Informacja o cieszyńskim rynku pracy
LUTY 2016 rok
Zmiany na lokalnym rynku pracy
1. Dane statystyczne.
styczeń

luty

różnica

liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego

5216

5257

+41

liczba bezrobotnych zarejestrowanych w miesiącu sprawozdawczym

737

646

-91

605
241

+36

liczba ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w miesiącu sprawozdawczym

569
254

liczba bezrobotnych, którzy podjęli pracę w miesiącu sprawozdawczym

330

363

+33

liczba osób bezrobotnych pobierających zasiłek

885

894

+9

Wyszczególnienie

liczba bezrobotnych wyłączonych z ewidencji osób bezrobotnych

-13

Na koniec stycznia 2016 stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 10,3%, w województwie śląskim
8,5%, a w powiecie cieszyńskim 7,7%. Prognozowana stopa bezrobocia na koniec lutego 2016r.
w powiecie cieszyńskim wynosi: 7,8%.

2. Rejestracje bezrobotnych.
W lutym 2016r. zarejestrowało się 646 osób – tj. o 91 osób mniej niż przed miesiącem,

Wybrane kategorie

liczba

kobiety
osoby poprzednio pracujące
w tym osoby zwolnione z winy pracodawcy
osoby dotychczas niepracujące
mieszkańcy wsi
osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
osoby bez kwalifikacji zawodowych
osoby bez doświadczenia zawodowego
osoby do 30 r.ż.
w tym do osoby 25 r.ż.
osoby długotrwale bezrobotne (pozostające w rejestrach PUP łącznie
przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat
osoby powyżej 50 r.ż.
osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. oraz posiadających
co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż.
osoby niepełnosprawne
osoby zarejestrowane po raz pierwszy
osoby zarejestrowane po raz kolejny

321
601
8
45
336
62
144
91
275
150
162

stosunek do
poprzedniego
miesiąca
-21
-96
-11
+5
-46
-5
14
-14
-24
-17
-23

117
133

-33
-10

41
140
506

-12
-12
-79

1

3. Wyłączenia z ewidencji osób bezrobotnych.W lutym 2016r. wyłączono z ewidencji osób bezrobotnych 605 osób - tj. o 36 osób więcej niż
przed miesiącem.

Wybrane kategorie
PODJĘCIE ZATRUDNIENIA:
podjęcia zatrudnienia niesubsydiowanego przez urząd pracy
w tym podjęcie działalności gospodarczej
podjęcie zatrudnienia subsydiowanego przez urząd pracy
w tym:
prac interwencyjnych
robót publicznych
refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego
w ramach bonu zatrudnieniowego
dofinasowania do samozatrudnienia (podjęcia DG)
w ramach bonu zasiedleniowego
ROZPOCZĘŁO UCZESTNICTWO W AKTYWNYCH FORMACH
PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU:

osoby bezrobotne, które rozpoczęły szkolenie
osoby bezrobotne, które rozpoczęły staż
osoby bezrobotne, które rozpoczęły prace społecznie użyteczne
WYŁĄCZONO Z EWIDECJI OSÓB BEZROBOTNYCH Z INYCH
PRZYCZYN NIŻ PODJĘCIE ZATRUDNIENIA:
odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia lub
innej formy pomocy
niepotwierdzenia gotowości do pracy
dobrowolnej rezygnacji ze statusu osoby bezrobotnej
osiągnięcia wieku emerytalnego
nabycia praw emerytalnych lub rentowych
nabycia praw do świadczeń przedemerytalnych
podjęcia nauki

