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MUP.ORAIV.0343.5.2022.WK      Lublin, dnia 12.04.2022 r. 

 

INFORMACJA NT. AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W LUBLINIE  

ORAZ DZIAŁAŃ MUP W LUBLINIE – wg stanu na 31.03.2022 r. 

 

 

 

1. Dane statystyczne: 

1.1 Według stanu na dzień 31.03.2022 r. liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych 

w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie wynosiła 9 977 osób (wzrosła w stosunku 

do poprzedniego miesiąca o 275 osób). Na koniec lutego 2022 r. wg danych GUS stopa 

bezrobocia dla miasta Lublin ukształtowała się na poziomie 5,3%, dla województwa 

lubelskiego – 7,4%, a dla Polski – 5,5% (w stosunku do stycznia 2022 roku zwiększyła się  

o 0,2 punktu procentowego dla miasta Lublin, dla Polski oraz dla woj. lubelskiego stopa 

bezrobocia pozostaje bez zmian). 

 

1.2 W marcu 2022 r. do MUP w Lublinie zgłoszono 489 miejsc pracy i 155 miejsc aktywizacji 

zawodowej.  

1.3 W ramach zadań obejmujących rejestrację w MUP w Lublinie w marcu 2022 r. w MUP 

w Lublinie zarejestrowano 1107 osób, co oznacza, że dziennie rejestrowano średnio ok. 

48 osoby. Zatem nastąpił wzrost średniej liczby osób rejestrowanych dziennie o 5 osób 

w odniesieniu do lutego 2022 r. 

1.4 Do MUP w Lublinie w okresie od 01.01.2022 r. – 31.03.2022 r. nie wpłynęło 

żadne zgłoszenie dotyczące planowanych zwolnień grupowych. 

1.5 W zakresie działań MUP odnośnie obsługi cudzoziemców w marcu 2022 r. złożono 894 

oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. 891 wniosków zostało 

złożonych przez podmioty gospodarcze, a 3 wnioski przez osoby fizyczne nieprowadzące 

działalności gospodarczej. Najpopularniejszymi branżami były: transport drogowy towarów 

oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. 
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2. Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z agresją militarną Federacji Rosyjskiej na 

Ukrainę 

 

W celu świadczenia pomocy i znalezienia uchodźcom odpowiedniego zatrudnienia, 

w szczególności poprzez usługi informacji i pośrednictwa pracy, MUP w Lublinie:  

2.1 Na podstawie obowiązującej od dnia 12.03.2022 r. ustawy o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa obywatel 

Ukrainy, który przybył do Polski w okresie od 24.02.2022 r. bezpośrednio z terytorium 

Ukrainy w związku z działaniami wojennymi, może zarejestrować się w MUP 

w Lublinie jako osoba bezrobotna. Nabycie statusu bezrobotnego oznacza możliwość 

korzystania ze wszystkich usług rynku pracy (takich jak pośrednictwo pracy, 

doradztwo zawodowe, szkolenia) oraz instrumentów rynku pracy (w szczególności 

takich jak staż i prace interwencyjne). 

2.2 Od 16 marca 2022 r. realizuje obsługę uchodźców w dodatkowej lokalizacji przy 

ul. Zemborzyckiej 88 w Lublinie, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w godz. 7.30-15.30.  

2.3 Utworzył punkt informacyjny dla osób z Ukrainy (ulotki w języku ukraińskim, telefony 

do instytucji pomocowych), który obsługiwany jest w razie potrzeby przez 

pracowników MUP mówiących biegle w języku ukraińskim, rosyjskim i angielskim. 

2.4 Umożliwił tłumaczenie m.in. ofert pracy na język ukraiński. 

2.5 Wyposażył wszystkich pracowników urzędu w ulotki informacyjne w języku 

ukraińskim i polskim, które są również dostępne na stronie internetowej MUP 

w Lublinie, na temat warunków życia i pracy w Polsce z wykorzystaniem zasobów 

stron internetowych np.: psz.praca.gov.pl, eures.praca.gov.pl, 

lublin.eu/ua/lublin/help-for-ukraine/. 

2.6 Zabezpieczył z rezerwy Funduszu Pracy kwotę 1 mln zł na formy wsparcia dla 

pracodawców chcących zatrudnić uchodźców. 

