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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 sierpnia stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 19,1%; w województwie śląskim 19,9%,
a w powiecie cieszyńskim 15,4%. Prognozowana stopa bezrobocia na koniec września wynosi
15,0%.

2.

Rejestracje bezrobotnych

We wrześniu zarejestrowało się 1022 osób, z tego:
• 52% to kobiety,
• 36% nigdzie dotychczas nie pracowało,
• 47% to mieszkańcy wsi,
• 17% miało prawo do zasiłku,
• 31% rejestrowało się w urzędzie po raz pierwszy,
• 45% ma poniŜej 24 lat.
3. Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych
W miesiącu wrześniu wyłączonych zostało 1246 osób o 479 więcej niŜ przed miesiącem:
•
•
•
•
•
•

566 osób podjęło pracę (o 146 więcej),
442 osób nie potwierdziło gotowości do pracy (o 309 więcej),
153 osób rozpoczęło szkolenia lub staŜe absolwenckie (o 35 więcej),
14 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego (o 1 mniej),
6 osób nabyło prawa emerytalne, rentowe lub przedemerytalne (o 1 mniej),
55 z innych powodów np. słuŜba wojskowa, pobyt w zakładzie karnym (o 18 mniej).

4. MłodzieŜ
We wrześniu 248 osoby w wieku 18-25 lat podjęły pracę (o 74 więcej niŜ przed miesiącem), w tym
10 osób w ramach prac interwencyjnych, 20 osób rozpoczęło szkolenia a 89 osoby rozpoczęły staŜ.

5. Wypłacane zasiłki
Na koniec września uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych było 887 osób, o 12
więcej niŜ przed miesiącem. W chwili obecnej stanowi to 9,2% zarejestrowanych bezrobotnych.

6. Oferty pracy
We wrześniu Urząd Pracy otrzymał 128 ofert pracy – o 30 mniej niŜ w sierpniu. Wśród ofert pracy
przewaŜają zapotrzebowania na pojedynczych pracowników. S.J.A. „Jawal” Gumna poszukiwała
3 osób na stanowisko pracownika produkcji okien. Spółka z o.o. „Alwiarto” ze Strumienia była
zainteresowana zatrudnieniem 8 osób na stanowiskach: operator maszyn leśnych, pilarza
i monterów płyt gipsowych. 5 stolarzy budowlanych potrzebowała firma WOG System S.A.
z Wisły. Firma „ANTIDOTUM” z Cieszyna złoŜyła ofertę pracy na 3 osoby w zawadzie: robotnik
budowlany, lakiernik i malarz budowlany. „Pronar” Spółka z o.o. z Goleszowa poszukiwała
3 osoby na stanowisko operatora wielomaszynowego i pakowacza.

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

8. Zobowiązania
Na koniec września 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 październiku wizyta pracownika Urzędu Pracy z Czeskiego Cieszyna odbędzie się 28
października, na I piętrze, w pokoju numer 3 w godzinach od 9.00 do 14.00. Natomiast pracownik
tutejszego Urzędu Pracy w dniu 20 października dyŜurował będzie w Urzędzie Pracy w Czeskim
Cieszynie a 27 października w Urzędzie Pracy w Trzyńcu.

11. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
We wrześniu 174 osoby bezrobotne zostały objęte aktywnymi formami przeciwdziałania
bezrobociu ( +142 osoby). 153 osoby, w tym 106 kobiet, rozpoczęło szkolenia. 16 osób
bezrobotnych, w tym 7 kobiet, zostało zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i 5 osób
bezrobotnych, w tym 2 kobiety, zostało zatrudnionych w ramach robót publicznych.

12. Osoby Niepełnosprawne
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie na koniec września 2004 roku zarejestrowanych
w ewidencji osób niepełnosprawnych bezrobotnych było 295 (w tym 170 kobiety) – (+ 3 osoby)
z czego 27 osób pobiera zasiłek (w tym 12 kobiet).
W ewidencji było równieŜ zarejestrowanych 183 osób (w tym 78 kobiet) – (+11 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 miesiącu wrześniu 1 poszukujący pracy męŜczyzna rozpoczął
kurs finansowany ze środków PFRON.
W ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy figurują równieŜ 33 osoby (w tym 3 kobiety) pobierające
rentę szkoleniową, z czego 2 osoby w trakcie przekwalifikowania zawodowego.
We wrześniu złoŜonych zostało 14 ofert pracy dla osób bezrobotnych z czego 6 ofert było
z zakładów pracy chronionej – (+6 ofert w porównaniu z sierpniem).
We wrześniu pracę podjęło 15 osób bezrobotnych (w tym 10 kobiet) – (-5 osób) oraz 5 osób
(w tym 2 kobiety) poszukujące pracy.

