Informacja o cieszyńskim rynku pracy
Lipiec 2003
1. Dane statystyczne
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Stopa bezrobocia nadal spada. Na koniec czerwca w Polsce wyniosła 17,8%; w województwie
śląskim 16,6%, a w powiecie cieszyńskim 14,1%. Prognozowana stopa bezrobocia na koniec lipca
wynosi 14,0%.

2.

Rejestracje bezrobotnych
W czerwcu zarejestrowało się 904 bezrobotnych. Z tego:
• 47% to kobiety,
• 49% nigdzie dotychczas nie pracowało,
• 48% to mieszkańcy wsi,
• 20% miało prawo do zasiłku,
• 46% rejestrowało się w urzędzie po raz pierwszy,
• 33% to absolwenci,
• 55% ma poniŜej 24 lat.

3. Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych
W miesiącu lipcu wyłączonych zostało 915 osób – o 95 osób mniej niŜ przed miesiącem:
• 446 osób podjęło pracę (-45 osób),
• 314 osób nie potwierdziło gotowości do pracy (-23),
• 92 osób rozpoczęło szkolenia lub staŜe absolwenckie (-40),
• 18 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego (+3),
• 16 osób nabyło prawa emerytalne, rentowe lub przedemerytalne (+4),
• 29 z innych powodów np. słuŜba wojskowa, pobyt w zakładzie karnym (+9).
4. Absolwenci
W lipcu zarejestrowało się 295 absolwentów – o 64 więcej niŜ przed miesiącem, a status
absolwenta utraciło 116 osób. Utrata statusu absolwenta następuje po 12 miesiącach od ukończenia
szkoły. Ponadto 17 absolwentów podjęło pracę, w tym 4 w ramach umowy absolwenckiej a 80
rozpoczęło staŜ absolwencki.
Kontynuowany jest program „Patrole Ekologiczne”, gdzie skierowano do tej pory 37
absolwentów. Z tego do dnia dzisiejszego pracuje 34 absolwentów. Nadal teŜ jest wolnych około 15

miejsc na staŜach w firmach prywatnych i państwowych, które złoŜyły ofertę na zatrudnienie
absolwentów.
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 lipca uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych było 902 osób, o 90
mniej niŜ przed miesiącem. W chwili obecnej stanowi to 9% zarejestrowanych bezrobotnych.
Liczba ta nadal spada.
Zasiłek przedemerytalny pobierało 1173 osób (to o 4 mniej niŜ przed miesiącem). Świadczenie
przedemerytalne pobierało 1320 osób – 39 więcej niŜ przed miesiącem.

6. Oferty pracy
W lipcu Urząd Pracy otrzymał 137 oferty pracy – o 34 więcej niŜ w czerwcu. Wśród ofert
pracy przewaŜają zapotrzebowania na pojedynczych pracowników. Największe zapotrzebowanie
zgłosiło Centrum Edukacyjne Libra – 7 native speakerów. Firma „Emi Market” z Chybia
potrzebowała 6 sprzedawców. Usługi transportowe Bąków zgłosiły zapotrzebowanie na 4
pracowników do drenaŜu, 1 operatora i 1 kierowce kategorii C, E. 4 pilarzy-drwali potrzebowały
Usługi Leśne z Jaworzynki. Roboty Budowlano-Instalacyjne z Piersca poszukują 3 murarzytynkarzy.

7. Zwolnienia grupowe w zakładach pracy
W lipcu Urząd Pracy otrzymał potwierdzenie informacji od firmy „ATAL” Sp. z o.o.
o planowanym zwolnieniu 30 osób z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia..

8. Zobowiązania
Na koniec lipca 2003r. Urząd Pracy nie ma Ŝadnych zobowiązań. Środki finansowe są na
bieŜąco przekazane na konta partnerów Powiatowego Urzędu Pracy.

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. W związku z okresem urlopowym w sierpniu nie będzie wizyty pracownika
Urzędu Pracy z Czeskiego Cieszyna, najbliŜsza wizyta odbędzie się 25 września, na I piętrze,
w pokoju numer 7 w godzinach od 9.00 do 14.00. Natomiast pracownik tutejszego Urzędu Pracy

w dniu 17.09.2003r. dyŜurował będzie w Urzędzie Pracy w Czeskim Cieszynie a 24 września
w Urzędzie Pracy w Trzyńcu.
11. Obsługa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w gminach w wrześniu
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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:

• Trwa obsługa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w gminach (zgodnie z harmonogramem)
•
•
•

