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Marzec 2004
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
Liczba absolwentów na koniec miesiąca sprawozdawczego
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Na koniec lutego stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 20,6%; w województwie śląskim 18%,
a w powiecie cieszyńskim 16,3%. Prognozowana stopa bezrobocia na koniec marca wynosi 16,4%.

2.

Rejestracje bezrobotnych

W miesiącu marcu zarejestrowało się 777 osób, z tego:
• 44% to kobiety,
• 34% nigdzie dotychczas nie pracowało,
• 48% to mieszkańcy wsi,
• 22% nabyło prawo do zasiłku,
• 23% rejestrowało się w urzędzie po raz pierwszy,
• 19% to absolwenci,
• 43% ma poniŜej 24 lat.
3. Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych
W miesiącu marcu wyłączonych zostało 704 osób – o 100 osób mniej niŜ przed miesiącem:
• 429 osób podjęło pracę (+ 53 osób),
• 203 osób nie potwierdziło gotowości do pracy (- 58 osoby),
• 14 osób rozpoczęło szkolenia lub staŜe absolwenckie (- 114 osoby),
• 24 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego (+ 7 osób),
• 14 osób nabyło prawa emerytalne, rentowe lub przedemerytalne (+ 7 osoby),
• 19 z innych powodów np. słuŜba wojskowa, pobyt w zakładzie karnym (- 5 osób).
4. Absolwenci
W marcu zarejestrowało się 144 absolwentów – o 24 więcej niŜ przed miesiącem, a status
absolwenta utraciło 118 osób. Utrata statusu absolwenta następuje po 12 miesiącach od ukończenia
szkoły. Ponadto 63 absolwentów podjęło pracę, w tym 2 osoby w ramach umowy absolwenckiej,
a 8 osób rozpoczęło staŜ absolwencki.

5. Wypłacane zasiłki
Na koniec marca 1164 osób były uprawnione do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, tj. o 41 mniej
niŜ przed miesiącem. W chwili obecnej stanowi to 11% zarejestrowanych bezrobotnych.
Zasiłek przedemerytalny pobierało 1106 osób (to o 10 mniej niŜ przed miesiącem). Świadczenie
przedemerytalne pobierało 1810 osób – 139 więcej niŜ przed miesiącem.

6. Oferty pracy
W marcu Urząd Pracy otrzymał 140 ofert pracy – o 36 więcej niŜ w lutym. Wśród ofert pracy
przewaŜają zapotrzebowania na pojedynczych pracowników. 6 parkingowych poszukiwał Miejski
Zarząd Dróg w Cieszynie. Firma „Budrex” z Cieszyna zgłosiła zapotrzebowanie na 6 robotników
budowlanych. 5 pakowaczy potrzebowała firma „Mokate” z Ustronia. Firma „Stefania” Sp. z o.o.
ze Skoczowa złoŜyła ofertę pracy dla 5 cukierników – draŜetkarzy.

7. Zwolnienia grupowe w zakładach pracy
W marcu Urząd Pracy nie otrzymał Ŝadnej informacji o planowanych zwolnieniach grupowych.

8. Zobowiązania
Na koniec marca 2004r. 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 kwietniu wizyta pracownika Urzędu Pracy z Czeskiego Cieszyna odbędzie się 27
maja, na I piętrze, w pokoju numer 7 w godzinach od 9.00 do 14.00. Natomiast pracownik
tutejszego Urzędu Pracy w dniu 19 maja dyŜurował będzie w Urzędzie Pracy w Czeskim Cieszynie
a 26 maja w Urzędzie Pracy w Trzyńcu.

11. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
W marcu 16 osób bezrobotnych zostało objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu
(- 36 osób). 6 osób, w tym 1 kobieta, rozpoczęło szkolenia. 8 osób bezrobotnych, w tym 3 kobiety,
zostało zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. 2 bezrobotnych osób, w tym 1 kobieta,
zatrudnionych zostało w ramach robót publicznych.