liczba

stosunek do
poprzedniego
miesiąca

363
349
11
14

+33
+31
+4
+2

2
0
7
5
0
0
27

+2
0
-3
+5
-2
+25

7
19
1
193

+7
+17
+1
-8

4

-9

132
28
4
10
18
1

+11
-4
+4
-5
-1

4. Bilans wybranych kategorii osób bezrobotnych:
liczba

stosunek do
poprzedniego
miesiąca

1527

+53

275
85
190
254

-24
-1
-23
+21

Wybrane kategorie
OSOBY BEZROBOTNE do 30 r.ż.
zarejestrowane na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc
sprawozdawczy
zarejestrowane w miesiącu sprawozdawczym
po raz pierwszy
po raz kolejny
wyłączone z ewidencji osób bezrobotnych w miesiącu
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sprawozdawczym:
podjęło zatrudnienie
w tym zatrudnienie niesubsydiowane przez urząd pracy
w tym samozatrudnienie (podjęcie działalności gospodarczej)
podjęło zatrudnienie subsydiowane przez urząd pracy
w tym
w ramach prac interwencyjnych
w ramach robót publicznych
w ramach samozatrudnienia (podjęcie DG)
w ramach refundacji kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej
w ramach bonu zasiedleniowego
w ramach bonu zatrudnieniowego
rozpoczęło udział w aktywnych formach przeciwdziałania
bezrobociu:
rozpoczęło szkolenie
rozpoczęło staż
OSOBY BEZROBOTNE DO 25 r.ż.
zarejestrowane na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc
sprawozdawczy
zarejestrowane w miesiącu sprawozdawczym
po raz pierwszy
po raz kolejny
wyłączone z ewidencji osób bezrobotnych w miesiącu
sprawozdawczym
podjęło zatrudnienie
podjęło zatrudnienie niesubsydiowane przez urząd pracy
w tym samozatrudnienie (podjęcie działalności gospodarczej)
podjęło zatrudnienie subsydiowane przez urząd pracy
w tym
w ramach prac interwencyjnych
w ramach robót publicznych
w ramach samozatrudnienia (podjęcie DG)
w ramach refundacji kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej
w ramach bonu zasiedleniowego
w ramach bonu zatrudnieniowego
rozpoczęło udział w aktywnych formach przeciwdziałania
bezrobociu:
rozpoczęło szkolenie
rozpoczęło staż
OSOBY BEZROBOTNE pow. 50 r.ż.
zarejestrowane na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc
sprawozdawczy
zarejestrowane w miesiącu sprawozdawczym
po raz pierwszy
po raz kolejny
wyłączone z ewidencji osób bezrobotnych w miesiącu
3

157
148
2
9

-10
+4
+2
+6

0
0
0
4
0
5
23

-1
+2
+5
+21

4
19

+4
+17

799

+30

150
62
88
135

+17
+4
-21
+3

77
72
0
5

-9
-7
+3

0
0
0
4
0
5
15

-1
+3
+5
+14

3
12

+3
+11

1536

-37

117
25
92
102

-33
-13
-20
-11

sprawozdawczym
podjęły zatrudnienie
podjęły zatrudnienie niesubsydiowane przez urząd pracy
w tym samozatrudnienie (podjęcie DG)
podjęło zatrudnienie subsydiowane przez urząd pracy
w tym
w ramach prac interwencyjnych
w ramach robót publicznych
w tym samozatrudnienie (podjęcie DG)
w ramach refundacji kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej
rozpoczęły udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu:

rozpoczęły szkolenie
rozpoczęły staż
rozpoczęły pracy społecznie użyteczne
OSOBY BEZROBOTNE DŁUGOTRWALE
zarejestrowane na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc
sprawozdawczy
zarejestrowane w miesiącu sprawozdawczym
wyłączone z ewidencji osób bezrobotnych w miesiącu
sprawozdawczym
podjęło zatrudnienie
podjęło zatrudnienie niesubsydiowane przez urząd pracy
w ramach samozatrudnienia (podjęcie DG)
podjęło zatrudnienie subsydiowane przez urząd pracy
w tym:
w ramach prac interwencyjnych
w ramach robót publicznych
w ramach samozatrudnienia (podjęcie DG)
w ramach refundacji kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej
rozpoczęło udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu:

rozpoczęły szkolenie
rozpoczęły staż
rozpoczęły prace społecznie użyteczne

47
46
1
1

+2
+2
-

0
1
0
1
1
0
0
1

+1
+1

2549

-18

162
187

-23
+20

96
95
7
1

+3
+7
+4
-1

1
0
0
0
5
0
4
1

+1
-1
-4
+5
+4
+1

4. Osoby bezrobotne z niepełnosprawnością, według statusu:
zarejestrowane na koniec miesiąca sprawozdawczego
w tym kobiety
zarejestrowane w miesiącu sprawozdawczym
w tym kobiety
osoby pobierające zasiłek
osoby pozostające bez zatrudnienia poszukujące pracy
ilość ofert pracy złożonych przez pracodawców w miesiącu sprawozdawczym

osoby, które podjęły zatrudnienie
w tym kobiet
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416
193
41
20
56
74
17
24
9

-6
-12
+1
+2
-1
+14
+4
-

5. Osoby uprawnione do dodatku aktywizacyjnego.
W lutym 2016r. w wyniku podjęcia zatrudnienia z własnej inicjatywy, uprawnienia do dodatku
aktywizacyjnego nabyło 47 osób (w tym 25 kobiet).

6. Wypłacane zasiłki.
W miesiącu lutym 2016r. uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych było 894 osób,
w tym 510 kobiet.

7. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
Na koniec lutego 2016r. aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu były objęte 82 osoby
bezrobotne w tym: 62 osób odbywało staż, 5 osób rozpoczęło szkolenia a 14 osób było
zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

8. Szkolenia.
W lutym 2016r. nie odbyły się szkolenia grupowe.

9. Roboty publiczne:
Roboty publiczne oznaczają zatrudnienie osób bezrobotnych przy wykonywaniu prac
finansowanych lub dofinasowanych ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa,
funduszy celowych, organizacji pozarządowych lub spółek wodnych. Do Powiatowego Urzędu
Pracy w Cieszynie wpłynęło 13 wniosków o organizację robót publicznych celem zatrudnienia
33 osób bezrobotnych.

