
1 

 

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

MUP w Lublinie- aktualizacja wg. stanu na dzień 27.04.2020: 

Dane statystyczne: 

I.Według stanu na dzień 31.03.2020 roku liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych  

w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie wnosiła 9 390 osób, w tym 4 592 kobiety. W końcu 

marca 2020 roku stopa bezrobocia dla miasta Lublin kształtowała się na poziomie 5,1%,  

dla województwa lubelskiego – 7,6%, Polska- 5, 4%  

II. W okresie od 16.03.2020 r. – 27.04.2020 r. do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie 

wpłynęło 933 wniosków o rejestrację osób chcących uzyskać status osoby bezrobotnej, tj. 

ok. 31 dziennie.  

III. Do MUP w Lublinie do dnia 27.04.2020 wpłynęło 6 zgłoszeń dotyczących planowanych 

zwolnień pracowników w nw. firmach: 

1. LEDRIN Sp. z o.o (planują zwolnienia 25 os. w terminie do 30.04.2020)- firma w dniu 

21.04.2020 wycofała się ze zwolnień grupowych 

2. Casino (26 os. do 31.12.2020) 

3. Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe SA(51 os do 31.12.2020) 

4. Open Finanse SA z siedzibą w Warszawie (do 20 os. do 31 maja 2020) 

5. Home Broker SA j.w ( do 10 os. do 31 maja 2020) 

6. Przedsiębiorstwo VIVA Sp. z o.o w likwidacji (25 os. od 01.05- 31.07.2020) 

Tarcza antykryzysowa: 

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

Urzędu Pracy w Lublinie do dnia 27.04.2020 r. wpłynęło 10311 wniosków (wraz z 

uzupełnieniami) 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 (aktualnie dysponujemy kwotą: 10 530 220,00 zł) 
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Od dnia  1 kwietnia  br. MUP w Lublinie ogłosił nabór wniosków o udzielenie 

pożyczki na pokrycie     bieżących     kosztów     prowadzenia     działalności     gospodarczej 

mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy COVID-19.  

Wniosek o pożyczkę należy składać w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie -

terytorialnie właściwym  ze  względu  na  miejsce  prowadzenia  działalności  gospodarczej w   

formie elektronicznej za  pośrednictwem  Elektronicznej  Skrzynki  Podawczej  MUP                      

w  Lublinie dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 

lub przez portal www.praca.gov.pl. Dopuszcza możliwość składania wniosków wraz                        

z załącznikami w formie papierowej pocztą na adres: Miejski Urząd Pracy w Lublinie,                       

ul. Niecała 14, 20-080 Lublin lub w miejscu wyznaczonym przy wejściu głównym do 

budynku MUP w Lublinie przy ul. Niecałej 14 od godz. 7:45 do godz. 14:00 (dokumenty 

pozostawiane są bez możliwości potwierdzenia).  W przypadku składania wniosku za 

pośrednictwem Poczty Polskiej decyduje data wpływu do Urzędu. 

- łączna liczba wniosków i uzupełnień, które wpłynęły do urzędu – 9316,  

- liczba wniosków rozpatrzonych – 503,  

- liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 470,   

- liczba przedsiębiorców, którym udzielono pożyczki – 470,  

- kwota udzielonych pożyczek ze środków Funduszu Pracy –  2 350 000,00 PLN. 

Szczegółowe informacje: https://muplublin.praca.gov.pl/-/12180837-tarcza-antykryzysowa-

covid-19-niskooprocentowana-pozyczka-z-funduszu-pracy-dla-mikroprzedsiebiorcow 

 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 (aktualnie dysponujemy kwotą 11 410 000,00 zł): 

Od 10 kwietnia 2020 r. Miejski Urząd Pracy w Lublinie ogłosił nabór wniosków o 

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 

http://www.praca.gov.pl/
https://muplublin.praca.gov.pl/-/12180837-tarcza-antykryzysowa-covid-19-niskooprocentowana-pozyczka-z-funduszu-pracy-dla-mikroprzedsiebiorcow
https://muplublin.praca.gov.pl/-/12180837-tarcza-antykryzysowa-covid-19-niskooprocentowana-pozyczka-z-funduszu-pracy-dla-mikroprzedsiebiorcow
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szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 

Wydłużono termin naboru wniosków tj. do 04 maja 2020 r. 

