Informacja o cieszyńskim rynku pracy
Kwiecień 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 marca stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 20,5%; w województwie śląskim 18,1%,
a w powiecie cieszyńskim 16,4%. Prognozowana stopa bezrobocia na koniec kwietnia wynosi
16,0%.

2.

Rejestracje bezrobotnych

W kwietniu zarejestrowało się 650 osób, z tego:
• 48% to kobiety,
• 29% nigdzie dotychczas nie pracowało,
• 48% to mieszkańcy wsi,
• 23% nabyło prawo do zasiłku,
• 22% rejestrowało się w urzędzie po raz pierwszy,
• 15% to absolwenci,
• 37% ma poniŜej 24 lat.
3. Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych
W miesiącu kwietniu wyłączonych zostało 896 osób – o 192 osób więcej niŜ przed miesiącem:
• 504 osób podjęło pracę (+ 75 osób),
• 285 osób nie potwierdziło gotowości do pracy (+ 82 osoby),
• 52 osób rozpoczęło szkolenia lub staŜe absolwenckie (+ 38 osoby),
• 24 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego (bez zmian),
• 14 osób nabyło prawa emerytalne, rentowe lub przedemerytalne (bez zmian),
• 17 z innych powodów np. słuŜba wojskowa, pobyt w zakładzie karnym (- 2 osób).
4. Absolwenci
W kwietniu zarejestrowało się 102 absolwentów – o 42 mniej niŜ przed miesiącem, a status
absolwenta utraciło 183 osób. Utrata statusu absolwenta następuje po 12 miesiącach od ukończenia
szkoły. Ponadto 68 absolwentów podjęło pracę, w tym 4 osoby w ramach prac interwencyjnych,
a 22 osób rozpoczęło staŜ absolwencki.

5. Wypłacane zasiłki
Na koniec kwietnia 1066 osób były uprawnione do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, tj. o 98
mniej niŜ przed miesiącem. W chwili obecnej stanowi to 10% zarejestrowanych bezrobotnych.
Zasiłek przedemerytalny pobierało 1095 osób (to o 10 mniej niŜ przed miesiącem). Świadczenie
przedemerytalne pobierało 1851 osób – 41 więcej niŜ przed miesiącem.

6. Oferty pracy
W kwietniu Urząd Pracy otrzymał 171 ofert pracy – o 31 więcej niŜ w marcu. Wśród ofert pracy
przewaŜają zapotrzebowania na pojedynczych pracowników. PZU S.A. w Cieszynie zgłosiło
zapotrzebowanie na 10 agentów ubezpieczeniowych. 6 krawcowych poszukiwała firma krawiecka
z Bielska-Białej. Firma ZDANPOL z Czechowic Dziedzic poszukiwała 5 krawcowych.
5 pracowników ogólnobudowlanych chciała zatrudnić firma WEGA z Jasienicy. TakŜe 5 osób
potrzebował Pensjonat Malwa z Brennej – na stanowisko kelnera.

7. Zwolnienia grupowe w zakładach pracy
Powiatowy Urząd Pracy otrzymał informację od Firmy „Dromex” Cieszyn S.A. o planowanym
zwolnieniu 60 osób między 31.05.2004r. a 30.06.2004r.

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 czerwcu wizyta pracownika Urzędu Pracy z Czeskiego Cieszyna odbędzie się 24
czerwca, na I piętrze, w pokoju numer 7 w godzinach od 9.00 do 14.00. Natomiast pracownik
tutejszego Urzędu Pracy w dniu 23 czerwca dyŜurował będzie w Urzędzie Pracy w Czeskim
Cieszynie a 30 czerwca w Urzędzie Pracy w Trzyńcu.

11. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
W kwietniu 56 osób bezrobotnych zostało objętych aktywnymi formami przeciwdziałania
bezrobociu (+ 40 osób). 30 osób, w tym 1 kobieta, rozpoczęło szkolenia. 20 osób bezrobotnych,
w tym 13 kobiet, zostało zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. 12 bezrobotnych osób,
w tym 11 kobiet, zatrudnionych zostało w ramach robót publicznych.

