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Informacja nt. aktualnej sytuacji na rynku pracy w Lublinie  

oraz bieżących działań MUP w Lublinie - aktualizacja wg. stanu  

na dzień 02.12.2021 r.: 

 

Wydarzenia: 

I. Miejski Urząd Pracy w Lublinie w dniu 1 grudnia 2021 r. zorganizował w formie 

wideokonferencji spotkanie Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego 

działającego przy MUP w Lublinie. Poruszanymi tematami były m. in. skuteczne 

przywództwo - mentoring w pracy lidera, oferta ośrodków wsparcia ekonomii 

społecznej i formy wsparcia oferowane przez MUP w Lublinie w ujęciu 

finansowym. 

II. W czwartek 9 grudnia Pani Beata Furdel – Kierownik Referatu Wspierania 

Przedsiębiorczości w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie weźmie udział w Panelu 

dyskusyjnym z przedsiębiorczości organizowanym przez Katolicki Uniwersytet 

Lubelski. Wydarzenie odbywać się będzie za pośrednictwem platformy 

MS Teams. 

 

Dane statystyczne: 

I. Według stanu na dzień 30.11.2021 roku liczba osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie wynosiła 9 553 os. (zmalała 

w stosunku do poprzedniego miesiąca o 246 osób). Na koniec października 2021 

roku wg. danych GUS stopa bezrobocia dla miasta Lublin ukształtowała się na 

poziomie 5,3%, dla województwa lubelskiego – 7,1%, a dla Polski – 5,5% 

(w stosunku do września 2021 roku zmniejszyła się o 0,1 punkt procentowy dla 

miasta Lublin oraz dla Polski, a dla woj. Lubelskiego zmalała o 0,2 p.p.). 

II. Od momentu ogłoszenia stanu epidemii spowodowanej koronawirusem do dnia 

02.12.2021 r. do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie wpłynęło 14 311 wniosków 

o rejestrację osób chcących uzyskać status osoby bezrobotnej, tj. ok. 33 

dziennie.  

III. Do MUP w Lublinie w okresie od 01.01.2021r. – 02.12.2021r. wpłynęło 

5 zgłoszeń dotyczących planowanych zwolnień pracowników w nw. firmach: 

1. Corner Media Sp. z o.o. w likwidacji (28 osób do 04.02.2022r.) 
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2. KL SPÓŁKA AKCYJNA (planowana likwidacja lub upadłość spółki – 

wypowiedzenia otrzymało 21 osób) 

3. Poczta Polska Spółka Akcyjna zgłosiła zamiar przeprowadzenia zwolnienia 

grupowego. Jak ustalono z terenu działania MUP w Lublinie 5 osób podpisało 

porozumienie dotyczące rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących 

pracodawcy. W/w osoby w 2021 roku osiągną wiek emerytalny, stosunki pracy 

w związku z podpisaniem porozumienia mają być rozwiązane do 31.12.2021 

roku. 

4. Bank PKO BP (do 15.07.2021 zgłoszono zwolnienie 1 osoby) 

5. URSUS S.A. (z powodu upadłości spółki) – 73 osoby. Planowany okres 

przeprowadzenia zwolnień grupowych: od 17.08.2021 do 31.12.2021 r. W celu 

złagodzenia skutków zwolnień grupowych dnia 19.08.2021 r. w siedzibie 

pracodawcy, z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego i dystansu 

społecznego odbyło się spotkanie pracowników Miejskiego Urzędu Pracy 

w Lublinie z pracownikami objętymi zwolnieniami grupowymi. 

 

 

IV. W okresie od 01.01.2021r. do 30.11.2021r. do MUP w Lublinie wpłynęło 5 006 

miejsc pracy i 1 257 miejsc aktywizacji zawodowej. 

 

V. Miejski Urząd Pracy w Lublinie w latach 2019 – 2021 podejmował skuteczne 

działania na rzecz aktywizacji i przeciwdziałania bezrobociu w mieście Lublinie, 

o czym świadczy zestawienie niżej przedstawionych danych w ujęciu tabelarycznym. 

