


 Powiat cieszyński zajmuje powierzchnię
730,20 km2.

 Jest powiatem ziemskim składającym się z 12
gmin, w tym 3 miejskich (Cieszyn, Skoczów i
Wisła).
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 Katalog osób będących w 
szczególnej sytuacji na rynku 
pracy: 

- osoby bezrobotne do 30 roku życia;

- osoby bezrobotne długotrwale;

- osoby bezrobotne powyżej 50 roku 
życia;

- osoby bezrobotne korzystające ze 
świadczeń z pomocy społecznej;

- osoby bezrobotne posiadające co 
najmniej jedno dziecko do 6 roku 
życia lub co najmniej jedno dziecko 
niepełnosprawne do 18 roku życia;

- osoby bezrobotne niepełnosprawne.
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 W 2015 r. do Powiatowego
Urzędu Pracy w Cieszynie
napłynęło 1975 ofert pracy od
pracodawców z terenu
powiatu cieszyńskiego

 Najczęściej poszukiwani byli
pracownicy na stanowisko
sprzedawcy (428 ofert –
21,67%), kucharza (103
stanowiska -5,21%), kelnera
(102 oferty – 5,16%), oraz
pracownika budowlanego (97
stanowisk -4,91 %)

 Od pracodawców z Gminy
Cieszyn wpłynęło 554 oferty
pracy

 Najczęściej poszukiwani byli
pracownicy na stanowisko
sprzedawcy (184 ofert –
3,21%), sortowacza (60
stanowisk -10,83%), kucharza
(17 ofert –3,06%), magazyniera
(15 ofert - 2,7%), robotnika
budowlanego (8 stanowisk -
1,4%).



 Krótkookresowa (jednoroczna)
prognoza zapotrzebowania
na zawody, która ma na celu
oszacowanie perspektywy
zatrudnienia.

 Wyniki pod adresem: 

www.barometr.obserwatorium.
malopolska.pl

Zawody 
deficytowe

Zawody 
zrówno-
ważone



 Dzięki współpracy pracodawców z
Powiatowym Urzędem Pracy w
Cieszynie zrealizowano 8 giełd pracy:

- 2 w lutym (GO ECO – tynkarz; Fluo –
kierownik zmiany),

- 1 w marcu (5 stanowisk kasjer-
sprzedawca dla osób niepełnosprawnych
– Leroy Merlin),

- 2 w kwietniu (50 stanowisk na
pracownika obsługi sklepu –
Interrmarche; 50 stanowisk na
pracownika produkcji – Agencja People),

- 2 w maju (kontynuacja rekrutacji
Intermarrche),

- 1 w czerwcu (20 stanowisk na
robotnika budowlanego
– IMB Podbeskidzie)



 Do końca października 2015r. doradcy
zawodowi udzielili 386 uczniom porad
zawodowych

 Grupowe zajęcia realizowano w Liceum
Ogólnokształcącym w Wiśle, Liceum
Ogólnokształcącym Towarzystwa Ewangelickiego
w Cieszynie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Istebnej, Zespole Szkół Gastronomiczno –
Hotelarskich w Wiśle, Zespole Szkół w Cieszynie
ZDZ Katowice, Zespole Szkół im. Władysława
Szybińskiego w Cieszynie, Gimnazjum nr 1
w Cieszynie



 Misją Powiatowego Urzędu
Pracy w Cieszynie jest
aktywizacja osób bezrobotnych
i osób poszukujących pracy,
zgodnie z ustawą o promocji
zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy

 Działania te są realizowane
przez usługi rynku pracy i
instrumenty wspierające
podstawowe usługi rynku pracy



- staże,

- bony szkoleniowe/ stażowe/ na zasiedlenie/ 
zatrudnieniowe,

- jednorazowe środki na podjęcie działalności 
gospodarczej,

- doposażenia/wyposażenia stanowisk pracy

- prace interwencyjne,

- roboty publiczne,

- prace społecznie użyteczne,

- finansowanie studiów podyplomowych,

- wypłata dodatków aktywizacyjnych.



 W 2015r. na terenie
powiatu
zorganizowane zostały
staże dla 693 osób.

 Osoby odbywały staże
najczęściej na
stanowiskach technika
prac biurowych (18%),
sprzedawcy (17,3%),
pomocy
kuchennej/kucharza
(6,8%)
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 W organizację 6-miesięcznego stażu
w ramach bonu, późniejszego zatrudnienia i możliwości
otrzymania premii włączyło się 56 pracodawców z terenu
powiatu cieszyńskiego.

 58 osób bezrobotnych zamieszkujących teren powiatu
cieszyńskiego skorzystało z możliwości odbycia stażu i
zatrudnienia w ramach bonu.

 W Gminie Cieszyn z możliwości skorzystania z bonu
stażowego skorzystało 12 osób.

