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MUP.ORAIV.0343.8.2023.ŁS      Lublin, dnia 10.03.2023 r. 

 

INFORMACJA NT. AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W LUBLINIE  

ORAZ DZIAŁAŃ MUP W LUBLINIE – wg stanu na 28.02.2023 r. 

 

 

1. Dane statystyczne: 

• Według stanu na dzień 28.02.2023 r. liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych 

w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie wynosiła 9 055 osób (spadła w stosunku do 

poprzedniego miesiąca o 74 osoby). Na koniec stycznia 2023 r. wg danych GUS stopa 

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

lubelskiego – 8,4%, a dla Polski – 5,5%.  (w stosunku do grudnia 2022 roku  dla miasta 

Lublin wzrosła o 0,1 punktu procentowego, dla woj. Lubelskiego  o 0,2 p.p.,  natomiast 

dla Polski o 0,3 p.p.). 

• W lutym 2023 r. do MUP w Lublinie zgłoszono 208 miejsc pracy i 182 miejsca 

aktywizacji zawodowej.  

• W ramach zadań obejmujących rejestrację w MUP w Lublinie w lutym 2023 r. w MUP 

w Lublinie zarejestrowano 928 osób, co oznacza, że dziennie rejestrowano średnio 

ok. 46 osób. Średnia liczba osób rejestrowanych dziennie w odniesieniu do stycznia 

2023 r. zmniejszyła się o 6 osób. 

• Do MUP w Lublinie w okresie od 01.01.2023 r. – 28.02.2023 r. wpłynęło 1 zgłoszenie 

dotyczące planowanych zwolnień pracowników: 

- WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie 

poinformował o planowanych wypowiedzeniach zmieniających warunki pracy 

i płacy 38 pracownikom. 

• W ramach działań MUP odnoszących się do obsługi cudzoziemców w lutym 2023 r. 

m.in. przyjęto 557 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. 
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• W okresie od 01.02.2023 r. do 28.02.2023 r. do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie 

zgłoszono 16 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.  

We wskazanym okresie wydano 64 informacje starosty. 

Najpopularniejszymi branżami były: gastronomia oraz wynajem i zarządzanie 

nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 

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

pracodawcy wskazywali, jako miejsce wykonywania pracy teren miasta Lublin. 

 

 

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

• Miejski Urząd Pracy w Lublinie prowadzi nabory w ramach dysponowania środkami 

Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej i jednocześnie zaprasza do 

składania Wniosków o zorganizowanie następujących instrumentów oraz usług rynku 

pracy: 

- organizacja stażu; 

- organizacja prac interwencyjnych; 

- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 

skierowanego bezrobotnego; 

- dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, 

który ukończył 50 rok życia; 

- przyznanie podmiotowi prowadzącemu dom pomocy społecznej lub jednostce 

organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zwrotu kosztów 

zatrudnienia skierowanego bezrobotnego lub poszukującego pracy; 

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej; 

- bon na zasiedlenie; 

- szkolenia; 

- finansowanie opłaty za postępowania nostryfikacyjne; 

                                                           
1 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
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- refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej. 

 

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

na Ukrainę 

• 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). 

• 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 28.02.2023 r. 

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

ustawy z 12 marca 2022 r. (ogółem) 
1 117 

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

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

na 28.02.2023 r.) 

362 

Napływ osób do ewidencji osób bezrobotnych  

(w lutym 2023 r.) 
67 

Odpływ osób z ewidencji osób bezrobotnych 

(w lutym 2023 r.) 
60 

Liczba zgłoszeń o zatrudnieniu uchodźcy* 

(art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r) 
6 764 

* 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. 

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/wyborSprawy/zatrudnianieCudzoziemcow
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4. Kontrole i audyty 

W dniach 31 styczeń 2023 r. – 10 luty 2023 r. w siedzibie Miejskiego Urzędu Pracy 

w Lublinie prowadzony był przez pracownika Izby Administracji Skarbowej w Lublinie 

audytu operacji 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 (VII)”, który 

obejmie próbę wniosków o płatność poniesionych wydatków za okres od 01.05.2022 r. 

do 31.08.2022 r. Audyt nadal w trakcie kontroli. 

 

 

5. Projekty i programy 

• Miejski Urząd Pracy w Lublinie realizuje program regionalny - „Aktywizacja zawodowa 

osób długotrwale bezrobotnych”. Program jest przewidziany dla 20 osób długotrwale 

bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie. W ramach 

programu realizowane jest wsparcie w postaci prac interwencyjnych oraz staży. Okres 

realizacji: styczeń – grudzień 2023 r. Wartość Programu: 245 190,00 zł. Źródło 

finansowania: Fundusz Pracy 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

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 zze ustawy o COVID-19. 

 

Należy również dodać, iż umowy zawarte na podstawie ustawy o COVID-19 podlegają 

dalszemu monitorowaniu oraz kontroli, celem ostatecznego rozliczenia wsparcia udzielonego 

przedsiębiorcom w ramach Tarczy Antykryzysowej. Prowadzone są także postępowania 

windykacyjne i sprawy sądowe. 

 

Z zawartych 1939 umów w ramach art. 15 zzb ustawy o COVID-19, z czego rozliczeniu podlega 

1927, na różnym etapie rozliczenia i weryfikacji rozliczeń pozostaje 18 umów. Do chwili 

obecnej całkowicie rozliczono 1 909 umów (99,07%), co równoznaczne jest z weryfikacją 

wynagrodzeń (najczęściej w okresie 3 m-cy) 13 411 pracowników objętych wsparciem.  

 

Ogólna kwota wezwań do zwrotu z tytułu wykorzystania dofinansowania niezgodnie 

z przeznaczeniem, pobrania dofinansowania nienależnie lub w nadmiernej wysokości wynosi 

ok. 5,5 mln zł. 

 

 

 

 

 

Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie 

mgr Katarzyna Kępa 