2.7 Zorganizował działania promocyjne w zakresie oferty staży dla osób ukraińsko-

/rosyjskojęzycznych (i jednocześnie mówiących w języku polskim), w odpowiedzi na 

rosnące zapotrzebowanie ze strony instytucji i organizacji z terenu miasta Lublin na 

osoby posiadające ww. umiejętności - niezbędne do świadczenia efektywnej pomocy 

uchodźcom. 
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2.8 Wraz z partnerami (Lubelską Fundacją Rozwoju, LWK Ochotniczych Hufców Pracy, 

Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie, Lubelskim Forum Organizacji Osób 

Niepełnosprawnych) będzie aplikować o środki na realizację w roku 2022 

ministerialnego programu: „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu 

Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, w nawiązaniu do którego 

w dniu 25.02.2022r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs ofert 

pod ww. nazwą. Program powyższy jest pierwszą odsłoną Resortowego Programu 

Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców przewidzianego na lata 2022–2025. W tej edycji 

programu pomoc skupiona będzie na obywatelach Ukrainy i Afganistanu. W ramach 

konkursu MUP w Lublinie będzie ubiegać się o środki z Funduszu Pracy na aktywizację 

zawodową i integrację cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce. 

2.9 Pomoc uchodźcom z Ukrainy – stan na 01.04.2022 r. 

Uchodźcy zarejestrowani w MUP w Lublinie na podst. art.2 ust.1 

ustawy z 12 marca 2022 r. 
173 

Liczba obsłużonych uchodźców w MOPR przy ul. Zemborzyckiej 88 

w terminie 21.03.2022 r. – 31.03.2022 r. 
114 

Liczba uchodźców, którym udzielono informacji/wydano oferty 

pracy (zarejestrowani i niezarejestrowani) w terminie 24.02 – 

30.03.2022 r. 

196 

Liczba ofert pracy z zaznaczonym językiem ukraińskim/lub 

deklaracją ustną o możliwości zatrudnienia uchodźców 

27 ofert 

(145 miejsc 

pracy) 

Liczba wszystkich aktualnych ofert pracy 

122 ofert 

(387miejsc 

pracy) 

Liczba zgłoszeń o zatrudnieniu uchodźcy 

(art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r) 
232 

 

2.10 Charakterystyka zgłaszających się osób 

Zgłaszające się do MUP w Lublinie osoby uciekające z terenu Ukrainy stanowią, pod 

względem społeczno-demograficznym, zbiorowość zdecydowanie odmienną od 

dotychczasowych klientów Urzędu. Dominują w niej kobiety (95% ogółu), a najliczniejsza 

grupa to osoby w wieku 35-44 lata (46%).  Około ¾ uchodźców wyraża chęć podjęcia 

jakiejkolwiek pracy zarobkowej, poniżej dotychczasowych aspiracji i posiadanych kwalifikacji. 



6 

Są to osoby o różnorodnym doświadczeniu zawodowym, jednak nie wszystkie posiadają 

dokumenty potwierdzające kwalifikacje i kompetencje. 

 

3. Nowe projekty i programy 

 

3.1 W dniu 21 marca 2022 r. do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z inicjatywy 

Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie został złożony wniosek o partnerski program aktywizacji 

dla cudzoziemców pt.: „RODZINA – PRACA – ROZWÓJ. Program wsparcia rodzin uchodźców 

przebywających na terenie miasta Lublin i powiatu lubelskiego”.  

Celem partnerskiego programu jest wsparcie procesu aktywizacji zawodowej oraz integracji 

i aktywności społecznej  rodzin cudzoziemców, w szczególności uchodźców ukraińskich 

legalnie przebywających w Polsce. 

Partnerstwo zostało utworzone przez: Lubelską Fundację Rozwoju – Lider, Miejski Urząd 

Pracy w Lublinie – Partner 1,  Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie,  Centrum Edukacji i Pracy 

Młodzieży OHP w Lublinie, Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych 

Grupę docelową stanowić będzie łącznie min.: 310 cudzoziemców – Obywateli Ukrainy - 

legalnie przebywających w Polsce, ze względu na działania wojenne prowadzone na terenie 

ich państwa. Zakłada się, że grupa ta zostanie podzielona na dwie podgrupy, w skład 

których wejdzie: 

 min. 120 osób dorosłych, 

 min. 190 dzieci, w tym 100 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 90 dzieci w wieku 

szkolnym. 

 

Cudzoziemcy zainteresowani udziałem w projekcie będą musieli spełnić następujące 

warunki:  

1. legalność pobytu na terytorium RP. 