12. Osoby Niepełnosprawne
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie na koniec kwietnia 2004 roku zarejestrowanych
w ewidencji osób niepełnosprawnych bezrobotnych było 284 (w tym 166 kobiet) – (- 10 osób)
z czego 13 osób pobiera zasiłek (w tym 8 kobiet).
W ewidencji było równieŜ zarejestrowanych 174 bezrobotnych (w tym 69 kobiety) – (+ 3 osoby)
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 37 osób (w tym 3 kobiety) oczekujących
na przekwalifikowanie w ramach renty szkoleniowej. W trakcie przekwalifikowania są 2 osoby
(w tym 1 kobieta).
W kwietniu złoŜonych zostało 6 ofert pracy dla osób bezrobotnych z czego 4 oferty były
z zakładów pracy chronionej – (-8 ofert w porównaniu z marcem).
W marcu pracę podjęło 10 osób bezrobotnych (w tym 2 kobiety) – (+1 osoba) oraz 3 osoby (w tym
1 kobieta) poszukujące pracy.

13. Obsługa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w gminach w czerwcu
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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:

• Przez cały kwiecień w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie trwały przygotowania do
uruchomienia 2 stanowisk obsługi międzynarodowego systemu pośrednictwa pracy EURES,
• Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy brała udział, na zaproszenie Pełnomocnika ds. równego
statusu kobiet i męŜczyzn, w spotkaniu z przedstawicielami Banku Światowego, którego celem
było wypracowanie form pomocy kobietom związanym z górnictwem,
• Na zaproszenie Kurii Diecezji Bielsko-śywieckiej Kierownictwo Powiatowego Urzędu Pracy
w Cieszynie wzięło udział w spotkaniu z proboszczami Diecezji, na którym omówiono wspólne
przedsięwzięcia związane z przeciwdziałaniem bezrobociu,

• W kwietniu odbyła się Powiatowa Rada Zatrudnienia. Na posiedzeniu została omówiona

•

•

•

•

sytuacja na lokalnym rynku pracy w 2003 roku i w marcu 2004 roku a takŜe moŜliwości
wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zaopiniowano projekt
podziału środków finansowych Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację zadań
fakultatywnych Powiatowego Urzędu Pracy,
Odbyło się kolejne spotkanie informacyjne dla grupy osób rozwaŜających rozpoczęcie
działalności gospodarczej prowadzone przez pracownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia
w Bielsku-Białej. Tematyka spotkania obejmowała m.in.:
kolejne kroki przy rejestracji firmy,
wybór sposobu rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
aktualne przepisy i terminarz opłat w ZUS,
W dniu 05.04.2004r. pracownicy PUP, uczestniczący wcześniej w szkoleniu z zakresu
Partnerstwa Lokalnego wzięli udział w spotkaniu na temat planu działania ŚLĄSKIEJ SIECI
SPECJALISTÓW PARTERSTWA LOKALNEGO na rok 2004. Organizatorem szkolenia był
Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach.
W kwietniu PUP Cieszyn zainicjował i zorganizował pierwsze z zaplanowanej serii spotkań
informacyjno-szkoleniowych dla pracodawców z terenu powiatu cieszyńskiego z zakresu
Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw. Szkolenie
poprowadził Łukasz Łata z Biura Edukacji Europejskiej przy Urzędzie Wojewódzkim
w Katowicach. Planowane jest przeprowadzenie kolejnego szkolenia dla właścicieli
gospodarstw agroturystycznych z zakresu ochrony środowiska,
Pracownicy PUP Cieszyn wzięli udział w konferencji dotyczącej INTERREG III A i C będącej
inicjatywą dla pogranicza polsko-czeskiego i polsko-słowackiego, która odbyła się w filii
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej. Konferencja dotyczyła współpracy
terytorialnej między Polską, Czechami i Słowacją w pozyskiwaniu środków z funduszy
europejskich na rozwój regionów.

