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Informacja nt. aktualnej sytuacji na rynku pracy w Lublinie oraz bieżących działań 

MUP w Lublinie - aktualizacja wg. stanu na dzień 06.05.2021: 

 

Usługi i instrumenty rynku pracy: 

I. Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje, że aktualnie prowadzi nabór wniosków                            

o zorganizowanie następujących usług i instrumentów rynku pracy: 

- staży, 

- jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, 

- bonów na zasiedlenie, 

- dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 

50 rok życia, 

- szkoleń. 

Ww. usługi i instrumenty rynku pracy finansowane są z następujących źródeł, w zależności 

od spełnienia kryterium przez osoby bezrobotne: 

1. Fundusz Pracy. 

2. Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (V)" 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 

Priorytetowej I, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na 

regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie 

udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój. 

3. Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (VI)" 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 

Priorytetowej I, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na 

regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie 

udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój. 
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4. Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej 

zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (VI)" współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX 

Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP.  

 

Nabór wniosków prowadzony będzie do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na 

dany cel. 

 

II. Ponadto MUP w Lublinie od dnia 28.02.2021 r. prowadzi nabór wniosków o udzielenie 

dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, na zasadach 

określonych w art. 15zze4 ustawy o COVID-19, mikroprzedsiębiorcy i małemu 

przedsiębiorcy przyznawanej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 

2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek 

pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371). Wysokość dotacji nie może przekroczyć 5 tys. zł. 

Dotacja może być udzielona mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy w zależności od 

oznaczenia działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, 

jako rodzaj przeważającej działalności, następującymi kodami:  

dwukrotnie: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z, 

trzykrotnie: 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 

56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 

79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie 

działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa 

uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie  

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 

uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 

86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 

93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z. 

Wnioski o przyznanie dotacji mogą być składane do dnia 31 maja 2021 r.  

Szczegółowe informacje: https://muplublin.praca.gov.pl/-/14592312-tarcza-antykryzysowa-

covid-19-nowa-dotacja-na-pokrycie-biezacych-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-

gospodarczej-dla-mikroprzedsiebiorcy-i-male  

 

III. W związku z opublikowaniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego 

poszkodowanych w skutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 713) w dniu 26.04.2021 r. 

Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie zaktualizował informację dotyczące naboru  

https://muplublin.praca.gov.pl/-/14592312-tarcza-antykryzysowa-covid-19-nowa-dotacja-na-pokrycie-biezacych-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-mikroprzedsiebiorcy-i-male
https://muplublin.praca.gov.pl/-/14592312-tarcza-antykryzysowa-covid-19-nowa-dotacja-na-pokrycie-biezacych-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-mikroprzedsiebiorcy-i-male
https://muplublin.praca.gov.pl/-/14592312-tarcza-antykryzysowa-covid-19-nowa-dotacja-na-pokrycie-biezacych-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-mikroprzedsiebiorcy-i-male
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o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 5 tys. 

zł. Dotacja może być udzielona mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy w zależności 

od oznaczenia działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 

2007, jako rodzaj przeważającej działalności, następującymi kodami: 

jednokrotnie: 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z,47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 

47.65.Z,47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z 

dwukrotnie: 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z 

trzykrotnie: 47.71.Z, 47.72.Z 

czterokrotnie: 91.02.Z 

pięciokrotnie: 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 

56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 

79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 

86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach 

lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.  

o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz  

o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 

86.90.A, 86.90.D, 90.01Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 

93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z 

Wnioski o przyznanie dotacji mogą być składane do dnia 31 sierpnia 2021 r. 

Szczegółowe informacje: https://muplublin.praca.gov.pl/-/15035996-aktualizacja-informacji-

o-naborze-o-udzielenie-dotacji-na-pokrycie-biezacych-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-

gospodarczej-mikroprzedsiebiorc  

 

IV. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy                                    

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje, że 

nabór wniosków w ramach art. 15 zzb, 15zzc, 15zzd, 15zzda, 15 zze oraz 15 zze² zostaje 

przedłużony do dnia 10 czerwca 2021r. 