 W realizację bonów stażowych włączyło się 13
pracodawców z terenu gminy.
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ŁĄCZNIE REALZOWANYCH– 14

0

1

2

3

4

5

6

Stanowiska w ramach 

prac interwencyjnych –

Gmina Cieszyn

 Na terenie powiatu 
realizowane jest 
zatrudnienie 36 osób 
w ramach prac 
interwencyjnych

 Pracodawcy 
najczęściej składali 
wnioski o organizację 
prac interwencyjnych 
dla sprzedawców 
(36,11% złożonych 
wniosków)
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 Program specjalny skierowany był do 25 osób
bezrobotnych oddalonych od rynku pracy, dla
których został ustalony III profil pomocy.

 Realizowany od marca do grudnia 2015r.

Moduł I –
rekrutacja i 

identyfikacja 
potrzeb

Moduł II –
warsztaty, 

indywidualne 
pośrednictwo pracy 

i poradnictwo 
zawodowe

Moduł III –
realizacja 

staży i robót 
publicznych

2-dniowe 
warsztaty 
aktywiza-

cyjne

Indywidualna 
identyfikacja 

barier 
– bony na 

przełamanie 
barier (300zł)

- 6 sześciomiesięcznych 
robót publicznych

- 19 sześciomiesięcznych 
staży

Motywowanie do 
zatrudnienia –
premiowanie 

osób 
podejmujących 

pracę oraz 
organizatorów 

stażu



19 uczestników 
kończy staże 

(ostatnie zakończyły 
się w połowie 

października 2015r.)

6 uczestników 
kończy realizację 
robót publicznych

WZROST 
AKTYWNOŚCI

Do końca 
października 10 

uczestników 
programu podjęło 

pracę

Możliwość 
uzyskania 

premii (45 dni 
uczestnicy, 1 

miesiąc 
pracodawcy)

Na 17.11.2015r. 
Efektywność działań 

wyniosła 41,66 % (z 24 
osób które zakończyły , 

10 podjęło pracę)

Weryfikacja końcowa 
w grudniu 2015r. 



 Powiatowy Urząd Pracy samodzielnie lub we współpracy z ośrodkiem
pomocy społecznej może inicjować działania
w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób
bezrobotnych

 W ramach PAI realizowane były dwa rodzaje działań
– w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób
bezrobotnych.

 Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zrealizował dwa Programy we
współpracy z gminą Skoczów oraz gminą Wisła

 Urząd zawarł z Ośrodkami Pomocy Społecznej
porozumienia o realizacji Programu Aktywizacja
i Integracja (PAI) w celu zapewnienia właściwej
współpracy i sprawnej wymiany informacji :

- 10.04.2015r. z OPS w Skoczowie (10 osób),

- 24.03.2015r. z OPS w Wiśle (10 osób).



 Skoczów:

- Program rozpoczęło 10 osób
bezrobotnych, natomiast zgodnie
z zaplanowaną ścieżką ukończyło
go 7 osób (3 kobiety i 4 mężczyzn)

- 6 osób zmieniło profil pomocy
(z III na II),

- analizując ankiety początkowe
i końcowe można stwierdzić, iż
wśród uczestników programu
pojawiły się głównie efekty działań
przejawiające w postaci
zwiększenia wiedzy o
współczesnym rynku pracy oraz
motywacji do poszukiwania pracy.

 Wisła

- Program rozpoczęło 10 osób
bezrobotnych, natomiast zgodnie
z zaplanowaną ścieżką ukończyło
go 9 osób (3 kobiety i 6
mężczyzn),

- 8 osób zmieniło profil pomocy
(z III na II),

- analiza danych wskazuje, że
wzrosła świadomość potencjału
osobistego oraz motywacja do
podjęcia pracy.

- zdaniem psychologa wśród
uczestników „z jednej strony
wzrosła wiedza nt. samych siebie
jak i rynku pracy, co dało efekt
„odarcia ze złudzeń”, z drugiej
strony wzrosły zasoby osobiste w
zakresie zespołu umiejętności
społecznych.”



 W październiku tego roku Przedsiębiorcy z naszego
powiatu zostali laureatami ogłoszonych na terenie
województwa śląskiego konkursów: „Najlepszy debiut w
biznesie” oraz ,„5 lat po debiucie
w biznesie”.

Każdy z powiatowych
urzędów pracy mógł
zgłosić jednego
przedsiębiorcę w
danej kategorii do
udziału w konkursie.



 Konkurs dla przedsiębiorców, którzy w roku 
2013 pozyskali dotację na otwarcie własnej 
działalności gospodarczej i w dalszym ciągu 
prowadzą swoją firmę.

 Zwyciężczynią w 
kategorii „Najlepszy 
debiut w biznesie” 
została firma Pani 
Moniki Papaj 
Przedszkole OCEAN 
MARZEŃ.



 Konkurs dla przedsiębiorców którzy otrzymali
dotację na rozpoczęcie działalności
gospodarczej co najmniej 5 lat temu i nadal
prowadzą założoną wówczas firmę.

 Wyróżnienie w
kategorii otrzymała
firma założona
w 2009 roku przez
Pana Krzysztofa Sikorę
Stołówka ZACISZE.



Dziękujemy za uwagę!

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Cieszynie

Olimpia Bodek
poczta@pup.cieszyn.pl

Biuro Projektów
Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie

mailto:poczta@pup.cieszyn.pl