2. deklaracja zamiaru nieopuszczania Polski na okres powyżej 3 miesięcy. 

3. zamiar przebywania na terytorium powiatu lubelskiego wraz z miastem Lublin. 

4. zdolność i gotowość do podjęcia pracy (w przypadku osób dorosłych). 

5. zgodność proponowanych działań z potrzebami cudzoziemca. 

6. gotowość do zmiany sytuacji życiowej.  
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3.2  Miejski Urząd Pracy w Lublinie złożył do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie 

następujące dokumenty:  

 Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu pt.: „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w mieście Lublin (VI)” w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków z 

Europejskiego Funduszu Społecznego nr POWR.01.01.01-06-0109/20 z dnia 

17.11.2020 r. zawartej pomiędzy Województwem Lubelskim – Wojewódzkim 

Urzędem Pracy w Lublinie a Gminą Lublin/Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie. Aneks 

dotyczy powiększenia wartości projektu o kwotę 1 267 783,73 zł do wartości łącznej 

12 963 123,73 zł. 

 

 Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu pt.: Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w 

Lublinie (VII)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego nr RPLU.09.02.00-06-0010/21 z dnia 15.04.2021 r. zawartej 

pomiędzy Województwem Lubelskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie a 

Gminą Lublin/Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie. Aneks dotyczy powiększenia 

wartości projektu o kwotę 138 206,81,73 zł do wartości łącznej 12 937 193,02 zł. 

 

 

4. Audyty i kontrole  

 

4.1 Miejski Urząd Pracy w Lublinie kontynuował współpracę z Wojewódzkim Urzędem Pracy 

w Lublinie w sprawie audytu operacji prowadzonych przez Departament Audytu Środków 

Publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

2014-2020 w zakresie projektu pt.: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 

lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (VI)”. Czynnościami 

audytowymi zostały objęte wydatki, które  zostały poniesione w okresie od 01.04.2021 r. do 

31.08.2021 r. Kontrola w trakcie realizacji. 

 

4.2 Miejski Urząd Pracy w Lublinie rozpoczął współpracę z Wojewódzkim Urzędem Pracy 

w Lublinie w sprawie kontroli projektu pt.: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (VII)” 
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w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020 nr RPLU.09.02.00-06-0010/21 z dnia 15.04.2021 r. zawartej pomiędzy Województwem 

Lubelskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie a Gminą Lublin/Miejskim Urzędem 

Pracy w Lublinie. Kontrola obejmuje okres od 01.07.2021 r. do 30.11.2021 r. 

  

4.3 W dniach 16.03.2022 r. - 21.03.2022 r. w siedzibie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie 

została przeprowadzona kontrola ww. projektu w zakresie m.in.: 

 zgodności rzeczowej realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu, czy 

faktyczny stan realizacji projektu odpowiada informacjom ujętym we wnioskach 

o płatność; 

 prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych w tym równości szans i  

dyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn; 

 kwalifikowalności uczestników projektu; 

 prawidłowości przetwarzania danych osobowych; 

 prawidłowości udzielania zamówień publicznych; 

 poprawności stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku; 

 poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis; 

 poprawności realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 

 

 

5. Tarcza Antykryzysowa: 

5.1. Dotychczasowe wsparcie. 

Po zakończeniu większości naborów wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej, MUP 

w Lublinie kontynuuje rozliczanie wydatkowanych środków przez podmioty objęte 

wsparciem. Z racji bardzo dużej liczby obsłużonych beneficjentów i czasochłonności prac nad 

zgromadzoną dokumentacją proces rozliczania wsparcia może trwać do 3 lat. 

Należy podkreślić, że pracownicy MUP w Lublinie od 01.04.2020 r. równolegle realizują 

dotychczasowe zadania merytoryczne, statutowe oraz bardzo pracochłonne i czasochłonne 

dodatkowe zadania wynikające z ustawy z dnia 31 marca 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. 
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W okresie od 01.04.2020 r. (tj. od początku realizacji przez MUP w Lublinie zadań 

w ramach tarczy antykryzysowej) do dnia 31.03.2022 r. wpłynęło 39 622 wniosków 

i uzupełnień o udzielenie wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej. W powyższym okresie 

przyznano wsparcie 34 099 przedsiębiorcom / pracodawcom / organizacjom pozarządowym, 

na łączną kwotę 215 244 555,76. Do dyspozycji na wszystkie formy wsparcia w ramach tarczy 

antykryzysowej MUP w Lublinie otrzymał: 278 800 000,00 zł.  