Beneficjenci, którzy dotychczas nie skorzystali z następujących form wsparcia: 

- art. 15 zzb (dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na 

ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie 

wystąpienia COVID019), 

https://muplublin.praca.gov.pl/-/15035996-aktualizacja-informacji-o-naborze-o-udzielenie-dotacji-na-pokrycie-biezacych-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-mikroprzedsiebiorc
https://muplublin.praca.gov.pl/-/15035996-aktualizacja-informacji-o-naborze-o-udzielenie-dotacji-na-pokrycie-biezacych-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-mikroprzedsiebiorc
https://muplublin.praca.gov.pl/-/15035996-aktualizacja-informacji-o-naborze-o-udzielenie-dotacji-na-pokrycie-biezacych-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-mikroprzedsiebiorc
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 - art. 15 zzc (dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 

przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników), 

- art. 15 zzd (niskooprocentowana pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy), 

- art. 15 zzda (pożyczka dla organizacji pozarządowych), 

- art. 15 zze (dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji 

pozarządowych), 

- art. 15 zze² (dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej 

osoby prawnej) wnioski mogą składać do dnia 10 czerwca 2021 r. 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać: 

- na stronie internetowej www.muplublin.praca.gov.pl  

- telefonicznie pod nr. tel. 81 466 52 52, 81 466 52 44 

- wysyłając zapytanie na adres: praca@mup.lublin.pl lub mup@mup.lublin.pl  

 

Dane statystyczne: 

I. Według stanu na dzień 30.04.2021 roku liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych                         

w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie wynosiła 10 657 os. (zmalała w stosunku do 

poprzedniego miesiąca o 89 osób). W końcu marca 2021 roku wg. danych GUS stopa 

bezrobocia dla miasta Lublin kształtowała się na poziomie 5,9%, dla województwa 

lubelskiego – 8,3%, Polska - 6,4% (zmniejszyła się o 0,2% w stosunku do lutego 2021 dla 

woj. lubelskiego i o 0,1 dla Polski, dla miasta Lublin nie uległa zmianie). 

II. Od momentu ogłoszenia stanu epidemii spowodowanej koronawirusem do dnia 

06.05.2021r. do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie wpłynęło 10 546 wniosków                              

o rejestrację osób chcących uzyskać status osoby bezrobotnej, tj. ok. 37 dziennie.  

III. Do MUP w Lublinie w okresie od 01.01.2021-29.04.2021 wpłynęło 1 zgłoszenie 

dotyczące planowanych zwolnień pracowników w nw. firmie: 

http://www.muplublin.praca.gov.pl/
mailto:praca@mup.lublin.pl
mailto:mup@mup.lublin.pl
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- Corner Media Sp. z o.o. w likwidacji (28 osób do 04.02.2022) 

IV. Do dnia 30.04.2021 do MUP w Lublinie wpłynęło 1692 miejsc pracy i 402 miejsca 

aktywizacji zawodowej. 

 

Tarcza antykryzysowa: 

I. W związku z przyjętym pakietem ustaw nazywanych tarczą antykryzysową do Miejskiego 

Urzędu Pracy w Lublinie do dnia 06.05.2021 r. wpłynęło 35 780 wniosków   

o udzielenie wsparcia na:  

1. Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 oraz Niskooprocentowane pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu, o którym mowa  

w art. 3 ust. 3 tej ustawy, przyznawanej na podstawie art. 15zzda ustawy z dnia 2 marca  

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (kwota wynikająca z planu finansowego na ten cel to: 126 320 000,00 zł) 

- łączna liczba wniosków, które wpłynęły do urzędu wraz z uzupełnieniami – 23 366 

- liczba wniosków rozpatrzonych – 23 364 

- liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 20 641 

- liczba przedsiębiorców, którym udzielono pożyczki – 20 633 

- kwota udzielonych pożyczek ze środków Funduszu Pracy – 102  996 889,36 PLN  

2. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych 

wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorców przyznawanych na podstawie art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
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i zwalczaniem COVID-19 (kwota wynikająca z planu finansowego na ten cel to: 

60 270 000,00 zł): 