10.Prace społecznie użyteczne:
Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zawarł porozumienia z 7 gminami powiatu cieszyńskiego, na
podstawie których zatrudnienie znajdzie 66 osób bezrobotnych. Do wykonywania prac społecznie
użytecznych mogą być skierowane osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające ze
świadczeń pomocy społecznej, osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym
programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym
programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku
skierowania powiatowego urzędu pracy. Prace te mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin
tygodniowo na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa.
]

11.Prace interwencyjne:
W miesiącu sprawozdawczym do Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie wpłynęło 20 wniosków
o organizację prac interwencyjnych, w ramach których zatrudnienie znajdzie 25 osób bezrobotnych.
Do końca lutego 2016 r. przyjęto i zweryfikowano pod względem merytorycznym 25 wniosków.
Z pracodawcami zostało zawartych 9 umów cywilnoprawnych o organizację prac interwencyjnych.
Do końca miesiąca sprawozdawczego zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych podjęły 2 osoby
bezrobotne.
Łącznie pracodawcy złożyli 25 wniosków na 30 stanowisk pracy. Zatrudnienie w ramach prac
interwencyjnych podjęły 2 osoby bezrobotne.
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12. Staże:
W dniu 16 lutego 2016r. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie rozpoczął przyjmowanie wniosków
o organizację stażu. Pracodawcy złożyli 241 wniosków, w ramach których 475 osób bezrobotnych
ma możliwość odbycia stażu zawodowego.

13.Refundacja kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej do 30 roku życia:
W dniu 12 lutego 2016r. rozpoczęto przyjmowanie wniosków o zawarcie umów refundację kosztów
zatrudnienia osoby bezrobotnej do 30 roku życia. W miesiącu sprawozdawczym 59 pracodawców
złożyło wnioski o refundację kosztów zatrudnienia 79 osób bezrobotnych.

14. Oferty pracy.
W lutym 2016r. pracodawcy złożyli 241 ofert zatrudnienia, w tym 77 w ramach pracy
subsydiowanej przez urząd pracy. Łącznie Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w miesiącu
sprawozdawczym dysponował 239 ofertami pracy.
Najwięcej ofert zatrudnienia złożyły firmy:
firma
Agencja zatrudnienia ManpowerGroup Sp. z o.o.
Agencja zatrudnienia Trenkwalder&partner Sp. z o.o.
INTERGOS II Sp. z o.o.

liczba
40
5
14

stanowisko
Operator urządzeń
Operatorzy maszyn
Pracownik ochrony

15.Giełdy pracy.
W lutym 2016r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie nie odbyła się giełda pracy.

16.Zwolnienia grupowe.
W lutym 2016r. nie zgłoszono zamiaru zwolnień grupowych.

17.Strona internetowa urzędu.
www.pup.cieszyn.pl
Zapraszamy na stronę internetową Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie, gdzie można uzyskać
informacje m.in. o aktualnych ofertach pracy, możliwościach pomocy skierowanej do młodzieży,
szkoleniach i realizowanych programach. Pracodawcy znajdą na stronie aktualne informacje oraz
formularze wniosków.
www.stat.pup.cieszyn.pl
pod tym adresem można zapoznać się z danymi statystycznymi urzędu pracy.

18. Obsługa osób bezrobotnych:
Informacje dotyczące obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy, a także informacje na
temat aktualnych ofert pracy znajdują się odpowiednio nr tel.:
 Gmina Cieszyn oraz Zebrzydowice – 33 851 49 91 wew. 135;
 Gmina Hażlach – 33 851 49 91 wew. 123;
 Gmina Goleszów, Wisła, Ustroń oraz Istebna – 33 851 49 91 wew. 134;
 Gmina Skoczów, Chybie oraz Strumień – 33 851 49 91 wew. 133;
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 Gmina Dębowiec – 33 851 49 91 wew. 121 lub 122
 Gmina Brenna – 33 851 49 91 wew. 131 lub 122;
 Obsługa osób niepełnosprawnych i poszukujących pracy – 33 851 49 91 wew. 130.