 

5.2. Aktualne wsparcie. 

Od dnia 1.01.2022 r. trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących 

kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu 

przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, 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. 371i 713): https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/371  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000713  

 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego 

poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 2371) 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002371  

 

O dotację mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień 

31.03.2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji 

Działalności 2007, jako: 

L.p. Kody PKD Nazwa kodu 

1. 56.30.Z. Przygotowywanie i podawanie napojów 

2. 93.29.A. 

Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia 

i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych 

w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni 

3. 93.29.Z. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/371
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000713
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002371
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Wysokość oferowanego wsparcia i zasady spłaty: 

 wysokość dotacji nie może przekroczyć 5 tys. zł;  

 dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca lub mały 

przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy 

od dnia udzielenia dotacji. Za datę udzielenia dotacji uznaje się dzień wypłaty 

środków przez MUP na konto przedsiębiorcy.  

 

Szczegóły na stronie internetowej MUP w Lublinie pod adresem: 

https://muplublin.praca.gov.pl/-/16716783-tarcza-antykryzysowa-covid-19-kolejna-dotacja-

dla-przedsiebiorcow-prowadzacych-dzialalnosc-w-okreslonych-branzach  

 

Wniosek o dotację może być złożony do dnia 15 kwietnia 2022 r., jedynie w postaci 

elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl. 

 

W celu złożenia wniosku należy:  

 wejść na portal praca.gov.pl,  

 wybrać opcję "tarcza antykryzysowa",  

 wybrać opcję "Wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy".  

 wybrać z listy jako adresata "Miejski Urząd Pracy w Lublinie",  

 wypełnić udostępniony formularz.  

 

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel.: 

81 466 52 57 lub za pośrednictwem e-mail: tarcza@mup.lublin.pl  

 

6. Nabory w ramach realizacji zadań ustawy o promocji zatrudnienia1: 

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

o zorganizowanie następujących usług i instrumentów rynku pracy: 

a) staży, 

b) szkoleń,  

                                                           
1
 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

https://muplublin.praca.gov.pl/-/16716783-tarcza-antykryzysowa-covid-19-kolejna-dotacja-dla-przedsiebiorcow-prowadzacych-dzialalnosc-w-okreslonych-branzach
https://muplublin.praca.gov.pl/-/16716783-tarcza-antykryzysowa-covid-19-kolejna-dotacja-dla-przedsiebiorcow-prowadzacych-dzialalnosc-w-okreslonych-branzach
mailto:tarcza@mup.lublin.pl
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c) prac interwencyjnych, 

d) jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, 

e) bonów na zasiedlenie, 

f) 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, w zależności od spełnienia kryterium 

przez osoby bezrobotne, z następujących źródeł: 

 Fundusz Pracy 

 Fundusz Pracy - programy i projekty: 

- Program Regionalny: Młody przedsiębiorczy III - aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych do 30 roku życia; 

- Program specjalny pt. „Zatrudnienie początkiem nowego jutra”;  

- Program specjalny pt. „Aktywni – kto jak nie my?”  

 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. 

 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 na lata 2014 – 2020, Oś 

Priorytetowa IX Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP. 

 „ZATRUDNIENIE POCZĄTKIEM NOWEGO JUTRA” - skierowany do 20 osób 

długotrwale bezrobotnych, tj. pozostających w rejestrze Urzędu przez okres 

ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresu odbywania 

stażu i przygotowania zawodowego dorosłych, 
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 „AKTYWNI – KTO JAK NIE MY?” - skierowany do 20 osób powyżej 50 roku życia, 

zainteresowanych zmianą swojej sytuacji zawodowej. 

Nabory wniosków prowadzone będą do wyczerpania limitu środków przeznaczonych  

na dany cel.  

Ponadto na bieżąco realizowane są: 

- zadania obejmujące rejestrację, wyrejestrowywanie i wypłatę świadczeń osobom 

bezrobotnym – dziennie rejestrowanych jest ponad 30 osób; 

- poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy wraz z potwierdzaniem gotowości do 

podjęcia pracy; 

- prace związane z prowadzeniem postępowań związanych z obsługą oświadczeń, decyzji, 

zezwoleń i innych dokumentów dotyczących zatrudniania cudzoziemców. 

 

 

 

 

Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie 

mgr Katarzyna Kępa 


