
W końcu grudnia 2013 r. w urzędach pracy województwa lubelskiego zarejestrowanych  

było 134,0 tys. bezrobotnych, którzy stanowili 6,2% wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych  

w Polsce. W stosunku do grudnia 2012 r. liczba bezrobotnych zwiększyła się w województwie lu-

belskim o 2,2%, a w kraju o 1,0%. 

W przekroju terytorialnym najwięcej bezrobotnych zarejestrowanych było w Lublinie  

(17,4 tys. osób) oraz w powiecie zamojskim (7,2 tys. osób). Najmniejszą liczbę bezrobotnych 

obejmowały natomiast rejestry w powiecie parczewskim (2,3 tys. osób) oraz łęczyńskim (2,7 tys. 

osób).  

Wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych w skali roku odnotowano prawie we wszyst-

kich powiatach, przy czym najwyższy w powiecie ryckim (o 8,8%) oraz biłgorajskim (o 6,6%). Spa-

dek liczby bezrobotnych wystąpił jedynie w 3 powiatach: opolskim (o 1,3%), łukowskim (o 0,8%) 

oraz Białej Podlaskiej (o 0,7%). 

Udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi wyniósł 55,4% i był większy o 0,5 p. proc. niż 

rok wcześniej, natomiast w kraju udział ten wyniósł 44,2%. Na koniec grudnia 2013 r. spośród bez-

robotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy prawa do zasiłku nie posiadało 91,8% 

ogółu, udział ten był wyższy o 2,1 p. proc. niż w grudniu 2012 r. W kraju prawa do zasiłku nie po-

siadało 86,2% bezrobotnych. 

Kobiety stanowiły 48,4% wszystkich bezrobotnych w województwie. Największy udział ko-

biet w ogólnej liczbie bezrobotnych zanotowano w powiecie łęczyńskim (57,7%), w Chełmie 

(52,5%) oraz w powiecie chełmskim (52,1%), natomiast najmniejszy – w powiecie janowskim 

(44,0%) i radzyńskim (44,1%). W kraju udział kobiet wśród bezrobotnych wyniósł 51,0%. W skali 

roku liczba bezrobotnych kobiet w województwie lubelskim zwiększyła się o 0,7%, zaś mężczyzn 

wzrosła o 3,7%.  

W 2013 r. urzędy pracy zarejestrowały 142,8 tys. nowych bezrobotnych, którzy stanowili 

5,3% wszystkich zarejestrowanych w tym okresie w kraju. Było ich o 2,2% więcej niż  

w analogicznym okresie poprzedniego roku. Po raz pierwszy zarejestrowało się 28,9 tys. osób. 
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Najwięcej rejestracji nowych bezrobotnych odnotowano w styczniu (17,5 tys. osób), natomiast 

najmniej w maju (8,5 tys. osób). 

W 2013 r. z ewidencji urzędów pracy województwa lubelskiego wyłączono 139,9 tys. bez-

robotnych, którzy stanowili 5,2% wszystkich wyrejestrowanych w kraju. Wyrejestrowanych bezro-

botnych było więcej o 6,7% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Najczęstszym powo-

dem wykreślenia z rejestru bezrobotnych było podjęcie pracy przez 61,2 tys. osób (43,8% ogółu 

wszystkich wyrejestrowanych). Z kolei 25,6% ogółu wyrejestrowanych stanowiły osoby, które nie 

potwierdziły gotowości do pracy (w analogicznym okresie poprzedniego roku było to 29,4%). Naj-

więcej bezrobotnych wyrejestrowano we wrześniu (13,9 tys. osób), a najmniej w styczniu (7,7 tys. 

osób). 

Biorąc pod uwagę czas pozostawania bez pracy, w końcu grudnia 2013 r., najliczniejsza 

była grupa osób pozostających bez pracy przez ponad 1 rok, stanowiły one 44,2% wszystkich bez-

robotnych (przed rokiem 41,1%). W tej grupie 25,4% bezrobotnych pozostawało bez pracy dłużej 

niż 24 miesiące. Najmniej liczną grupę, czyli 8,3% wszystkich bezrobotnych, stanowiły osoby po-

zostające bez pracy przez 1 miesiąc lub krócej. 

