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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 kwietnia stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 20,0%; w województwie śląskim 17,8%,
a w powiecie cieszyńskim 16,1%. Prognozowana stopa bezrobocia na koniec maja wynosi 15,7%.

2.

Rejestracje bezrobotnych

W maju zarejestrowało się 685 osób, z tego:
• 48% to kobiety,
• 25% nigdzie dotychczas nie pracowało,
• 46% to mieszkańcy wsi,
• 34% nabyło prawo do zasiłku,
• 21% rejestrowało się w urzędzie po raz pierwszy,
• 11% to absolwenci,
• 34% ma poniŜej 24 lat.
3. Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych
W miesiącu maju wyłączonych zostało 920 osób o 24 więcej niŜ przed miesiącem
•
•
•
•
•
•

548 osób podjęło pracę ( o 44 więcej ),
236 osób nie potwierdziło gotowości do pracy (o 49 mniej),
81 osób rozpoczęło szkolenia lub staŜe absolwenckie (o 29 więcej),
23 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego (o 1 mniej),
8 osób nabyło prawa emerytalne, rentowe lub przedemerytalne (o 6 mniej),
24 z innych powodów np. słuŜba wojskowa, pobyt w zakładzie karnym (o 7 więcej).

4. Absolwenci
W maju zarejestrowało się 78 absolwentów o 24 mniej niŜ przed miesiącem, a status absolwenta
utraciło 138 osób. Utrata statusu absolwenta następuje po 12 miesiącach od ukończenia szkoły.
Ponadto 55 absolwentów podjęło pracę, w tym 1 w ramach umowy absolwenckiej, 4 w ramach prac
interwencyjnych, 1 w ramach robót publicznych, 1 rozpoczęły szkolenia a 50 rozpoczęło staŜ
absolwencki. 1 absolwent otrzymał poŜyczkę na otwarcie własnej działalności gospodarczej.

5. Wypłacane zasiłki
Na koniec maja uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych było 1082 osób, o 16 więcej
niŜ przed miesiącem. W chwili obecnej stanowi to 20% zarejestrowanych bezrobotnych.
Zasiłek przedemerytalny pobierało 1090 osób (to o 5 mniej niŜ przed miesiącem). Świadczenie
przedemerytalne pobierało 1854 o 3 więcej niŜ przed miesiącem.

6. Oferty pracy
W maju Urząd Pracy otrzymał 174 ofert pracy – o 3 więcej niŜ w kwietniu. Wśród ofert pracy
przewaŜają zapotrzebowania na pojedynczych pracowników. 9 pracowników potrzebowała Ubojnia
Drobiu „BESKID” z HaŜlach (7 – ubojowych i 2 – kierowców). Telefonia Dialog S.A. z Bielska
Białej poszukiwała 6 reprezentantów handlowych, takŜe 6 pracowników potrzebowała firma
„BUDEX” z Cieszyna (6 murarzy). Firma „STAPROM” zgłosiła zapotrzebowanie na 5 osób
niepełnosprawnych na stanowisko ślusarz. 4 wolne miejsca pracy zgłosiła firma Usługi
Remontowo-Budowlane „SAVANI” ze Skoczowa (2 – murarzy, 1 – tynkarz i 1 – stolarz
budowlany). Zakład Drzewny „KUBAJAK” z Istebnej zgłosił ofertę pracy dla 4 stolarzy –
pracowników fizycznych).

7. Zwolnienia grupowe w zakładach pracy
Powiatowy Urząd Pracy otrzymał informację od Firmy „Dromex” Cieszyn S.A. o zmianie liczby
planowanego zwolnienia 60 osób do 40. Natomiast Firma „Polkap” ze Skoczowa poinformowała
o planowanym zwolnieniu 50 osób.

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 lipcu wizyta pracownika Urzędu Pracy z Czeskiego Cieszyna odbędzie się 29 lipca, na
I piętrze, w pokoju numer 7 w godzinach od 9.00 do 14.00. Natomiast pracownik tutejszego Urzędu
Pracy w dniu 21 lipca dyŜurował będzie w Urzędzie Pracy w Czeskim Cieszynie a 28 lipca
w Urzędzie Pracy w Trzyńcu.

11. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
W maju 90 osób bezrobotnych zostało objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu
(+ 34 osób). 25 osób, w tym 4 kobiety, rozpoczęły szkolenia. 34 osoby bezrobotne, w tym
13 kobiet, zostało zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. 31 bezrobotnych osób, w tym
3 kobiet, zatrudnionych zostało w ramach robót publicznych.