WYBRANE DZIAŁANIA MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY W LUBLINIE W LATACH 2019 - 2021 

Parametr 2019 2020 2021 

Liczba osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w MUP  
(stan na koniec roku) 

9 040 10 270 
9 729  

(X 2021) 

Stopa bezrobocia m. Lublin 5,0% 5,6% 
5,4% 

(IX  2021) 

W ramach działań na rzecz aktywności zawodowej 

Liczba pozyskanych miejsc pracy 
i aktywizacji zawodowej 

7 818 7 197 
5 812 

(X 2021) 

Wysokość kwoty wydatkowanej na 
dotacje przeznaczone dla osób 
bezrobotnych rozpoczynających własną 
działalność gospodarczą 

7 091 877,14 zł 6 934 702,42 zł 
7 205 024,78 zł 

(X 2021) 

Wysokość kwoty wydatkowanej na 
wsparcie lokalnych przedsiębiorców,  

10 279 229,93 zł 7 634 915,31 zł 
10 837 884,18 zł 

(X 2021) 
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w tym na: 

a) Staże 7 239 118,82 zł 4 399 863,44 zł 
7 573 658,29 zł 

(X 2021) 

b) Prace interwencyjne 704 941,15 zł  435 653,99 zł 
719 090,49 zł 

(X 2021) 

c) Doposażenia stanowisk pracy 2 065 184,95 zł 2 576 576,60 zł 
2 378 413,13 zł 

(X 2021) 

d) Refundacje wynagrodzeń 269 985,01 zł 222 821,28 zł 
166 722,27 zł 

(X 2021) 

Wysokość kwoty wydatkowanej na 
finansowanie kształcenia ustawicznego 
osób pracujących w ramach Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego 

1 050 626,69 zł 939 243,28 zł 
799 285,15 zł 

(X 2021) 

Wysokość kwoty pozyskanej na 
aktywizację i przeciwdziałanie bezrobociu 
w ramach projektów i programów: 

13 019 324,37 zł 14 176 320,46 15 434 243,21 

a) Realizacja projektów z EFS 11 813 024,37 zł 12 204 400,96 zł 15 269 543,21 zł 

b) Realizacja zadań z FP w tym: 603 150,00 zł 985 459,75 zł 164 700,00 zł 

• Program specjalny - 181 459,75 zł - 

• Program Regionalny „Młody 
Przedsiębiorczy” 
 (I-II edycja zrealizowana) 

558 750,00 zł 630 000,00 zł 
III edycja 
w trakcie 

uzgadniania 

• Programy z Rezerwy Ministra 44 400,00 zł 175 000,00 zł 164 700,00 zł 

Osiągnięta efektywność działań MUP 
w Lublinie 

83,71% 81,79% 
w trakcie 
naliczania 

Tarcza antykryzysowa 

Wysokość kwoty środków otrzymanych 
w ramach tarczy antykryzysowej 

- 
204 800 000,00 

zł 
278 800 000,00 

zł (X 2021) 

Wysokość kwoty udzielonego wsparcia 
(lubelskim pracodawcom, przedsiębiorcom 
oraz organizacjom pozarządowym) 

- 
171 265 510,45 

zł 
215 398 480,84 

zł (X 2021) 

Łączna liczba podmiotów, którym 
udzielono wsparcia (lubelskich 
pracodawców, przedsiębiorców oraz 
organizacji pozarządowych) 

- 26 246 34 081 (X 2021) 
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Nabory: 

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

o zorganizowanie następujących usług i instrumentów rynku pracy: 

- staży, 

- szkoleń, 

- prac interwencyjnych, 

- jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, 

- bonów na zasiedlenie, 

- dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który 

ukończył 50 rok życia. 

 

W celu zwiększenia świadomości odbiorców usług i instrumentów rynku pracy, w tym 

przedsiębiorców oraz osób bezrobotnych i poszukujących pracy, MUP w Lublinie 

prowadzi intensywne działania informacyjno-promocyjne w tym zakresie. 

