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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
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Na koniec lipca stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 19,3%; w województwie śląskim 17,1%,
a w powiecie cieszyńskim 15,6%. Prognozowana stopa bezrobocia na koniec sierpnia wynosi
15,4%.

2.

Rejestracje bezrobotnych

W sierpniu zarejestrowało się 662 osób, z tego:
• 51% to kobiety,
• 41% nigdzie dotychczas nie pracowało,
• 50% to mieszkańcy wsi,
• 20% miało prawo do zasiłku,
• 35% rejestrowało się w urzędzie po raz pierwszy,
• 50% ma poniŜej 24 lat.
3. Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych
W miesiącu sierpniu wyłączonych zostało 767 osób o 87 mniej niŜ przed miesiącem
•
•
•
•
•
•

420 osób podjęło pracę (o 20 mniej),
133 osób nie potwierdziło gotowości do pracy (o 195 mniej),
118 osób rozpoczęło szkolenia lub staŜe absolwenckie (o 104 więcej),
15 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego (o 5 więcej),
7 osób nabyło prawa emerytalne, rentowe lub przedemerytalne (o 5 mniej),
73 z innych powodów np. słuŜba wojskowa, pobyt w zakładzie karnym (o 23 więcej).

4. MłodzieŜ
W lipcu 174 osoby w wieku 18-25 lat podjęły pracę (o 12 więcej niŜ przed miesiącem), w tym 2
w ramach prac interwencyjnych, 9 rozpoczęły szkolenia a 93 osoby rozpoczęły staŜ.

5. Wypłacane zasiłki
Na koniec sierpnia uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych było 875 osób, o 65 mniej
niŜ przed miesiącem. W chwili obecnej stanowi to 8,8% zarejestrowanych bezrobotnych.

6. Oferty pracy
W sierpniu Urząd Pracy otrzymał 158 ofert pracy – o 24 mniej niŜ w lipcu. Wśród ofert pracy
przewaŜają zapotrzebowania na pojedynczych pracowników. „ADMIT” s.c. z Górek Wielkich
poszukiwała 15 pracowników fizycznych. 7 nauczycieli języka angielskiego potrzebowało Studio
Edukacji „LIBRA” z Ustronia. „Petra Polska”, Kamieniołom Brenna poszukiwała 4 kamieniarzy.
„DOMENA” z Cieszyna złoŜył zapotrzebowanie na 4 pakowaczy. 4 pracowników produkcji chciała
zatrudnić „Promar” z Goleszowa.

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

8. Zobowiązania
Na koniec sierpnia 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. We wrześniu wizyta pracownika Urzędu Pracy z Czeskiego Cieszyna odbędzie się 30
września, na I piętrze, w pokoju numer 3 w godzinach od 9.00 do 14.00. Natomiast pracownik
tutejszego Urzędu Pracy w dniu 22 września dyŜurował będzie w Urzędzie Pracy w Czeskim
Cieszynie a 29 września w Urzędzie Pracy w Trzyńcu.

11. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
W sierpniu 32 osób bezrobotnych zostało objętych aktywnymi formami przeciwdziałania
bezrobociu ( +13 osób). 25 osób, w tym 14 kobiet, rozpoczęło szkolenia. 5 osób bezrobotnych,
w tym 2 kobiety, zostało zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i 2 bezrobotnych męŜczyzn
zostało zatrudnionych w ramach robót publicznych.

12. Osoby Niepełnosprawne
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie na koniec sierpnia 2004 roku zarejestrowanych
w ewidencji osób niepełnosprawnych bezrobotnych było 292 (w tym 172 kobiety) – (+ 11 osób)
z czego 25 osób pobiera zasiłek (w tym 12 kobiet).
W ewidencji były równieŜ zarejestrowane 172 osoby (w tym 75 kobiet) – (-12 osób) poszukujące
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 figurują równieŜ 33 osoby (w tym 3 kobiety) oczekujące
na przekwalifikowanie w ramach renty szkoleniowej.
W sierpniu złoŜonych zostało 8 ofert pracy dla osób bezrobotnych z czego wszystkie wpłynęły
z zakładów pracy chronionej – (-7 ofert w porównaniu z lipcem).
W sierpniu pracę podjęło 20 osób bezrobotnych (w tym 8 kobiet) – (+13 osób) oraz 7 osoby
(w tym 3 kobiety) poszukujące pracy.

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

• Zgodnie z zaproszeniem skierowanym do gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szkół
publicznych powiatu cieszyńskiego odbyło się spotkanie z oddelegowanymi przedstawicielami
– 12 uczestników. Celem spotkania było tworzenie Szkolnych Ośrodków Kariery w ramach
grantów Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. W trakcie spotkania omówiono
kolejne punkty wniosku oraz wymagania związane z powstaniem w szkole „SZOK-u”.
• W ramach kolejnego spotkania w Parafii Dobrego Pasterza w Ustroniu Dobce z osobami
bezrobotnymi omówiono bieŜące problemy i sytuację osób bezrobotnych.
• 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 dniach 31.08.04. i 01.09.04., oraz 07.09.04. i 08.09.04. był kontynuowany program
szkoleniowy dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu cieszyńskiego zorganizowany
przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie. Szkolenie dotyczyło pozyskiwania środków z Unii
Europejskiej, głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie w części praktycznej,
dotyczącej wypełniania wniosku zostało poprowadzone przez Pana Tomasza Kozłowskiego
z Krajowego Ośrodka Szkoleniowego EFS, natomiast część teoretyczną prowadziła Pani
Ewelina Dobrowolska pracownik Powiatowego Urzędu Pracy.
W dniu 19.08.04. odbyło się trzecie z zaplanowanego cyklu szkoleń dla małych i średnich firm
z terenu powiatu cieszyńskiego, dotyczące moŜliwości pozyskiwania środków z Unii
Europejskiej, głównie z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności
Przedsiębiorstw. Szkolenie to zostało zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy
w Cieszynie w porozumieniu z Wydziałem Rozwoju i Funduszy Europejskich Starostwa
Powiatowego w Cieszynie. Szkolenie poprowadził Pan Łukasz Łata z Urzędu Wojewódzkiego
z Katowic.
W związku z podpisanym w dniu 28.06.2004r. porozumieniem w sprawie realizacji programu
zwolnień monitorowanych od 6 lipca 2004 roku na terenie Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy
„Polkap” funkcjonuje Punkt Konsultacyjno-Doradczy. Oddelegowany z PUP doradca
zawodowy jest w kaŜdy wtorek do dyspozycji osób, które otrzymały wypowiedzenie z pracy
lub czują się zagroŜone zwolnieniem. Świadczona usługa obejmuje dotychczas indywidualne
rozmowy doradcze oraz przekazywanie informacji o zakresie oferowanej pomocy.
Powiatowy Urząd Pracy oraz dwie organizacje pozarządowe są jednym z partnerów
Pełnomocnika ds.
Równego Statusu Kobiet i MęŜczyzn w przygotowaniu projektu
regionalnego dla długotrwale bezrobotnych kobiet. Projekt zostanie złoŜony w momencie
ogłoszenia konkursu dla działania 1.6 SPO RZL.
Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie uczestniczył w dniach 26 – 27 sierpnia 2004r.
w Seminarium Szkoleniowym w Ustroniu. Seminarium dotyczyło przygotowania publicznych
słuŜb zatrudnienia rejonu Polski, Słowacji i Czech do utworzenia partnerstwa trans-granicznego
EURES-T Beskidy. Spotkanie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy,
Departament Rynku Pracy oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

