Informacja o cieszyńskim rynku pracy
Listopad 2003
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 października stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 17,4%; w województwie śląskim
16,1%, a w powiecie cieszyńskim 13,4%. Na koniec listopada stopa bezrobocia w naszym powiecie
wzrosła do 13,6%. MoŜna domniemywać, Ŝe w grudniu br. wskaźnik ten – z uwagi na wzmoŜone
rejestracje bezrobotnych – równieŜ ulegnie zwiększeniu.

2.

Rejestracje bezrobotnych

W miesiącu listopadzie zarejestrowały się 663 osoby, z tego:
• 42% to kobiety,
• 33% nigdzie dotychczas nie pracowało,
• 47% to mieszkańcy wsi,
• 30% nabyło prawo do zasiłku,
• 31% rejestrowało się w urzędzie po raz pierwszy,
• 18% to absolwenci,
• 46% ma poniŜej 24 lat.
3. Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych
W miesiącu listopadzie wyłączonych zostało 459 osób – o 616 osób więcej niŜ przed miesiącem:
• 278 osób podjęło pracę (- 254 osoby),
• 91 osób nie potwierdziło gotowości do pracy (- 276 osoby),
• 53 osób rozpoczęło szkolenia lub staŜe absolwenckie (- 33 osoby),
• 9 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego (- 4 osoby),
• 11 osób nabyło prawa emerytalne, rentowe lub przedemerytalne (- 9 osoby),
• 17 z innych powodów np. słuŜba wojskowa, pobyt w zakładzie karnym (- 14 osoby).
4. Absolwenci
W listopadzie zarejestrowało się 120 absolwentów – o 127 mniej niŜ przed miesiącem, a status
absolwenta utraciło 67 osób. Utrata statusu absolwenta następuje po 12 miesiącach od ukończenia
szkoły. Ponadto 42 absolwentów podjęło pracę, w tym 1 w ramach umowy absolwenckiej, 2 osoby
w ramach prac interwencyjnych, 5 osób rozpoczęło szkolenia, 2 osoby rozpoczęły działalność
gospodarczą, 2 osoby otrzymały poŜyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a 4
rozpoczęło staŜ absolwencki.
Zakończył się program „Patrole Ekologiczne”, który ostatecznie wzięło udział 38 absolwentów.

5. Wypłacane zasiłki
Na koniec listopada 863 osób były uprawnione do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, tj. o 78
więcej niŜ przed miesiącem. W chwili obecnej stanowi to 8,8% zarejestrowanych bezrobotnych.
Zasiłek przedemerytalny pobierało 1140 osób (to o 11mniej niŜ przed miesiącem). Świadczenie
przedemerytalne pobierało 1377 osób – 70 więcej niŜ przed miesiącem.

6. Oferty pracy
W listopadzie Urząd Pracy otrzymał 155 ofert pracy – o 20 więcej niŜ w październiku. Wśród
ofert pracy przewaŜają zapotrzebowania na pojedynczych pracowników. 21 pracowników było
potrzebnych do „Projektu Wisła” w Wiśle Malince – 5 osób na stanowisko tynkarza, 5 osób na
murarza, 5 osób na zbrojarza, 5 osób na płytkarza . PNI Spółka z o.o. z Bielska-Białej potrzebowała
6 hostess. PHU „MONA” z Wisły zgłosiła zapotrzebowanie na 20 osób – 5 zbrojarzy, 5 cieśli, 5
murarzy i 5 tynkarzy. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Śląsk” zgłosiło zapotrzebowanie
na 16 osób – 10 cieśli i 6 zbrojarzy.

7. Zwolnienia grupowe w zakładach pracy
W listopadzie Urząd Pracy nie otrzymał Ŝadnej informacji o planowanych zwolnieniach
grupowych.
8. Zobowiązania
Na koniec listopada 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 styczniu wizyta pracownika Urzędu Pracy z Czeskiego Cieszyna odbędzie
się 29 stycznia, na I piętrze, w pokoju numer 7 w godzinach od 9.00 do 14.00. Natomiast pracownik
tutejszego Urzędu Pracy w dniu 21 stycznia dyŜurował będzie w Urzędzie Pracy w Czeskim
Cieszynie a 28 stycznia w Urzędzie Pracy w Trzyńcu.

11. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
W listopadzie 57 osób bezrobotnych zostało objętych aktywnymi formami przeciwdziałania
bezrobociu (-21 osoby). 49 osób, w tym 1 kobieta, rozpoczęło szkolenia. 2 bezrobotnych męŜczyzn
zostało zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. 6 osób bezrobotnych, w tym 1 kobieta,
zatrudnionych zostało w ramach robót publicznych.