 

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

w zależności od spełnienia kryterium przez osoby bezrobotne: 

1. Fundusz Pracy 

2. Fundusz Pracy- programy: 

- Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących dłużnikami 

alimentacyjnymi; 

- Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych, którzy utracili pracę lub 

zakończyli działalność gospodarczą w zw. z COVID-19; 

- Program aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+; 

- Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych. 

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. 

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

zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (VII)" 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
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na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Rynek pracy, Działanie 9.2 

Aktywizacja zawodowa – projekty PUP. 

Nabory wniosków prowadzone będą do wyczerpania limitu środków przeznaczonych 

na dany cel.  

Z dniem 30 września zakończyła się realizacja projektów: 

- „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. 

- „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. 

 

II. Nabory wniosków w ramach:  

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

składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych 

w następstwie wystąpienia COVID-19), 

 - 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). 

zostały zakończone dnia 10 czerwca 2021r.  
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III. Nabory wniosków:  

- o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy na podstawie 

rozporządzenia, 

- o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy prowadzących 

działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, 

papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na 

terenie jednostek systemu oświaty (PKD 47.11.Z i 47.19.Z) 

zostały zakończone dnia 30 września 2021r. 

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać: 

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

- telefonicznie: 81 466 52 52, 81 466 52 57 

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

 

Tarcza antykryzysowa: 

W związku z przyjętym pakietem ustaw nazywanych tarczą antykryzysową do 

Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie do dnia 02.12.2021 r. wpłynęło 39 612 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): 

http://www.muplublin.praca.gov.pl/
mailto:tarcza@mup.lublin.pl
mailto:mup@mup.lublin.pl


7 

- łączna liczba wniosków, które wpłynęły do urzędu wraz z uzupełnieniami – 23 518 

- liczba wniosków rozpatrzonych – 23 518 

- liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 20 676 

- liczba przedsiębiorców, którym udzielono pożyczki – 20 668 

- kwota udzielonych pożyczek ze środków Funduszu Pracy – 103 169 103,36 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 i zwalczaniem COVID-19 (kwota wynikająca 

z planu finansowego na ten cel to: 65 270 000,00 zł): 

- łączna liczba wniosków, które wpłynęły do urzędu wraz z uzupełnieniami – 2 321 

- liczba wniosków rozpatrzonych – 2 321 

- liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 1 927 

- liczba podmiotów, którym wypłacono dofinansowanie – 1 927 

- kwota wypłaconego dofinansowania – 51 670 680,18 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 – 5 918 

- liczba wniosków rozpatrzonych – 5 918 

- liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 4 408 

- liczba samozatrudnionych, którym wypłacono dofinansowanie – 4 408 

- kwota wypłaconego dofinansowania – 23 150 750,00 PLN 
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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 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 – 113 

- liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 76 

- liczba podmiotów, którym wypłacono dofinansowanie – 76 

- kwota wypłaconego dofinansowania – 2 292 034,47 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: 49 000 000,00 zł): 

- łączna liczba wniosków, które wpłynęły do urzędu – 1 292 oraz 6 419 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 6 419 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 5 940 w ramach naborów 

od 1 lutego 2021 r.; od 28 lutego 2021 r. i od 26 kwietnia 2021 r. 
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- liczba podmiotów, którym wypłacono dofinansowanie – 1 047 oraz 2 741 po raz 

pierwszy; 1 411 po raz drugi; 919 po raz trzeci; 578 po raz czwarty; 288 po raz piąty  

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

- kwota wypłaconego dofinansowania – 5 232 000,00 PLN oraz 29 681 380,00 PLN  

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

 

 

Wykazy umów, dla których dotacja nie podlega zwrotowi po upływie trzech 

miesięcy od dnia jej udzielenia znajdują się na stronie Miejskiego Urzędu Pracy 

w Lublinie pod adresami:  

https://muplublin.praca.gov.pl/-/15599367-informacja-dla-beneficjentow-wykaz-

umow-dla-ktorych-dotacja-nie-podlega-zwrotowi-po-uplywie-trzech-miesiecy-od-dnia-

jej-udzielenia  

https://muplublin.praca.gov.pl/-/15544990-informacja-dla-beneficjentow-wykaz-

umow-dla-ktorych-dotacja-nie-podlega-zwrotowi-po-uplywie-trzech-miesiecy-od-dnia-

jej-udzielenia  

 