13. Obsługa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w gminach w listopadzie
Chybie
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Gminny Ośrodek
Kultury
ul. Bielska 51
Ośrodek Zdrowia
Gminny Ośrodek
Kultury
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Urząd Gminy
Urząd Gminy

Oprócz potwierdzania gotowości do pracy, bezrobotni mogą takŜe na miejscu porozmawiać
z dyŜurującym doradcą zawodowym.

14. Inicjatywy podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie:
• 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.
• We wrześniu odbyły się w Powiatowym Urzędzie Pracy warsztaty pn. „Samodzielność
w poszukiwaniu pierwszej pracy” przeznaczone dla nowo zarejestrowanych absolwentów.
W 10 spotkaniach wzięły udział 193 osób.

• Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie realizuje 2 projekty współfinansowane ze środków

•
•
•

•

•
•

Europejskiego Funduszu Społecznego:
w ramach działania 1.2 /Perspektywy dla młodzieŜy/ pn. „MłodzieŜ na rynku pracy”
w ramach działania 1.3 /Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia/ pn. „Czas
na zmiany”
Celem projektów jest zwiększenie szans młodzieŜy i osób długotrwale bezrobotnych na
znalezienie zatrudnienia poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz szkolenia miękkie,
które pozwolą zdobyć podstawowe umiejętności (poruszania się po rynku pracy np.: pisanie CV
i listu motywacyjnego oraz przygotowanie do rozmowy z pracodawcą. W ramach projektów
pomocą zostanie objęta grupa 300 osób bezrobotnych.
W miesiącu wrześniu skierowano 100 osób długotrwale bezrobotnych na szkolenie miękkie pn.
„RYNEK PRACY BEZ TAJEMNIC – CO? GDZIE? KIEDY?”. 100 bezrobotnych absolwentów
kontynuowało 4 miesięczne staŜe. W miesiącu październiku 80 osób długotrwale bezrobotnych
zostanie skierowanych na kurs podstaw komputera w ramach 5 modułowego szkolenia pn.
„Uniwersalne umiejętności zawodowe. Natomiast 50 osób w wieku 18-24 lata zostanie
skierowanych
na
szkolenie
miękkie
pn.
„TRENING
UMIEJĘTNOŚCI
INTERPERSONALNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Z ELEMENTAMI PRAWA PRACY”.
Planowane jest takŜe skierowanie 15 młodych osób na kurs komputera zaawansowanego
z elementami grafiki. Projekty realizowane będą do 1.05.2005r.
W ramach kolejnego spotkania w Parafii Dobrego Pasterza w Ustroniu Dobce z osobami
bezrobotnymi omówiono bieŜące problemy i sytuację osób bezrobotnych.
W ramach kontynuacji programu, doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy, uczestniczył
w spotkaniu informacyjno-doradczym dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Cieszynie.
We wrześniu PUP zrealizował program szkoleń z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego
dla organizacji pozarządowych. Szkolenie prowadził Tomasz Kozłowski doradca Ministra Pracy
i licencjonowany trener EFS. W szkoleniu wzięły udział: Cieszyńskie Stowarzyszenie
Bezrobotnych, Fundacja Dobrego Pasterza z Ustronia i Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” ze
Skoczowa.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy brała udział w szkoleniach z zakresu budowania
regionalnych partnerstw w ramach programu PHARE 2001 Rozwój Zasobów Ludzkich. Na
szkoleniu uzgodniono misję i cele Beskidzkiego Porozumienia na rzecz Rozwoju i Zatrudnienia
(BPRZ). Misją BPRZ jest skuteczne działanie na rzecz rozwoju i wzrostu zatrudnienia poprzez
wykorzystanie lokalnych zasobów i tradycji tak, aby tworzyć warunki godnego Ŝycia i pracy dla
mieszkańców Podbeskidzia. W ramach partnerstwa będą przygotowane i złoŜone do EFS-u
następujące projekty: dla młodzieŜy, osób niepełnosprawnych , kobiet oraz projekt wspierający
powołanie na Akademii Techniczno-Humanistycznej kierunku pielęgniarskiego.
W ramach programu współpracy z organizacjami pracodawców Powiatu odbyło się spotkanie
kierownictwa PUP z Prezesem Skoczowskiego Towarzystwa Kupiecko-Gospodarczego.
Podczas spotkania dyskutowano o moŜliwości współpracy w ramach programów rynku pracy.
Dyrektor PUP, po uzgodnieniu z Powiatowymi Urzędami Pracy leŜącymi w strefie
przygranicznej: śywcem, Bielskiem, Jastrzębiem, Raciborzem i Wodzisławiem, została
wyznaczona do reprezentowania Polski w Komitecie Sterującym EURES. Prócz przedstawicieli
naszego kraju w Komitecie pracować będą Słowacy i Czesi.

