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Tczew, dnia 06.09.2022 r. 

CAZ-ZC.033.33.2022.KP 

      Wojewódzki Urząd Pracy    

      w Gdańsku 

      Zespół Badań, Analiz i Informacji 

 

INFORMACJA NA TEMAT SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY           

ZA MIESIĄC SIERPIEŃ 2022 R. 

 

 

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ 

01 sierpień 2022 | Od 1 sierpnia 2022 r. Zielona Linia uruchomiła nową usługę, kontakt 

w języku migowym. Jest ona skierowana do osób niesłyszących i słabosłyszących, które 

znają polski język migowy (PJM) i chcą uzyskać informacje na temat rynku pracy lub załatwić 

sprawę w urzędzie pracy. 

Są dwa sposoby na wykorzystanie komunikacji w języku migowym: 

1. Videorozmowa osoby głuchej lub niedosłyszącej z konsultantem Zielonej Linii, który zna 

język migowy.  Połączenie będzie możliwe przez Internet, z dowolnego miejsca. 

2. Skorzystanie z usługi tłumaczenia na język migowy przez pracownika dowolnego urzędu 

pracy, który obsługując klienta głuchego lub niedosłyszącego będzie mógł połączyć się 

przez Internet na videorozmowę z konsultantem Zielonej Linii, który zna język migowy i który 

będzie tłumaczył rozmowę pomiędzy pracownikiem urzędu, a osobą głuchą lub 

niedosłyszącą (funkcja tłumacza). 

11 sierpień 2022 | Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło informację 

o osiągniętych przez powiatowe urzędy pracy wskaźnikach efektywności zatrudnieniowej 

i kosztowej w 2021 roku. To dane związane z realizacją przez urzędy pracy podstawowych 

form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. 

Średnia wartość wskaźnika efektywności zatrudnieniowej uzyskana we wszystkich 

powiatowych urzędach pracy wyniosła 84,51%. Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie osiągnął 

wyższy wskaźnik - 87,92%. 

Średnia wartość wskaźnika efektywności kosztowej uzyskana we wszystkich powiatowych 

urzędach pracy wyniosła 16.677,64 zł. To średni koszt poniesiony na aktywizację osoby 
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bezrobotnej. Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie osiągnął wskaźnik na poziomie 12.502,37 

zł. 

Warto zatem nadmienić, iż Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie po raz kolejny uzyskał 

wskaźniki zdecydowanie lepsze niż średnie wartości osiągnięte w skali kraju. 

17-19 sierpień 2022 | Uruchomiliśmy kolejny nabór wniosków dla osób, które były 

zainteresowane pozyskaniem środków na otwarcie działalności gospodarczej. 

18 sierpień 2022 | Jak co roku w okresie wakacyjnym zachęcaliśmy do skorzystania 

z wykazu ofert pracy dla nauczycieli, które na swojej stronie publikuje Kuratorium Oświaty 

w Gdańsku. Dostępne są tam na bieżąco oferty pracy w szkołach na terenie całego 

województwa pomorskiego. 

 

W miesiącu sierpniu 2022 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie 307 osób uzyskało 
status osoby bezrobotnej. W głównej mierze dokonywały rejestracji osoby, które zakończyły 
pracę na podstawie umowy zawartej na czas określony. Ponadto rejestrowały się osoby, 
którym upłynął okres karencji z tytułu niestawiennictwa w wyznaczonym terminie, odmowy 
propozycji pracy. 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie zarejestrowało się 12 osób powracających 
po okresie zatrudnienia poza granicami Polski (w tym 2 osoby będą się ubiegały o zasiłek 
dla bezrobotnych z tytułu pracy za granicą). 

Liczba posiadanych ofert pracy w sierpniu 2022 r. wyniosła 518 natomiast w lipcu 2022 r. - 
532. Zanotowano zatem  spadek o 14 miejsc pracy. Jednocześnie należy nadmienić, iż 
w porównaniu do sierpnia 2021 r., kiedy to pracodawcy zgłosili 568 wolne miejsca pracy,  
nastąpił  spadek o 50 miejsc pracy. 
Poniższa tabela przedstawia najczęściej zgłaszane oferty w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Tczewie w miesiącu sierpniu 2022 r. oraz dla porównania w sierpniu 2021 r. 
 

Najczęściej zgłaszane oferty pracy w PUP Tczew 

 

Sierpień 2022 r. 

LP Zawód Liczba wolnych miejsc pracy  

i aktywizacji zawodowej 

1 Pozostali pracownicy wykonujący dorywcze prace proste 60 

2 Murarz 45 
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3 Pracownik produkcji 41 

4 Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle 30 

5 Cieśla 23 

Sierpień 2021 r. 

LP Zawód Liczba wolnych miejsc pracy  

i aktywizacji zawodowej 

1 Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w 

przemyśle 

67 

2 Pozostali klasyfikatorzy żywności i pokrewni 40 

3 Pomocniczy robotnik budowlany 40 

4 Pracownik sortowania przesyłek i towarów 23 

5 Robotnik placowy 22 

 

 

 

W sierpniu 2022 r. na terenie Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie zorganizowaliśmy 
spotkanie rekrutacyjne dla osób zainteresowanych zatrudnieniem 
na stanowisku kierowcy autobusu w firmie Przewozy Autobusowe 
„Gryf” Sp. z o.o. Sp. k. 

 

 

 

W sierpniu 2022 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie  wpłynęła jedna informacja na 

temat zwolnień grupowych. 

Firma z siedzibą na terenie powiatu wejherowskiego – Grzegorz Sztandera i Aneta 

Sztandera Hurtownia „Erwin” Sp. J. Poinformowała o zaplanowanym zwolnieniu dwóch 

osób z terenu powiatu tczewskiego. Zwolnienia związane są z likwidacją firmy. Pracownicy 

zakończą pracę z dniem 30.09.2022 r. 