•
•

wraz z dyŜurami doradców zawodowych.
Zakończyła się realizacja pierwszego etapu programu „Nauka i Praca” dla osób bezrobotnych
kontynuujących naukę po szkole średniej. W etapie drugim przewidziano moŜliwość
zatrudnienia uczestników programu w ramach prac interwencyjnych.
Cały czas trwa współpraca Powiatowego Urzędu Pracy z Gminnym Centrum Informacji
w Skoczowie w ramach poradnictwa zawodowego.
W ramach cyklu spotkań z osobami bezrobotnymi w Parafii Dobrego Pasterza doradca
zawodowy PUP omówił ustawę „o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie” z dnia
24 kwietnia 2003 roku. Wykazano celowość podejmowania przez osoby bezrobotne aktywności
poprzez wolontariat. Osobom zainteresowanym przekazano wzór porozumienia o współpracy
z jednoczesnym wskazaniem, gdzie wolontariusze mogą wykonywać świadczenia,
odpowiadające świadczeniu pracy i jakim wymaganiom muszą sprostać. W związku
z sygnalizowanymi potrzebami umówiono konkretny termin Warsztatów Poszukiwania Pracy na
terenie parafii. 22 lipca 2003r. uczestnicy warsztatów (10 osób) mieli okazję: analizować
dotychczasowe doświadczenia w poszukiwaniu pracy, rozpoznać bariery na rynku pracy,
przygotować się do prezentacji własnej osoby. Ustalono , iŜ warsztaty będą kontynuowane 19
sierpnia 2003r.
Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy uczestniczyła w spotkaniu finałowym, kończącym etap
organizacji Goleszowskiego Parku Przemysłowego.
Zostały zakończone przygotowania do cyklu szkoleń dot. opracowania projektów
z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwsze spotkanie odbędzie się
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w dniach 23-24 września br. Do programu Powiatowy Urząd Pracy zaprosił partnerów
z poszczególnych gmin powiatu cieszyńskiego.
Z inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy odbyły się szkolenia i spotkania informacyjne
dotyczące przygotowania wniosków o dotację na Gminne Centra Informacji. Z powiatu
cieszyńskiego zostało złoŜonych do konkursu 5 wniosków: Gmina Dębowiec, Gmina Istebna,
Stowarzyszenie „Barka”, Stowarzyszenie „Delta Partner”, Fundacja „Dobrego Pasterza”.
Rozstrzygnięcie nastąpi w połowie sierpnia.
Na lipcowym posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia pozytywnie zaopiniowano podział
dodatkowych środków Funduszu Pracy na program robót publicznych. Omawiano takŜe
wniosek ZEM Celma o udzielenie poŜyczki na stworzenie dodatkowych miejsc pracy.
Informacji udzielał Prezes Wiesław Szulski.
Odbyło się pierwsze spotkanie zespołu ds. powiatowego programu przeciwdziałania
bezrobociu, na którym omówione zostały załoŜenia do nowej ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy.
Odbyło się spotkanie nowego dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Przemysława
Koperskiego ze starostą cieszyńskim Witoldem DzierŜawskim i kierownictwem Powiatowego
Urzędu Pracy.
Otwarto kolejne dwa przetargi na szkolenia zawodowe i rozpoczęto nabór kandydatów
w następujących kierunkach:
¬ Kurs przygotowawczy z języka angielskiego do egzaminu państwowego First Certificate in
English (FCE),
¬ Kurs przygotowawczy z języka niemieckiego do egzaminu państwowego Zentrale
Mittelstufenprüfung (ZMP),
Informacje dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W powiecie cieszyńskim rozpoczęły prace:
1. Delta Partner - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych
Stowarzyszenie udziela wszystkich informacji i pomaga w przygotowaniu wniosków
i dokumentacji do Funduszu Dotacji Inwestycyjnych o przyznanie bezzwrotnych dotacji dla
inwestycji dla małych i średnich firm.
Kontakt: Szczepan Brzeski szczepanb@wp.pl tel. 0 601 160 847; Mateusz Werpachowski
matysw@wp.pl tel. 0 608 070 604
2. Punkt Konsultacyjno-Doradczy
W ramach swoich zadań Punkt Konsultacyjno - Doradczy świadczy usługi doradcze dla
małych i średnich przedsiębiorców, osób zakładających własną działalność gospodarczą.
Główne obszary doradztwa to:
• proste usługi doradcze i informacyjne związane z administracyjno-prawnymi
aspektami
prowadzenia
działalności
gospodarczej
oraz
zarządzania
przedsiębiorstwem
• informacja o dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego
• informacja na temat projektów pomocowych dla MSP
• pomoc w przygotowywaniu wniosków o uzyskanie dotacji w ramach instrumentów
Phare oraz innych dostępnych środków.
Cieszyn, ul. Bobrecka 29, III piętro, pok. 303 - budynek Starostwa Powiatowego.
Tel. +33 85-10-444 wew. 138 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

