Informacja o cieszyńskim rynku pracy
Luty 2015
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 stycznia stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 12%, w województwie śląskim
10% a w powiecie cieszyńskim 9,9%. Prognozowana stopa bezrobocia na koniec lutego
w powiecie cieszyńskim wynosi 9,8%.
2. Rejestracje bezrobotnych
W lutym zarejestrowało się 695 osób – tj. o 159 osób mniej niż przed miesiącem –
w tym:
348 kobiet (-9),
375 mieszkańców wsi (-100),
316 osób do 30 roku życia (-59), w tym 192 osoby do 25 roku życia (-30),
210 osoby długotrwale bezrobotne tj. -pozostających w rejestrach PUP łącznie przez okres ponad
12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat (-65),
186 osób zarejestrowanych w urzędzie po raz pierwszy (-9),
78 osób pozostających do tej pory bez jakiegokolwiek zatrudnienia (+16),
172 osób z prawem do zasiłku (-80),
151 osób bez kwalifikacji zawodowych (-30),
149 osób powyżej 50 roku życia (-11),
42 osób niepełnosprawnych (-6),
101 osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. oraz posiadające co najmniej jedno
dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. (-1).
3. Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych
W lutym wyłączono 732 osoby - tj. o 164 osoby więcej niż przed miesiącem – w tym:
375 osób podjęło pracę (+124),
245 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy (+17),
6 osób odmówiło bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej
formy pomocy (+4),
9 osób rozpoczęło staż (+3),
38 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego (ta sama liczba co w styczniu),
27 osób nabyło prawa emerytalne, rentowe lub przedemerytalne (+12),
22 osoby wyłączono z innych powodów (-6).
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4. Osoby do 30 roku życia, w tym młodzież do 25 roku życia
W lutym w ewidencji PUP było zarejestrowanych 2120 osób do 30 roku życia (1137 kobiety),
w tym 1205 osób do 25 roku życia (603 kobiety). Pracę podjęło 176 osób, w tym 112 osób do 25
roku życia, z czego 2 osoby skorzystały z subsydiowanych form zatrudnienia. Na staż skierowano 9
osób, w tym 7 osób do 25 roku życia, a 1 osoba została skierowana na szkolenie. Wyrejestrowano
324 osoby, w tym 205 osób do 25 roku życia, między innymi z następujących powodów: gotowości
do pracy nie potwierdziło 116 osób (w tym 78 do 25 roku życia), 12 osób dobrowolnie
zrezygnowało ze statusu bezrobotnego (w tym 4 osoby do 25 roku życia), 3 osoby odmówiły bez
uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy.
5. Osoby powyżej 50 roku życia
W lutym w ewidencji PUP było zarejestrowanych 1839 osób powyżej 50 roku życia, w tym 721
kobiet. Pracę podjęło 37 osób, z czego 2 osoby skorzystały z subsydiowanych form zatrudnienia Na
szkolenie skierowano 2 osoby bezrobotne. Z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono 120 osób,
między innymi z następujących powodów: gotowości do pracy nie potwierdziło 36 osób, 9
dobrowolnie zrezygnowało ze statusu osoby bezrobotnej, a prawo do emerytury, renty lub do
świadczeń przedemerytalnych nabyły łącznie 22 osoby.
6. Osoby długotrwale bezrobotne (pozostające w rejestrach PUP łącznie przez okres ponad
12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat)
W lutym w ewidencji PUP pozostawało 3376 osób długotrwale bezrobotnych, w tym
1648 kobiet. Pracę podjęło 115 osób, z czego 2 skorzystały z subsydiowanych form zatrudnienia.
Na szkolenie skierowano 2 osoby. Z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono 248 osób, między
innymi z następujących powodów: gotowości do pracy nie potwierdziły 84 osoby, 1 osoba
odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy
pomocy, dobrowolnie ze statusu bezrobotnego zrezygnowało 25 osób, a prawo do emerytury lub
renty nabyło 7 osób.
7. Osoby uprawnione do dodatku aktywizacyjnego
W lutym 52 osoby (w tym 31 kobiet) nabyły uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku
podjęcia zatrudnienia.
8. Wypłacane zasiłki
Na koniec lutego uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych było 1083 osoby,
w tym 577 kobiet.
9. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
W lutym objęto aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu 76 osób, w tym: 9 osób
rozpoczęło staże, 7 osób skierowano na szkolenia, 8 osób podjęło pracę w ramach refundacji
kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, zaś 52 osoby nabyły prawo do dodatku
aktywizacyjnego. W lutym ogłoszone zostały nabory wniosków na poszczególne formy
aktywizacji, m.in. na staże, bony szkoleniowe i zatrudnieniowe.