12. Osoby Niepełnosprawne
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie na koniec marca 2004 roku zarejestrowanych
w ewidencji osób niepełnosprawnych bezrobotnych było 294 (w tym 160 kobiet) – (+ 13 osób)
z czego 18 osób pobiera zasiłek (w tym 12 kobiet).
W ewidencji było równieŜ zarejestrowanych 171 bezrobotnych (w tym 70 kobiety) – (- 8 osób)
poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu – tzn. są to osoby, które uzyskują
świadczenia z tytułu orzeczonego stopnia niepełnosprawności z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Ośrodka Pomocy Społecznej.
W ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy figuruje równieŜ 36 osób (w tym 4 kobiety) oczekujących
na przekwalifikowanie w ramach renty szkoleniowej. W trakcie przekwalifikowania są 2 osoby
(w tym 1 kobieta).
W marcu złoŜone zostało 14 ofert pracy dla osób bezrobotnych z czego wszystkie oferty były
z zakładów pracy chronionej – (+8 ofert w porównaniu z lutym).
W marcu pracę podjęło 9 osób bezrobotnych (w tym 4 kobiety) – (-4 osoby) oraz 4 osoby (w tym 1
kobieta) poszukujące pracy.

13. Obsługa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w gminach w maju
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Oprócz potwierdzania gotowości do pracy, bezrobotni mogą takŜe na miejscu porozmawiać
z dyŜurującym doradcą zawodowym.
Zebrzydowice

14. Inicjatywy podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie:

• Doradcy zawodowi – liderzy klubu pracy (PUP i OHP) przeprowadzili w marcu 3 dniowe
szkolenie instruktaŜowe dla przedstawicieli Gminnych Centrów Informacji (Ustroń, Skoczów,
Cieszyn, Dębowiec i Istebna). Szkolenie to miało na celu przygotowanie pracowników GCI do
prowadzenia zajęć Klubu Pracy dla osób korzystających z ich pomocy.
• W marcu odbyły się w Powiatowym Urzędzie Pracy warsztaty pn. „Samodzielność
w poszukiwaniu pierwszej pracy” przeznaczone dla nowo zarejestrowanych absolwentów.
W 3 spotkaniach w sumie udział wzięło 50 absolwentów.

• Kierownik Powiatowego urzędu pracy wzięła udział w pracach polsko-czeskiego zespołu ds.
•

•
•
•

•
•

pomocy społecznej, którego m.in. celem jest wspólne aplikowanie o fundusze europejskie.
W marcu odbyło się w Istebnej kolejne z serii spotkań z pracodawcami Powiatu Cieszyńskiego.
Podczas spotkania zaprezentowano pracodawcom moŜliwości korzystania ze środków
finansowych będących w dyspozycji PUP, w celu zatrudniania osób bezrobotnych w ramach
prac interwencyjnych, robót publicznych, programów absolwenckich. Pracodawcy zapoznali się
równieŜ z ofertą szkoleniową i linią poŜyczkową Funduszu Pracy.
W ramach kolejnego spotkania w Parafii Dobrego Pasterza w Ustroniu Dobce z osobami
bezrobotnymi omówiono bieŜące problemy i sytuację osób bezrobotnych. W spotkaniu
uczestniczyła Zastępca Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy.
Kierownik Działu Pośrednictwa, Poradnictwa i Instrumentów Rynku Pracy uczestniczył
w spotkaniu z Cieszyńskim Stowarzyszeniem Bezrobotnych. Na spotkaniu omówiono sytuację
na lokalnym rynku pracy.
Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy uczestniczyli w szkoleniu pn. „Model Partnerstwa
Lokalnego – Szybkie Reagowanie/Wsparcie KoleŜeńskie”. Program szkolenia miał na celu
przygotowanie Specjalistów PARTNERSTWA LOKALNEGO w zakresie tworzenia Zespołów
Przystosowania Zawodowego (na poziomie powiatowym lub zakładowym) oraz tworzenia Grup
Wsparcia KoleŜeńskiego. Organizatorem szkolenia był Instytut Współpracy i Partnerstwa
Lokalnego w Katowicach.
Prowadzona jest obsługa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w gminach (zgodnie
z harmonogramem) wraz z dyŜurami doradców zawodowych.
Informacje dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw:
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
gospodarczej
oraz
zarządzania
aspektami
prowadzenia
działalności
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
Punkt Konsultacyjno-Doradczy prowadzi bezpłatne konsultacje dla osób
bezrobotnych.

