pracy, możliwościach pomocy skierowanej do młodzieży, szkoleniach
i przepisach prawnych. Pracodawcy znajdą tam aktualne druki i wnioski.
 www.stat.pup.cieszyn.pl
Na tej stronie można zapoznać się z danymi statystycznymi urzędu pracy.

12. Zwolnienia grupowe.
W marcu 2014r. nie zgłoszono żadnych zwolnień grupowych.

13. Osoby niepełnosprawne.
Na koniec marca 2015 roku w ewidencji osób bezrobotnych PUP w Cieszynie pozostawało 488
osób niepełnosprawnych, (w tym 230 kobiet) o 9 mniej niż w lutym 2015r. Zasiłek pobierało
47 osób, w tym 29 kobiet. W ewidencji widniało również 90 osób niepełnosprawnych (w tym
29 kobiet) niepozostających w zatrudnieniu, a poszukujących pracy – o 7 mniej niż w lutym.
W marcu 2015 roku pracodawcy złożyli 15 ofert zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W marcu
2015r. 17 osób niepełnosprawnych podjęło zatrudnienie, w tym 7 kobiet.

14. 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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15.Giełdy pracy.
W marcu 2015r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie zorganizowano giełdę pracy dla osób
bezrobotnych niepełnosprawnych. Firma LeroyMerlin prowadziła rekrutację na 5 osób na
stanowiska kasjera.

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. 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

17.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
prowadzony monitoring prowadzonej działalności gospodarczej przez uczestników projektu
i realizacji warunków zawartych umów.
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 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 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, 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 marcu prowadzona była kampania informacyjno-promocyjną, w trakcie której przekazywano
osobom bezrobotnym i pracodawcom informacje o projekcie i zachęcano do wzięcia w nim udziału.
W miesiącu sprawozdawczym zakończył się również nabór formularzy zgłoszeniowych do
projektu. Pierwsze 2 grupy zrekrutowanych uczestników odbyły warsztaty aktywnego
poszukiwania miejsca pracy/stażu. Osoby biorące udział w projekcie, przy wsparciu specjalistów
ds. kontaktów z pracodawcami, rozpoczęły również poszukiwania swojego organizatora stażu.

 Program Aktywizacja i Integracja (PAI).
W dniu 24.03.2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zawarł z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Wiśle, porozumienie o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja. 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.
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W ramach Programu Aktywizacja i Integracja wsparciem zostanie objętych 20 osób bezrobotnych,
które będą przez dwa miesiące (maj-czerwiec) odbywać prace społecznie użyteczne oraz zajęcia
z zakresu integracji społecznej.

 Program specjalny
W ramach programu specjalnego zaplanowano udzielenie uczestnikom wsparcia 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 nad dzieckiem. Ponad to uczestnicy oraz organizatorzy staży mogą liczyć na premie
motywującą do podjęcia/utrzymania zatrudnienia. Z dniem 18.03.2015r. ruszyła rekrutacja osób
bezrobotnych do programu specjalnego.
KALENDARIUM: marzec 2015r.
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11 marca

Dyrektor urzędu uczestniczyła w kolejnej edycji „Form Inicjatyw Prozdrowotnych
w Powiecie Cieszyńskim w 2015r.”. Tematyka forum dotyczyła znaczenia ruchu dla
zdrowia. Spotkanie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie i było
okazją do kontynuowania współpracy w ramach działań prozdrowotnych w regionie.

16 marca

w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie odbyło się kolejne w tym roku,
posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia/Powiatowej Rady Rynku Pracy. W trakcie
posiedzenia pozytywnie zaopiniowano podział środków w ramach rezerwy
„Doświadczenie kluczem do sukcesu”, skierowanej do osób bezrobotnych do 25 r.ż.
Ponadto pozytywnie zaopiniowano programu specjalny pn. „Narzekać czy działać –
wybór należy do Ciebie”. Program skierowany jest do 25 osób bezrobotnych
oddalonych od rynku pracy czyli posiadających III profil pomocy.

30 marca

w filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie
przedstawicieli partnerów i Komitetu Sterującego dotyczące kontynuacji współpracy
w ramach EURES-T Beskidy. Głównym tematem spotkania było podtrzymywanie
partnerstwa i dalsza współpraca po rezygnacji obecnego koordynatora. Dyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach zadeklarował gotowość koordynowania
działań EURES-T Beskidy i podziękował dotychczasowemu Koordynatorowi
Partnerstwa Panu Peterowi Drozd.