- łączna liczba wniosków, które wpłynęły do urzędu wraz z uzupełnieniami – 2 246 

- liczba wniosków rozpatrzonych – 2 192 

- liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 1 838 

- liczba podmiotów, którym wypłacono dofinansowanie – 1 836 

- kwota wypłaconego dofinansowania – 48 216 277,54 PLN 

3. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej                                 

dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników 

przyznawanych na podstawie art. 15zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(kwota wynikająca z planu finansowego na ten cel to: 24 900 000,00 zł): 

- łączna liczba wniosków, które wpłynęły do urzędu wraz z uzupełnieniami – 5 763 

- liczba wniosków rozpatrzonych – 5 673 

- liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 4 268 

- liczba samozatrudnionych, którym wypłacono dofinansowanie – 4 265 

- kwota wypłaconego dofinansowania –  22 126 870,00 PLN 

4. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń  pracowników oraz należnych od tych 

wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowej lub 

podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  

pożytku publicznego i o wolontariacie w przypadku spadku przychodów z działalności 

statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 oraz dofinansowanie części kosztów 

wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby 

prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w 

Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów  i związków wyznaniowych 

oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej 
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przyznawanych na podstawie art. 15zze2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (kwota wynikająca z planu finansowego na ten cel to: 3 310 000,00 zł): 

- łączna liczba wniosków, które wpłynęły do urzędu wraz z uzupełnieniami – 113 

- liczba wniosków rozpatrzonych – 112 

- liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 75 

- liczba podmiotów, którym wypłacono dofinansowanie – 75 

- kwota wypłaconego dofinansowania – 2 225 684,36 PLN 

 

 5. Dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy przyznawanych na podstawie art. 15zze4 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych   

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (kwota wynikająca  

z planu finansowego na ten cel to: 25 000 000,00 zł): 

- łączna liczba wniosków, które wpłynęły do urzędu – 1 292 oraz 3 000 w ramach naborów od 

1 lutego 2021 r., od 28 lutego 2021 r. i od 26 kwietnia 2021 r. 

- liczba wniosków rozpatrzonych – 1 292 oraz 2 592 w ramach naborów od 1 lutego 2021 r.; 

od 28 lutego 2021 r. i od 26 kwietnia 2021 r. 

- liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 1 047 oraz 2 360 w ramach naborów  od 1 

lutego 2021 r.; od 28 lutego 2021 r. i od 26 kwietnia 2021 r. 

- liczba podmiotów, którym wypłacono dofinansowanie – 1 047 oraz 1 405 po raz pierwszy; 

762 po raz drugi; 191 po raz trzeci w ramach naborów od 1 lutego 2021 r.; od 28 lutego 

2021r. i od 26 kwietnia 2021 r. 

- kwota wypłaconego dofinansowania – 5 232 000,00 PLN oraz 11 788 000,00 PLN  

w ramach naborów od 1 lutego 2021 r. i od 28 lutego 2021 r. i od 26 kwietnia 2021 r. 



8 

 

Do dyspozycji na ww. formy wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej MUP w Lublinie 

otrzymał: 249 800 000,00 zł.  

Do dnia 06.05.2021r. do godz. 13.00 przyznano wsparcie 30 214 

przedsiębiorcom/pracodawcom/organizacjom pozarządowym na łączną kwotę                               

192 585 721,26 zł. 

Szczegółowe  informacje  oraz  zasady  naboru  wniosków  publikowane  są  na  bieżąco  na 

stronie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie: https://muplublin.praca.gov.pl/tarcza-

antykryzysowa-sars-cov-2 

W MUP w Lublinie wyodrębniliśmy też infolinię do udzielania informacji przedsiębiorcom 

pod numerami tel. 81 466 52 44, 81 466 52 57 oraz specjalnie dedykowany adres e-mail: 

tarcza@mup.lublin.pl. Więcej  informacji  także  na  stronie  internetowej  Ministerstwa  

Rodziny i  Polityki Społecznej  w  zakładce: TarczaAntykryzysowa:  

https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa  

 

Lublin, dnia 07.05.2021 r. 

https://muplublin.praca.gov.pl/tarcza-antykryzysowa-sars-cov-2
https://muplublin.praca.gov.pl/tarcza-antykryzysowa-sars-cov-2
https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa

