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MUP.ORAIV.0343.5.2022.WK      Lublin, dnia 09.11.2022 r. 

 

 

INFORMACJA NT. AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W LUBLINIE  

ORAZ DZIAŁAŃ MUP W LUBLINIE – wg stanu na 31.10.2022 r. 

 

1. Dane statystyczne: 

• Według stanu na dzień 31.10.2022 r. liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych 

w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie wynosiła 9 123 osoby (zmalała w stosunku 

do poprzedniego miesiąca o 125 osób). Na koniec września 2022 r. wg danych GUS 

stopa bezrobocia dla miasta Lublin ukształtowała się na poziomie 5,0%,  

dla województwa lubelskiego – 7,8%, a dla Polski – 5,1%.  W związku z opublikowaną 

przez GUS w październiku 2022 r. rewizją  miesięcznej stopy bezrobocia 

rejestrowanego dla Polski, województw i powiatów oraz wynikającymi z tego 

różnicami w przekazywanych danych, w bieżącej informacji nie będzie odniesienia do 

poprzedniego miesiąca. 

• We wrześniu 2022 r. do MUP w Lublinie zgłoszono 605 miejsc pracy i 127 miejsc 

aktywizacji zawodowej.  

• W ramach zadań obejmujących rejestrację w MUP w Lublinie w październiku 2022 r. 

w MUP w Lublinie zarejestrowano 1 061 osób, co oznacza, że dziennie rejestrowano 

średnio ok. 50 osób. Średnia liczba osób rejestrowanych dziennie w odniesieniu do 

sierpnia 2022 r. zwiększyła się o 5 osób. 

• Do MUP w Lublinie w okresie od 01.01.2022 r. – 31.10.2022 r. wpłynęły 3 zgłoszenia 

dotyczących planowanych zwolnień pracowników w nw. firmach: 

- Bank PKO BP - zgłoszono zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych 

i zwolniono 1 osobę. 

- TP TELTECH Sp. Z o.o. zgłosiła zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia 

grupowego zwolnienia w okresie 01.08 – 31.10.2022 r. 

- SULZER TURBO SERVICES POLAND sp. z o. o. - zgłosiła zawiadomienie 

o zamiarze przeprowadzenia grupowego zwolnienia, w związku 

z zaprzestaniem prowadzenia przez spółkę działalności produkcyjnej/ 
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usługowej. W październiku wypowiedzenia dostały 122 osoby. Pozostało 

jeszcze 10 pracowników, którzy mają być objęci zwolnieniami. 

• W ramach działań MUP odnoszących się do obsługi cudzoziemców w październiku 2022 r. 

m.in. przyjęto 555 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.  

Wszystkie zostały złożone przez podmioty gospodarcze. Najpopularniejszymi branżami 

były: transport drogowy towarów, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 

mieszkalnych i niemieszkalnych oraz wykonywanie pozostałych robót budowlanych 

wykończeniowych. 

• W okresie od 01.10.2022 r. do 31.10.2022 r. do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie 

zgłoszono 157 wolnych miejsc pracy, złożonych w celu uzyskania informacji starosty na 

temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie 

pracy cudzoziemcowi obejmujących obywateli polskich i cudzoziemców określonych w art. 

87 ust.1 pkt. 1-11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy.  

W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba ta spadła o 167 miejsc pracy. 

We wskazanym okresie wydano 272 informacje starosty (o 58 więcej niż we wrześniu). 

Najpopularniejszymi branżami były: przetwórstwo owoców i warzyw oraz gastronomia. 

• We wszystkich zgłoszeniach ofert pracy w celu uzyskania informacji starosty, pracodawcy 

wskazywali, jako miejsce wykonywania pracy teren miasta Lublin. 

 

 

2. Wydarzenia i działania bieżące 

• Na prośbę Ministerstwa Rodziny I Polityki Społecznej Pracownicy MUP w Lublinie 

aktywnie uczestniczyli w konsultacjach przekazanego projektu ustawy o aktywności 

zawodowej, która ma określać zadania państwa w zakresie aktywności zawodowej, 

wspierania zatrudnienia oraz rynku pracy. Uwagi oraz spostrzeżenia wynikłe 

w procesie  analizy zostały zgodnie z wytycznymi przekazane do Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Lublinie. 

• W dniu 12.10.2022 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie odbyło się 

spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie. 

Spotkanie zainicjowane przez przedstawicieli Wysokiego Komisarza Narodów 

Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) dotyczyło omówienia sytuacji uchodźców 

z Ukrainy na lubelskim rynku pracy. 
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• Kontynuacją spotkania były późniejsze:  

o W dniu 26.10.2022 r. w siedzibie Wicewojewody Lubelskiego Pana Bolesława 

Gzika, które dotyczyło podejmowanych i planowanych działań, możliwości 

współpracy i finansowania inicjatyw na rzecz uchodźców z Ukrainy.  

o W dniu 27.10.2022 r. oraz 02.11.2022 w siedzibie UNHCR POLAND w Lublinie 

przy ul. Jana Gilasa 3. Podjęto wówczas decyzję o możliwości wspólnego 

zorganizowania „Polsko-Ukraińskiego Spotkania Dla Pracy” w terminie 

16.12.2022 r. w przestrzeni Targów Lublin. W spotkaniach uczestniczyli także 

przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, Powiatowego Urzędu 

Pracy w Lublinie oraz Biura Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin. 

 

• Miejski Urząd Pracy w Lublinie prowadził w terminie od 17.10.2022 r. do 18.10.2022 r. 

dodatkowy nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego 

pracowników i pracodawców w ramach priorytetów wydatkowania środków z rezerwy 

KFS w roku 2022. Limit środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

będących w dyspozycji urzędu przyznanych na realizację zadań w ramach priorytetów 

wydatkowania środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2022 

wynosi 61 050,57 zł. 

 

• W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 

z dnia 25 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 2204) zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy 

dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia 

o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi Miejski Urząd Pracy w Lublinie 

informuje, iż od dnia 28.10.2022 r. nie ma możliwości występowania o nowe wpisy 

oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy dla obywateli Federacji Rosyjskiej oraz 

składania na zasadach preferencyjnych wniosków o wydanie zezwolenia na pracę 

sezonową dla obywateli Federacji Rosyjskiej. 

 

• Miejski Urząd Pracy w Lublinie z dniem 3 listopada 2022 roku zakończył nabory 

wniosków na: organizację staży, prac interwencyjnych, refundację kosztów 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz dofinansowanie wynagrodzenia 
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za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia. Natomiast nabór wniosków 

o przyznanie „Bonu na Zasiedlenie" zakończy się z dniem 10 listopada 2022 r. 

Wciąż trwa nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej (dotacje). 

Złożone dotychczas wnioski na wszystkie ww. formy wsparcia stale poddawane są 

kontroli formalnej i merytorycznej, a w przypadku pozytywnej weryfikacji 

są podpisywane stosowne umowy i dokumenty, które przygotowują komórki 

merytoryczne. 

 

Ponadto na bieżąco realizowane są: 

- zadania obejmujące rejestrację, wyrejestrowywanie i wypłatę świadczeń osobom 

bezrobotnym – dziennie rejestrowanych jest blisko 50 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. 

 

3.  Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z agresją militarną Federacji Rosyjskiej  

na Ukrainę 

• Miejski Urząd Pracy w Lublinie dysponuje dodatkowymi środkami z Rezerwy 

Funduszu Pracy w kwocie 60 000 zł na realizację programu aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych cudzoziemców poprzez skierowanie ich do udziału w stażach. Program 

jest przewidziany dla 10 osób bezrobotnych cudzoziemców, w tym objętych ochroną 

międzynarodową. 

Okres realizacji Programu: wrzesień 2022 – grudzień 2022 r. 

• 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). 
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• Kontynuowane jest działanie punktu informacyjnego 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. 

• Strona MUP w Lublinie jak i portal z ofertami pracy oferty.praca.gov.pl dostępne są 

także w języku ukraińskim. 

• Pomoc uchodźcom z Ukrainy – stan na 31.10.2022 r. 

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

ustawy z 12 marca 2022 r. (ogółem) 
974 

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

ustawy z 12 marca 2022 r. (posiadający status osoby bezrobotnej 

na 31.10.2022 r.) 

466 

Napływ osób do ewidencji osób bezrobotnych  

(w październiku 2022 r.) 
69 

Odpływ osób z ewidencji osób bezrobotnych 

(w październiku 2022 r.) 
48 

Liczba zgłoszeń o zatrudnieniu uchodźcy* 

(art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r) 
4 279 

* Przypominamy, że konieczne jest, by podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomił 

w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy 

właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania 

pracy temu obywatelowi. Powiadomienie następuje za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego - praca.gov.pl. 

 

 

4. Projekty i programy 

• Miejski Urząd Pracy w Lublinie realizuje dwa projekty współfinansowane ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego: 

-  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin” (VI) w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - POWER VI, 

- „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 - RPO VII. 

 Są one przeznaczone zarówno dla osób bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, jak 

i przedsiębiorców / pracodawców zainteresowanych instrumentami rynku pracy, 

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/wyborSprawy/zatrudnianieCudzoziemcow
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w szczególności zorganizowaniem stażu, prac interwencyjnych, doposażeniem / 

wyposażeniem stanowiska pracy. 

• Miejski Urząd Pracy w Lublinie realizuje program regionalny „Młody przedsiębiorczy III” - 

aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 30 roku życia. Program jest przewidziany dla 

30 uczestników i ma na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych do 30 roku życia, 

ze szczególnym uwzględnieniem osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad 

dziećmi/osobami zależnymi oraz seniorami, w szczególności rodziców powracających lub 

wchodzących na rynek pracy, kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka, 

urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, okresie bierności zawodowej związanym z 

wychowywaniem dzieci. W ramach programu realizowane jest wsparcie w postaci: 

szkolenia grupowego: „Moja firma – zasady prowadzenia", jednorazowych środków na 

podjęcie działalności gospodarczej. Wartość Programu: 969 000,00 zł. 

 

• Miejski Urząd Pracy w Lublinie realizuje dwa programy specjalne: 

- „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, 

- „AKTYWNI – KTO JAK NIE MY?” - skierowany do 20 osób powyżej 50 roku życia, 

zainteresowanych zmianą swojej sytuacji zawodowej. 

 

5. 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: 

• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, 

• bony na zasiedlenie (do 10.11.2022 r.) 

 

Ww. usługi i instrumenty rynku pracy finansowane są, w zależności od spełnienia kryterium 

przez osoby bezrobotne, z następujących źródeł: 

• Fundusz Pracy 

• Fundusz Pracy - programy: 

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

 

6. Tarcza Antykryzysowa 

Pracownicy MUP w Lublinie od 01.04.2020 r. realizują 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. Pomimo zakończenia naborów wniosków 

w ramach tarczy antykryzysowej, MUP w Lublinie kontynuuje rozliczanie wydatkowanych 

środków przez podmioty objęte wsparciem. W tym m.in. przeprowadza procedurę weryfikacji 

prawdziwości oświadczeń przedsiębiorców w ramach wniosków o udzielenie dofinansowania 

z art. 15 zzb, art. 15 zzc, art. 15 zze ustawy o COVID-19. 

 

 

 

Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie 

mgr Katarzyna Kępa 