12. Osoby Niepełnosprawne
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie na koniec maja 2004 roku zarejestrowanych
w ewidencji osób niepełnosprawnych bezrobotnych było 280 (w tym 167 kobiet) – (- 4 osoby)
z czego 15 osób pobiera zasiłek (w tym 9 kobiet).
W ewidencji było równieŜ zarejestrowanych 166 osób bezrobotnych (w tym 66 kobiet) – (- 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 40 osób (w tym 4 kobiety) oczekujących
na przekwalifikowanie w ramach renty szkoleniowej. W trakcie przekwalifikowania są 3 osoby
(w tym 1 kobieta).
W maju złoŜonych zostało 21 ofert pracy dla osób bezrobotnych z czego 11 ofert było z zakładów
pracy chronionej – (+15 ofert w porównaniu z kwietniem).
W maju pracę podjęło 17 osób bezrobotnych (w tym 10 kobiet) – (+7 osób) oraz 7 osób (w tym
4 kobiety) poszukujące pracy.

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

14. Inicjatywy podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie:
•
•

Kierownik PUP została zaproszona do projektu szkoleniowego Śląskiego Pełnomocnika ds.
równego statusu kobiet i męŜczyzn pt. „Kobiety w górnictwie”,
W ramach kontynuacji programu, doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy, uczestniczył
w spotkaniu informacyjno-doradczym dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Cieszynie,

•

W maju zaproponowano osobom zwolnionym z Izby Celnej w Cieszynie cykl szkoleniowy
pomagający rozpoznać indywidualne moŜliwości na rynku pracy. Spośród 24 osób
spełniających kryteria udziału 10 osób uczestniczyło w zajęciach prowadzonych przez
doradców zawodowych. Szkolenie pozwoliło osobom ocenić predyspozycje zawodowe,
a przede wszystkim poznać realne wymagania pracodawców. Celem szkolenia było równieŜ
przygotowanie zwolnionych z pracy osób do opracowania indywidualnego planu działania,

•

31 maja br. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie zostało przeprowadzone szkolenie na
temat EURES dla Gminnych Centrów Informacji z terenu Powiatu Cieszyńskiego, szkolenie to
miało przede wszystkim nauczyć obsługi strony internetowej EURES, a takŜe zasygnalizować
nowe moŜliwości poszukiwania pracy w Unii Europejskiej.

•

26 maja br, odbyło się spotkanie w urzędzie pracy z organizacjami pozarządowymi
działającymi na rzecz przeciwdziałania bezrobociu: Fundacja Dobrego Pasterza z Ustronia,
Ruch Obrony Bezrobotnych, Teen Challenge oraz Stowarzyszenie „Być Razem” i Cieszyńskie
Stowarzyszenie Bezrobotnych, Stowarzyszenia „Mała Ojczyzna” ze Skoczowa. Na spotkaniu
przedstawiono moŜliwości wspólnego aplikowania o środki europejskie – PUP przygotowuje
projekt Partnerstwa Loklanego, oraz zaprezentowano projekt współpracy urzędu pracy
z NGO’sami w zakresie poradnictwa zawodowego, informacji i pośrednictwa pracy,

•

PUP został zaproszony przez Diecezję Bielsko-śywiecką do współpracy przy tworzeniu
duszpasterstwa osób bezrobotnych,

•

Cały maj trwały przygotowania w celu realizacji 2 projektów EFS dla długotrwale bezrobotnych
i absolwentów, PUP przygotowywał się równieŜ do partnerstwa z innymi instytucjami rynku
pracy przy opracowywaniu wspólnych projektów aplikacyjnych o środki europejskie,

•

Kierownictwo urzędu pracy brało udział w projekcie szkoleniowym budowy Partnerstwa
Lokalnego realizowanego dzięki współpracy Departamentu Pracy USA, Kancelarii Prezydenta
RP, Ambasady USA oraz Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Bezpośrednim wykonawcą projektu
jest Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach. W nowej ustawie o promocji
zatrudnienia, partnerstwo lokalne stanowi instytucję rynku pracy, która w istotny sposób
pomaga przygotowywać dobre projekty wspomagające aktywizację osób bezrobotnych.
Oznacza to, Ŝe PL stanowi płaszczyznę współpracy wszystkich partnerów rynku pracy: PUP,
samorządów, przedsiębiorców, NGO’s, szkół, parafii, w celu podjęcia jak najlepszych działań
zmierzających do skutecznego przeciwdziałania bezrobociu,
Z inicjatywy PUP, odbyło się spotkanie Starosty Cieszyńskiego Witolda DzierŜawskiego
z Naczelnikiem Urzędu Celnego Adamem Swakoniem na temat sytuacji podległego mu urzędu
w związku z wejściem Polski do UE. Podczas spotkania Pan Adam Swakoń przedstawił zakres
działalności i kompetencji urzędu celnego, uspokajając, iŜ obecnie nie ma zagroŜenia zwolnień
pracowniczych. Kierownik PUP poinformowała o ewentualnych moŜliwościach współpracy
i pomocy osobom zwalnianym,

•

