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INFORMACJA NA TEMAT SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY           

ZA MIESIĄC WRZESIEŃ 2022 R. 

 

 

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ 

15 wrzesień 2022 | Korzystając z zaproszenia firmy Flex nasi przedstawiciele odwiedzili ten 
największy zakład produkcyjny w powiecie tczewskim. 

Podczas spotkania zapoznaliśmy się z charakterem pracy na różnych stanowiskach pracy 
w praktyce. Zarówno na hali mechanicznej jak i elektronicznej. Przyjrzeliśmy się różnym 
etapom procesu produkcyjnego od podstaw do produktu finalnego. 

Omówiliśmy również jacy pracownicy są aktualnie poszukiwani przez firmę, jakie są 
stawiane wymagania kandydatom oraz jak wygląda proces rekrutacyjny i wdrażanie do 
pracy nowych pracowników. 

To cenne informacje, które pozwoliły nam lepiej zrozumieć funkcjonowanie firmy i z 
pewnością ułatwią nam proces poszukiwania potencjalnych kandydatów do pracy. 

19-21 wrzesień 2022 | Uruchomiliśmy kolejny nabór wniosków dla osób, które były 
zainteresowane pozyskaniem środków na otwarcie działalności gospodarczej. 

23 wrzesień 2022 | Festyn Przyjaźni "Tacy Sami" to inicjatywa organizowana przez 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Tczewie. 23 września 2022 roku odbyła się już XVII 
edycja tego wydarzenia, nad którym patronat honorowy po raz kolejny objął Prezydent 
Miasta Tczewa. 

Korzystając z zaproszenia organizatorów również wzięliśmy udział w Festynie. Na naszym 
stoisku informowaliśmy o aktualnych ofertach pracy oraz o formach wsparcia realizowanych 
z myślą o osobach niepełnosprawnych. 

Uczestnicy mogli również zapoznać się z ofertami innych stoisk tematycznych, przeżyć 
żywą lekcję historii, obejrzeć występ iluzjonisty oraz występy artystyczne i taneczne. 
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27 wrzesień 2022 | Zwróciliśmy się z prośbą o wypełnienie ankiety zapotrzebowań 
szkoleniowych. Dane w niej zawarte będą wykorzystane do przygotowania analizy 
dotyczącej zapotrzebowania rynku pracy na określone rodzaje kwalifikacji zawodowych 
oraz pozwolą dostosować plan szkoleń na 2023 rok. Anonimowa ankieta skierowana była 
do pracodawców oraz osób bezrobotnych. 

28 wrzesień 2022 | Na terenie naszego urzędu odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej 
Rady Rynku Pracy. Podczas spotkania, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie 
Pani Żaneta Sadowska, przedstawiła informację o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku 
pracy. Pani Dyrektor omówiła statystyki związane z liczbą osób bezrobotnych, 
podejmowaniem zatrudnienia oraz zgłaszanych ofert pracy. Uwzględnione zostały również 
dane dotyczące zatrudniania cudzoziemców, w tym obywateli Ukrainy. Zebrani na 
posiedzeniu zostali również poinformowani o działaniach podjętych przez naszą jednostkę 
na przestrzeni ostatnich miesięcy. 

 

 

W miesiącu wrześniu 2022 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie 422 osoby uzyskały 
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 11 osób powracających po 
okresie zatrudnienia poza granicami Polski (w tym 5 osób będzie się ubiegało o zasiłek dla 
bezrobotnych z tytułu pracy za granicą). 

Liczba posiadanych ofert pracy we wrześniu 2022 r. wyniosła 519 natomiast w sierpniu 2022 
r. - 518. Zanotowano zatem  spadek o 1 miejsce pracy. Jednocześnie należy nadmienić, iż 
w porównaniu do września 2021 r., kiedy to pracodawcy zgłosili 684 wolne miejsca pracy,  
nastąpił  spadek o 165 miejsc pracy. 
Poniższa tabela przedstawia najczęściej zgłaszane oferty w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Tczewie w miesiącu wrześniu 2022 r. oraz dla porównania we wrześniu 2021 r. 
 

Najczęściej zgłaszane oferty pracy w PUP Tczew 

 

Wrzesień 2022 r. 

LP Zawód Liczba wolnych miejsc pracy  
i aktywizacji zawodowej 

1 Pozostali robotnicy  wykonujący prace proste w przemyśle 100 
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2 Monter podzespołów i zespołów elektronicznych 50 

3 Murarz 41 

4 Cieśla 23 

5 Robotnik magazynowy 21 

Wrzesień 2021 r. 

LP Zawód Liczba wolnych miejsc pracy  
i aktywizacji zawodowej 

1 Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w 
przemyśle 

101 

2 Pomocniczy robotnik budowlany 42 

3 Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym 35 

4 Pozostali pracownicy wykonujący dorywcze prace 
proste 

30 

5 Robotnik magazynowy 30 

 

 

 

We wrześniu 2022 r. na terenie Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie nie zorganizowaliśmy 
żadnego spotkania rekrutacyjnego. 

 

 

 

We wrześniu 2022 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie nie wpłynęła żadna 
informacja na temat zwolnień grupowych. 

 