10. Oferty pracy
W lutym 2015r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie wpłynęło 270 ofert pracy. Najwięcej
miejsc pracy pracodawcy stworzyli dla robotników gospodarczy, było ich aż 65. Agencja pracy
tymczasowej Randstad Polska Sp. z o.o. zaproponowała 30 wolnych miejsc pracy na stanowisko
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krawiec. Dodatkowo Zakład UPH AD-SZYK zgłosił zapotrzebowanie na 5 krawców. Na
stanowisko sprzedawcy przedsiębiorcy zgłosili 20 ofert pracy. Na wyróżnienie zasługują także
pracodawcy: PEOPLE Sp. z o.o. Agencja Pracy Tymczasowej (6 wolnych miejsc pracy na
stanowisku operator wtryskarki), Piotr Kohut (6 stanowisk pracy w zawodzie pasterz), a także firma
Justa S.C. (6 ofert pracy w zawodzie kelner-barman i 3 wolne miejsca pracy na stanowisku
kucharz).
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 lutym 2014r. nie zgłoszono żadnych zwolnień grupowych.
13. Osoby niepełnosprawne
Na koniec lutego 2015 roku w ewidencji osób bezrobotnych PUP w Cieszynie pozostawało 497
osób niepełnosprawnych – o 12 mniej niż w styczniu – w tym 238 kobiet. Zasiłek pobierało 58
osób, w tym 37 kobiet. W ewidencji widniało również 97 niepełnosprawnych osób poszukujących
pracy, niepozostających w zatrudnieniu – o 6 mniej niż w styczniu - w tym 32 kobiety. W lutym
2015 roku pracodawcy zgłosili zapotrzebowanie na 15 stanowisk pracy dla osób
niepełnosprawnych. W lutym 27 osób bezrobotnych podjęło zatrudnienie, w tym 11 kobiet.
14. Obsługa osób bezrobotnych:
Informacje dotyczące obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy a także informacje na temat
aktualnych ofert pracy znajdują się pod odpowiednimi 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 132;
- Obsługa osób niepełnosprawnych i poszukujących pracy – 33 851 49 91 wew. 130.
15. Giełdy pracy
W lutym w Powiatowym Urzędzie Pracy zorganizowano dwie giełdy pracy. Firma GO-ECO
sp. z o.o. prowadziła rekrutację na stanowisko tynkarz. Natomiast druga przeprowadzona została
przez firmę FLUO sp. z o.o. (Intermarche), która zgłosiła zapotrzebowanie na stanowisko
kierownika zmianowego.
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16. Gminne Centra Informacji:
W cieszyńskim regionie działa 7 Gminnych Centrów Informacji. Powstały w Skoczowie,
Ustroniu, Istebnej, Goleszowie, Hażlachu, Brennej i w Zebrzydowicach dzięki wsparciu
finansowemu Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz pomocy organizacyjnej Powiatowego Urzędu
Pracy. 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”
Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie we współpracy z Wojewódzkim Urzędem
Pracy w Katowicach realizuje projekt pn. „Kierunek Przedsiębiorczość”
Działanie 6.2 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
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 prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestników projektu.
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 Projekt "Młodzież stela na staż się wybiera"
We lutym 2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie rozpoczął realizację projektu pn. „Młodzież
stela na staż się wybiera” współfinansowanego 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 zostaną objęte 34 osoby bezrobotne, które są zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie i 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,
- warsztaty 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 lutym prowadzone były prace związane z opracowywaniem wzorów dokumentów oraz
materiałów promocyjnych. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy prowadzili również kampanię
informacyjno-promocyjną, w trakcie której przekazywano osobom bezrobotnym i pracodawcom
informacje o projekcie i zachęcano do wzięcia w nim udziału. Od 24 lutego 2015r. rozpoczął się
również nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu. Dokumenty można składać osobiście
w urzędzie, pocztą lub drogą elektroniczną. Nabór zakończy się w marcu 2015r.
KALENDARIUM: LUTY 2015
 W dniu 23.02.2015r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach dyrektor urzędu
podpisała umowę w ramach projektu konkursowego pn. „Młodzież stela na staż się
wybiera’, co pozwoliło rozpocząć realizację projektu jeszcze z poprzedniej perspektywy
finansowej Unii Europejskiej.
 W dniu 23.02.2015r. Dyrektor uczestniczyła także w spotkaniu dotyczącym realizacji
programu PO WER. Spotkanie dyrektorów województwa śląskiego pozwoliło
przedyskutować w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach najważniejsze zagadnienia
dotyczące obecnej perspektywy finansowej 2014-2020.
 W dniu 26.02.2015r. w Warszawie odbyło się spotkanie z ministrem Jackiem Męciną,
w którym wzięła udział w-ce dyrektor urzędu p. Olimpia Bodek, w czasie którego został
omówiony wstępnie „Program dla Śląska”. Program dotyczy działań osłonowych na rzecz
wsparcia pracowników tracących zatrudnienie w Kompanii Węglowej.
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