12. Osoby Niepełnosprawne
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie na koniec listopada 2003 roku zarejestrowanych
w ewidencji osób niepełnosprawnych bezrobotnych było 263 (w tym 143 kobiet) – (+7 osób)
z czego 17 osób pobiera zasiłek (w tym 11 kobiet).
W ewidencji było równieŜ zarejestrowanych 172 bezrobotnych (w tym 71 kobiet) – (+6 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 39 osób (w tym 6 kobiet) oczekujących
na przekwalifikowanie w ramach renty szkoleniowej – (-2 osoby). W październiku 1 osoba
rozpoczęła przekwalifikowanie.
W październiku złoŜone zostało 10 ofert pracy dla osób bezrobotnych z czego 2 oferty były
z zakładów pracy chronionej – (+3 oferty w porównaniu z październikiem).
W listopadzie pracę podjęło 5 osób bezrobotnych (w tym 1 kobieta) – (- 1 osoba) oraz 7 osób
poszukujących pracy (w tym 6 kobiet) – (+1 osoba).

13. Obsługa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w gminach w styczniu
Brenna
08.01.04
wszyscy
Gminny Ośrodek
Kultury
Górki
09.01.04
wszyscy
Ośrodek Zdrowia
Zebrzydowice
12.01.04
A-K
Urząd Gminy
13.01.04
L-ś
Strumień
14.01.04
A-J
Urząd Miasta
15.01.04
K-O
16.01.04
P-ś
Wisła
19.01.04
A-J
Urząd Miasta
20.01.04
K-O
21.01.04
P-ś
Istebna
22.01.04
A-J
Urząd Gminy
23.01.04
K-O
26.01.04
P-ś
Chybie
27.01.04
A-K
Gminny Ośrodek
Kultury
28.01.04
L-ś
ul. Bielska 51
Oprócz potwierdzania gotowości do pracy, bezrobotni mogą takŜe na miejscu porozmawiać
z dyŜurującym doradcą zawodowym.

14. Inicjatywy podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie:

• Cały czas trwają prace nad przygotowaniem dokumentu „Kierunki rozwoju lokalnego rynku
pracy powiatu cieszyńskiego do 2005 roku”. Powiatowy Urząd Pracy współpracuje z Głównym
Instytutem Górnictwa między innymi w zakresie ankietowania pracodawców,
• W dniach 03 i 04 listopada odbyło się trzecie spotkanie z cyklu szkoleń z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Warsztaty prowadzi doradca Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej.

• W Powiatowym Urzędzie Pracy odbyły się warsztaty dla absolwentów odbywających staŜ
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w ramach programu „Śląsk Ekologicznie Czysty – Patrole Ekologiczne”. Warsztaty dotyczące
zagadnień z zakresu ochrony środowiska prowadzili Naczelnik oraz pracownicy Wydziału
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie.
Prowadzona jest obsługa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w gminach (zgodnie
z harmonogramem) wraz z dyŜurami doradców zawodowych.
Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy uczestniczyła w konferencji zorganizowanej przez
Stowarzyszenie Sekretarek i Asystentek dotyczącej sytuacji na rynku pracy tej grupy
zawodowej.
W Starostwie Powiatowym w Cieszynie odbyło się spotkanie z udziałem Starosty, Kierownik
Powiatowego Urzędu Pracy oraz Dyrekcją zlikwidowanej Izby Celnej w Cieszynie –
W. Wołczewem i rzecznikiem p. E. Gowin, na którym uzgodniono podjęcie wspólnych działań
na rzecz zagroŜonych utratą pracy celników.
17 listopada Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym
przez Stowarzyszenie „Nasz Cieszyn”. W czasie spotkania została m.in. przedstawiona
i przedyskutowana sytuacja na cieszyńskim rynku pracy.
Zastępca Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy uczestniczyła w naradzie kierowników
urzędów pracy z Ministrem Markiem Szczepańskim z Ministerstwa Gospodarki i Pracy, gdzie
omówiono projekty zmian ustawowych dotyczących przeciwdziałania bezrobociu.
26 listopada odbyła się konferencja polsko-czesko-słowacka w Centrum Konferencyjnym Filii
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie podsumowująca projekt „Partnerstwo – Praca bez Granic”.
Powiatowy Urząd Pracy podjął kolejne działania zmierzające do zacieśnienia współpracy
z samorządami gminnymi m.in. w zakresie informowania przez gminy o nowopowstających
inwestycjach.
W listopadzie otwarto kolejne Gminne Centra Informacji w Cieszynie, Ustroniu, Dębowcu
i Istebnej, gdzie osoby poszukujące pracy mogą, z pomocy doradców zawodowych:
♣ korzystać z fachowej pomocy na kaŜdym etapie poszukiwania pracy,
♣ poznać prawa i obowiązki osoby bezrobotnej,
♣ korzystać poprzez internet z ofert pracy,
♣ korzystać z aktualnej oferty prasy lokalnej z bieŜącymi ofertami pracy,
♣ brać udział w szkoleniach dotyczących wyboru zawodu lub kierunku dalszej nauki,
♣ przygotować we współpracy z pracownikiem GCI niezbędne dokumenty związane
z poszukiwaniem pracy, np. CV, list motywacyjny, itp.,
♣ poznać procedury uruchamiania własnej działalności gospodarczej,
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
Punkt Konsultacyjno-Doradczy prowadzi bezpłatne konsultacje dla osób
bezrobotnych.