19.Gminne Centra Informacji:
W powiecie cieszyńskim działa 7 Gminnych Centrów Informacji w: Skoczowie, Ustroniu,
Istebnej, Goleszowie, Hażlachu, Brennej i Zebrzydowicach. GCI stanowią ważne ogniwo
poradnictwa zawodowego, służące osobom bezrobotnym w uzyskaniu umiejętności poruszania się
po rynku pracy.
Wykaz GCI w powiecie cieszyńskim:
20. 43-430 Skoczów, ul. Rynek 2, tel. 33/479-33-84,
e-mail: irenagren@wp.pl, www.mala-ojczyzna.ox.pl
21. 43-450 Ustroń, ul. Polańska 95, tel. 33/854-51-11,
e-mail: biuro@gci.ox.pl, www.gci.ox.pl
22. 43-470 Istebna, Istebna 68, tel. 33/855-61-58,
e-mail: promocja@ug.istebna.pl
23. 43-419 Hażlach, ul. Główna 57, tel. 33/856-95-55,
e-mail: gci@hazlach.pl, www.hazlach.pl
24. 43-440 Goleszów, ul. Cieszyńska 29, tel. 33/479-99-28,
e-mail: gci_goleszow@interia.pl, www.gcigoleszow.go.pl
25. 43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 69, tel. 33/858-69-71.
e-mail: gci.brenna@op.pl, www.brenna.infocentrum.com.pl
26. 43-410 Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 21, tel. 33/469-24-25.
e-mail: gci@gok.zebrzydowice.pl, www.gci.zebrzydowice.pl

27.Inicjatywy podejmowane lub współrealizowane przez Powiatowy Urząd
Pracy w Cieszynie:

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie od dnia 01.02.2016 r. rozpoczął realizację projektu
pozakonkursowy pn.
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (II)”, który jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Projekt będzie realizowany do końca grudnia 2016 r.
Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29
roku życia pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim, w tym w szczególności osób,
które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
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Grupę docelową projektu stanowi 320 osób bezrobotnych (w tym minimum 97 osób
długotrwale bezrobotnych oraz 12 osób niepełnosprawnych), które nie ukończyły 30 roku życia
i są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie, dla których zgodnie z art. 33
ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został ustalony I
lub II profil pomocy oraz które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu - tzw. młodzież
NEET.
Wszyscy uczestnicy projektu będą obejmowani wsparciem zgodnie z ustawą o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym identyfikacją stopnia oddalenia od rynku pracy,
czyli ustaleniem profilu pomocy oraz przygotowaniem bądź aktualizacją Indywidualnego Planu
Działania (IPD) i w konsekwencji realizacją pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego.
W ramach projektu oprócz wymienionych wyżej usług rynku pracy (pośrednictwo pracy
i poradnictwo zawodowe) realizowane są następujące formy wsparcia:
- staże,
- przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
- szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” dla osób, którym zostaną przyznane środki na podjęcie
własnej działalności gospodarczej,
- szkolenia grupowe,
- bony szkoleniowe,
- bony na zasiedlenie.
Wartość projektu wynosi 2 929 902,00 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu
Społecznego wynosi 2 469 321,40 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie od dnia 01.02.2016 r. realizuje projekt pozakonkursowy
pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Cieszynie (II)”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020.
Projekt będzie trwał do końca grudnia 2016 r.
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia
pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie jako
bezrobotni, dla których został ustalony I lub II profil pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Grupę docelową projektu stanowi 267 osób bezrobotnych, które ukończyły 30 roku życia i są
zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie, dla których został ustalony I lub II
profil pomocy należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach.
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Wszyscy uczestnicy projektu będą obejmowani wsparciem zgodnie z ustawą o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym identyfikacją stopnia oddalenia od rynku pracy, czyli
ustaleniem profilu pomocy oraz przygotowaniem bądź aktualizacją Indywidualnego Planu
Działania (IPD) i w konsekwencji realizacją pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego.
W ramach projektu oprócz wymienionych wyżej usług rynku pracy (pośrednictwo pracy i
poradnictwo zawodowe) realizowane są następujące formy wsparcia:
- staże,
- przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
- szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” dla osób, którym zostaną przyznane środki na podjęcie
własnej działalności gospodarczej,
- szkolenia grupowe,
- refundacje kosztów wyposażonego lub doposażonego stanowiska pracy,
- prace interwencyjne.
Wartość projektu wynosi 2 119 753, 80 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego
wynosi 1 801 790,70 zł.

KALENDARIUM

11-12 luty

18-19 luty

9

luty 2016r.

Pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie, pełniący funkcję Doradcy
zawodowego spotkał się z uczniami SOiZ w Cieszynie. Podczas spotkania
z gimnazjalistami przekazano informacje na temat sytuacji na lokalnym rynku
pracy w odniesieniu do decyzji o wyborze zawodu.
Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie wzięła udział
w Konwencie Dyrektorów Województwa Śląskiego. W trakcie konwentu odbyło
się spotkanie z Ministrem Stanisławem Szwedem. Omówiono kwestie związane
z profilowaniem pomocy dla osób bezrobotnych, efektywnością działań urzędów
pracy w kontekście ich funkcjonowania na różnych lokalnych rynkach pracy,
zlecaniem usług agencjom pracy oraz problemy z realizacją Krajowego Funduszu
Pracy.