 

Niekorzystnym zjawiskiem był nadal wyższy niż w kraju udział bezrobotnych w młodszych 

grupach wiekowych. Największą grupę, podobnie jak przed rokiem, stanowiły osoby w przedziale 

wiekowym 25-34 lata – 32,8% ogółu bezrobotnych. Osoby w wieku do 24 lat stanowiły 21,1%  

ogółu bezrobotnych (w poprzednim roku 22,4%). W porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. 

w największym stopniu, tj. o 15,0% wzrosła liczba bezrobotnych w grupie wiekowej powyżej 55 lat 

oraz w wieku 35-44 lata o 7,0%.  

 

BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI  
WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY  

Stan w dniu 31 XII 2013 r. 
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Na koniec grudnia 2013 r. wśród ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych 

urzędach pracy najwięcej było osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym 24,9% (przed 

rokiem 24,7%) oraz policealnym i średnim zawodowym 24,6% (przed rokiem również 24,7%),  

a najmniej ze średnim ogólnokształcącym – 12,0% (w poprzednim roku 12,1%). W porównaniu  

z tym samym miesiącem 2012 r. największy wzrost liczby bezrobotnych (o 3,0%) odnotowano 

wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i poniżej (o 2,5%). 

BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI  
WEDŁUG WIEKU  

Stan w dniu 31 XII 2013 r. 
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BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI  
WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA  

Stan w dniu 31 XII 2013 r. 

 

12,0%

22,1%

10,6%

28,1%

27,3%

15,1%

24,6%

12,0%

24,9%

23,4%

Polska

woj. lubelskie

wyższe

policealne                         
i średnie 

zawodowe

średnie 
ogólnokształcące

zasadnicze                
zawodowe

gimnazjalne                     
i poniżej 



 
4 

Bezrobotnych pracujących wcześniej zawodowo na koniec 2013 r. było 72,1 % ogółu, przy 

czym najliczniejsze grupy stanowiły osoby ze stażem pracy poniżej 1 roku 19,8% ogółu bezrobot-

nych (wobec 19,1% w poprzednim roku) i ze stażem pracy od 1 do 5 lat 20,4% ogółu (przed ro-

kiem – 20,8%). Osoby ze stażem pracy od 10 do 20 lat stanowiły 11,3% (podobnie przed rokiem), 

od 5 do 10 lat – 11,2% (w poprzednim roku – 11,0%). Najmniej było bezrobotnych ze stażem po-

wyżej 20 lat pracy – 9,5% (wobec 9,4%). Osoby bez stażu pracy stanowiły natomiast 27,9% ogól-

nej liczby zarejestrowanych bezrobotnych (wobec 28,5% pod koniec grudnia 2012 r.). 

Pod względem rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, najwięcej bezrobotnych pra-

cowało w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe – 17,5 tys. osób, stanowili oni 13,1% ogółu bezro-

botnych oraz w handlu; naprawach pojazdów samochodowych – 16,4 tys. bezrobotnych (12,2% 

ogółu bezrobotnych).  

Na koniec grudnia 2013 r. według zawodów najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych 

stanowili robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (20,3% ogółu bezrobotnych), następnie pracownicy 

usług osobistych i sprzedawcy (13,7%), a także technicy i inny średni personel (13,4%) oraz 

specjaliści (12,3%). Najmniej liczne grupy stanowili przedstawiciele władz publicznych, wyżsi 

urzędnicy i kierownicy (0,4% wszystkich bezrobotnych), rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy (1,8%), 

pracownicy biurowi (2,9%) oraz operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (3,5%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

W końcu grudnia 2013 r. stopa bezrobocia w województwie lubelskim wyniosła 14,4%  

i była wyższa o 0,2 p. proc. niż przed rokiem. W Polsce stopa bezrobocia utrzymała się na tym 

samym poziomie co w grudniu 2012 r. i wyniosła 13,4%. W rankingu województw lubelskie, pod 

względem wysokości stopy bezrobocia, plasowało się na 9 miejscu. W kraju najniższy poziom bez-

robocia odnotowano w województwie wielkopolskim (9,6%) oraz w mazowieckim (11,0%), a naj-

wyższy w województwie warmińsko-mazurskim (21,7%) oraz kujawsko-pomorskim (18,1%).  

Do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia należały: włodawski (24,9%, wobec 24,6%  

w grudniu 2012 r.), hrubieszowski (20,7%, wobec 20,3%) oraz chełmski (20,6%, wobec 19,6%),  

a o najniższej – powiat biłgorajski (9,4%, wobec 8,9%) oraz Lublin (10,1%, wobec 9,9%).  

W porównaniu z grudniem 2012 r. w 17 powiatach stopa bezrobocia wzrosła, w największym 

stopniu w powiatach: ryckim i chełmskim (po 1,0 p. proc.) oraz lubelskim (o 0,6 p. proc.). Obniżenie 

stopy bezrobocia odnotowano w 3 powiatach: łukowskim i opolskim (po 0,2 p. proc.) i Białej 

Podlaskiej (o 0,1 p. proc.).  

 

Bezrobotni zarejestrowani korzystający  
z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 

(od początku roku) 

Wyszczególnienie 2012 2013 

Podejmujący zatrudnienie przy pracach interwencyjnych...............  1219 1406 

Podejmujący zatrudnienie przy robotach publicznych ....................  1097 1073 

Rozpoczynający szkolenie ..............................................................  3074 3341 

 

Do urzędów pracy w okresie styczeń-grudzień 2013 r. zgłoszono 43,5 tys. ofert pracy, co 

stanowiło 5,0% wszystkich ofert w kraju. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego 

roku liczba ofert pracy wzrosła o 12,2%. Większość ofert pracy pochodziła z jednostek sektora 

prywatnego (75,5%). Pracy subsydiowanej dotyczyło 44,0% ofert. Spośród wszystkich ofert: 30,9% 

dotyczyła staży, 3,7% – osób niepełnosprawnych, 3,2% – osób, które w okresie ostatnich 12 mie-

sięcy ukończyły naukę. 

W końcu grudnia 2013 r. na 1 ofertę przypadało 119 bezrobotnych, tj. mniej o 21 niż przed 

rokiem. W tym czasie średnio w kraju na 1 wolne miejsce pracy przypadało 70 bezrobotnych. 

W porównaniu do grudnia 2012 r. nastąpił wzrost o 8,8% liczby osób niepełnosprawnych. 

W końcu grudnia 2013 r. było ich zarejestrowanych 5102 osoby i stanowili oni 3,8% ogółu zareje-

strowanych bezrobotnych. Dla osób niepełnosprawnych przygotowano 23 oferty pracy, co ozna-

cza, że na 1 wolne miejsce pracy przypadało 222 osoby niepełnosprawne, w kraju zaś 35. 
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Bezrobotni zarejestrowani, będący w szczególnej  
sytuacji na rynku pracy 

Stan w dniu 31 XII 

Wyszczególnienie 2012 2013 

Do 25 roku życia .............................................................................  22,4 21,1 

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka ........  12,8 13,2 

Powyżej 50 roku życia .....................................................................  18,3 19,5 

Bez kwalifikacji zawodowych ..........................................................  27,5 28,1 

Osoby samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. 

życia ..............................................................................................  7,2 7,7 

Niepełnosprawni ..............................................................................  3,6 3,8 

 

Spośród zarejestrowanych bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

znaczące grupy stanowiły osoby długotrwale bezrobotne – 59,4% ogółu bezrobotnych (przed ro-

kiem – 56,5%), osoby bez wykształcenia średniego – 48,2% (w poprzednim roku – 48,0%), a także 

osoby bez doświadczenia zawodowego – 36,5% ogółu bezrobotnych (w poprzednim roku – 

37,1%). 

W okresie styczeń-grudzień 2013 r. wydatki z Funduszu Pracy wyniosły 356,0 mln zł i były 

one większe o 18,0% niż rok wcześniej. Znaczną część wydatków stanowiły zasiłki dla bezrobot-

nych (38,2%). Na programy na rzecz promocji zatrudnienia przeznaczono 200,7 mln zł (przed ro-

kiem – 163,0 mln zł). Najwięcej środków wydano na:  

 stypendia wypłacane w okresie przygotowania zawodowego i stażu – 82,8 mln zł 

(41,2% wydatków na programy przeciwdziałania bezrobociu),  

 podjęcie działalności gospodarczej – 60,2 mln zł (30,0%),  

 refundację kosztów wyposażenia i dopasowania stanowiska pracy – 23,9 mln zł 

(11,9%),  

 prace interwencyjne – 6,4 mln zł (3,2%), 

 koszty szkoleń – 4,9 mln zł (2,4%). 
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Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia według podregionów i powiatów  
Stan w dniu 31 XII 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Bezrobotni zarejestrowani Stopa bezrobocia 
rejestrowanego w % 

ogółem 

z liczby ogółem 

kobiety 
bez prawa 
do zasiłku 

dotychczas  
niepra-
cujący 

w okresie 
12 mie-
sięcy od 

dnia 
zakoń-
czenia 
nauki 

2012 2013 

        

W O J E W Ó D Z T W O ...........  134042 64852 123113 37345 8766 14,2 14,4 
        

Podregion bialski .....................  21112 10047 19383 6050 1332 16,9 17,0 

Powiaty:        

bialski .....................................  7019 3341 6547 2033 497 16,0 16,0 

parczewski .............................  2281 1175 2152 668 158 15,1 15,4 

radzyński ................................  4040 1781 3763 1380 290 15,2 15,4 

włodawski ..............................  3858 1923 3364 1194 176 24,6 24,9 

Miasto na prawach powiatu:        

Biała Podlaska .......................  3914 1827 3557 775 211 16,7 16,6 
        

Podregion chełmsko-        

zamojski ....................................  44513 21584 41332 13140 2962 15,9 16,3 

Powiaty:        

biłgorajski ...............................  4489 2126 3994 1415 441 8,9 9,4 

chełmski .................................  6390 3327 5935 1825 425 19,6 20,6 

hrubieszowski ........................  5946 2825 5660 2090 331 20,3 20,7 

krasnostawski ........................  5037 2369 4809 2013 325 16,7 17,0 

tomaszowski ..........................  6107 2925 5611 1647 402 15,8 15,9 

zamojski .................................  7215 3363 6778 2258 561 16,2 16,2 

Miasta na prawach powiatu:        

Chełm.....................................  4468 2345 4076 944 237 18,0 18,3 

Zamość ..................................  4861 2304 4469 948 240 16,5 16,5 
        

Podregion lubelski ...................  37954 18705 34494 8628 2290 11,7 12,0 

Powiaty:        

lubartowski .............................  6382 3193 5777 1421 420 17,2 17,6 

lubelski ...................................  7185 3380 6619 2223 571 12,4 13,0 

łęczyński ................................  2669 1540 2454 758 240 10,3 10,5 

świdnicki.................................  4296 2106 3834 1155 265 16,0 16,2 

Miasto na prawach powiatu:        

Lublin .....................................  17422 8486 15810 3071 794 9,9 10,1 
        

Podregion puławski .................  30463 14516 27904 9527 2182 14,0 14,2 

Powiaty:        

janowski .................................  3811 1677 3600 1403 231 14,8 15,2 

kraśnicki .................................  7010 3365 6521 2838 477 15,5 15,9 

łukowski .................................  5887 3021 5178 1493 470 13,3 13,1 

opolski ....................................  4390 2073 4100 1422 300 16,2 16,0 

puławski .................................  5889 2799 5296 1545 413 11,7 11,7 

rycki ........................................  3476 1581 3209 826 291 14,2 15,2 
 

Opracowanie: 

Aneta Olszewska-Welman – Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych. 
 

Prosimy o podanie źródła przy publikowaniu danych Urzędu Statystycznego w Lublinie. 