 

6. Dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy prowadzących 

działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, 

papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków 

na terenie jednostek systemu oświaty przyznawanych na podstawie art. 15zze4a 

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: 10 000 000,00 zł): 

- łączna liczba wniosków, które wpłynęły do urzędu wraz z uzupełnieniami – 31 

- liczba wniosków rozpatrzonych – 31 

- liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 23 

- liczba przedsiębiorców, którym udzielono pożyczki – 23 

- kwota udzielonych pożyczek ze środków Funduszu Pracy – 115 000,00PLN 

 

 

 

 

 

https://muplublin.praca.gov.pl/-/15599367-informacja-dla-beneficjentow-wykaz-umow-dla-ktorych-dotacja-nie-podlega-zwrotowi-po-uplywie-trzech-miesiecy-od-dnia-jej-udzielenia
https://muplublin.praca.gov.pl/-/15599367-informacja-dla-beneficjentow-wykaz-umow-dla-ktorych-dotacja-nie-podlega-zwrotowi-po-uplywie-trzech-miesiecy-od-dnia-jej-udzielenia
https://muplublin.praca.gov.pl/-/15599367-informacja-dla-beneficjentow-wykaz-umow-dla-ktorych-dotacja-nie-podlega-zwrotowi-po-uplywie-trzech-miesiecy-od-dnia-jej-udzielenia
https://muplublin.praca.gov.pl/-/15544990-informacja-dla-beneficjentow-wykaz-umow-dla-ktorych-dotacja-nie-podlega-zwrotowi-po-uplywie-trzech-miesiecy-od-dnia-jej-udzielenia
https://muplublin.praca.gov.pl/-/15544990-informacja-dla-beneficjentow-wykaz-umow-dla-ktorych-dotacja-nie-podlega-zwrotowi-po-uplywie-trzech-miesiecy-od-dnia-jej-udzielenia
https://muplublin.praca.gov.pl/-/15544990-informacja-dla-beneficjentow-wykaz-umow-dla-ktorych-dotacja-nie-podlega-zwrotowi-po-uplywie-trzech-miesiecy-od-dnia-jej-udzielenia
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Do dyspozycji na ww. formy wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej MUP 

w Lublinie otrzymał: 278 800 000,00 zł. Do dnia 02.12.2021 r. do godz. 13.00 

przyznano wsparcie 34 086 przedsiębiorcom / pracodawcom / organizacjom 

pozarządowym na łączną kwotę 215 310 948,01 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 infolinię do udzielania informacji przedsiębiorcom 

pod numerami tel.: 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: Tarcza Antykryzysowa: 

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

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym, a także troską o zdrowie 

i bezpieczeństwo mieszkańców Lublina, pracodawców oraz pracowników 

publicznych służb zatrudnienia od dnia 2 listopada 2021 r. Miejski Urząd Pracy 

w Lublinie czasowo zmienia model swojego funkcjonowania wprowadzając 

dwuzmianowy system pracy. Obsługa Klientów jest prowadzona w godzinach  

od 7:30 do 18:00 - dotyczy to wykonywania połączeń telefonicznych przez 

pracowników MUP w Lublinie do Klientów i odbierania połączeń telefonicznych 

przez pracowników MUP w Lublinie od Klientów. Bezpośrednia obsługa Klientów 

będzie odbywa się wyłącznie po uprzednim umówieniu z pracownikiem 

MUP w Lublinie. Wrzutnia dokumentów MUP w Lublinie jest dostępna w godzinach 

od 7:30 do 15:30. 

Rekomendujemy załatwianie wszelkich spraw drogą telefoniczną, pocztową, 

pocztą elektroniczną oraz przez skrzynkę podawczą e-PUAP i portal 

praca.gov.pl 

Więcej informacji na stronie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie pod adresem: 

https://muplublin.praca.gov.pl/  

 

 Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie 

mgr Katarzyna Kępa 

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