- łączna liczba wniosków, które wpłynęły do urzędu do dnia – 531 

 

Szczegółowe informacje: https://muplublin.praca.gov.pl/-/12186287-tarcza-antykryzysowa-

covid-19-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-

skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne-dla-mik 

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 (aktualnie 

dysponujemy kwotą: 2 810 000,00 zł): 

- łączna liczba wniosków, które wpłynęły do urzędu – 453 

Od dnia 14 kwietnia 2020 r. Miejski Urząd Pracy w Lublinie ogłosił nabór wniosków 

o udzielenie dofinansowania 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. 

Wydłużono termin naboru wniosków tj. do 04 maja 2020 r. 

Szczegółowe informacje: https://muplublin.praca.gov.pl/-/12184861-tarcza-antykryzysowa-

covid-19-dofinansowanie-czesci-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-

przedsiebiorcy-bedacego-osoba-fizyczna- 

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  (aktualnie dysponujemy 

kwotą: 610 000,00 zł): 

W dniu 16 kwietnia 2020 r. ogłoszony został nabór wniosków o udzielenie dofinansowania 

części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla 

organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyznawanych na 

podstawie art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

https://muplublin.praca.gov.pl/-/12186287-tarcza-antykryzysowa-covid-19-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne-dla-mik
https://muplublin.praca.gov.pl/-/12186287-tarcza-antykryzysowa-covid-19-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne-dla-mik
https://muplublin.praca.gov.pl/-/12186287-tarcza-antykryzysowa-covid-19-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne-dla-mik
https://muplublin.praca.gov.pl/-/12184861-tarcza-antykryzysowa-covid-19-dofinansowanie-czesci-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-przedsiebiorcy-bedacego-osoba-fizyczna-
https://muplublin.praca.gov.pl/-/12184861-tarcza-antykryzysowa-covid-19-dofinansowanie-czesci-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-przedsiebiorcy-bedacego-osoba-fizyczna-
https://muplublin.praca.gov.pl/-/12184861-tarcza-antykryzysowa-covid-19-dofinansowanie-czesci-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-przedsiebiorcy-bedacego-osoba-fizyczna-
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Wydłużono termin naboru wniosków tj. do 04 maja 2020 r. 

- łączna liczba wniosków, które wpłynęły do urzędu – 11 

 

Szczegółowe informacje: https://muplublin.praca.gov.pl/-/12184884-tarcza-antykryzysowa-

covid-19-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-

tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczen 

Łącznie do dyspozycji na ww. formy wsparcia mamy: 25 360 220,00 PLN 

Szczegółowe  informacje  oraz  zasady  naboru  wniosków  publikowane  będą  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 numerem 81 466 52 44, 81 466 52 41, 81 466 52 24 oraz specjalnie dedykowany adres              

e-mail: tarcza@mup.lublin.pl. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że z uwagi na bardzo 

duże zainteresowanie wsparciem w sprawach tarczy antykryzysowej z dniem 16.04.2020 do 

dyspozycji pracodawców/przedsiębiorców został uruchomiony dodatkowy numer telefonu:  

81 466 52 57.  

Więcej  informacji  także  na  stronie  internetowej  Ministerstwa  Rodziny,  Pracy  i  Polityki 

Społecznej  w  zakładce: TarczaAntykryzysowa:  https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-

antykryzysowa  

https://muplublin.praca.gov.pl/-/12184884-tarcza-antykryzysowa-covid-19-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczen
https://muplublin.praca.gov.pl/-/12184884-tarcza-antykryzysowa-covid-19-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczen
https://muplublin.praca.gov.pl/-/12184884-tarcza-antykryzysowa-covid-19-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczen
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
https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa

