
W końcu czerwca 2016 r. w urzędach pracy województwa lubelskiego zarejestrowanych  

było 95,8 tys. bezrobotnych, którzy stanowili 6,9% wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych  

w Polsce. W stosunku do czerwca 2015 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się w województwie 

lubelskim o 8,3%, a w kraju o 14,2%. 

W przekroju terytorialnym najwięcej bezrobotnych zarejestrowanych było w Lublinie  

(13,3 tys. osób) oraz w powiecie bialskim (5,5 tys. osób). Najmniejszą liczbę bezrobotnych obej-

mowały natomiast rejestry w powiecie parczewskim (1,5 tys. osób) oraz łęczyńskim (1,8 tys. osób). 

Spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w skali roku odnotowano w 23 powiatach, przy 

czym najwyższy w powiecie łukowskim (o 19,8%) oraz parczewskim (o 18,9%). Wzrost liczby bez-

robotnych odnotowano jedynie w powiecie kraśnickim (o 5,2%). 

Liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi w końcu czerwca 2016 r. wyniosła 52,1 tys. 

osób (mniej o 8,4% w porównaniu z czerwcem 2015 r.), z czego 49,7%, tj. 25,9 tys. stanowiły ko-

biety (przed rokiem 27,7 tys. osób). Udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi wyniósł 54,4% 

wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych i był niższy o 0,1 p. proc. niż rok wcześniej, natomiast 

w kraju udział ten wyniósł 44,0%.  

Kobiety stanowiły 49,3% wszystkich bezrobotnych w województwie. Największy udział ko-

biet w ogólnej liczbie bezrobotnych zanotowano w powiecie chełmskim (57,1%), łukowskim 

(56,0%) oraz parczewskim (55,2%), natomiast najmniejszy – w powiecie radzyńskim (45,4%)  

i janowskim (45,8%). W kraju udział kobiet wśród bezrobotnych wyniósł 52,9%. W skali roku liczba 

bezrobotnych kobiet w województwie lubelskim zmniejszyła się o 6,8%, zaś mężczyzn o 9,8%. 

Spośród bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy na koniec czerw-

ca 2016 r. prawa do zasiłku nie posiadało 88,1 tys. osób, tj. mniej o 7,8% niż przed rokiem. Ich 

udział w liczbie bezrobotnych ogółem wyniósł 92,0% i był niższy niż na koniec czerwca 2015 r.  

o 0,5 p. proc. W kraju prawa do zasiłku nie posiadało 86,1% bezrobotnych. Bezrobotnych bez pra-

wa do zasiłku zamieszkałych na wsi w województwie lubelskim było 48,5 tys. osób (poprzednio 

52,9 tys.). 
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W I półroczu 2016 r. urzędy pracy zarejestrowały 61,2 tys. nowych bezrobotnych, którzy 

stanowili 5,7% wszystkich zarejestrowanych w tym okresie w kraju. Było ich o 1,9% mniej niż  

w analogicznym okresie poprzedniego roku. Po raz pierwszy zarejestrowało się 10,3 tys. osób. 

Najwięcej rejestracji nowych bezrobotnych odnotowano w styczniu (13,1 tys. osób), natomiast 

najmniej w czerwcu (8,6 tys. osób). 

W okresie styczeń-czerwiec 2016 r. z ewidencji urzędów pracy województwa lubelskiego 

wyłączono 73,3 tys. bezrobotnych, którzy stanowili 5,9% wszystkich wyrejestrowanych w kraju. 

Wyrejestrowanych bezrobotnych było mniej o 2,0% niż w analogicznym okresie poprzedniego ro-

ku. Najczęstszym powodem wykreślenia z rejestru bezrobotnych było podjęcie pracy przez  

32,7 tys. osób (44,6% ogółu wszystkich wyrejestrowanych). Z kolei 17,9% ogółu wyrejestrowanych 

stanowiły osoby, które nie potwierdziły gotowości do pracy (w analogicznym okresie poprzedniego 

roku było to 22,2%). Najwięcej bezrobotnych wyrejestrowano w kwietniu (15,0 tys. osób),  

a najmniej w styczniu (7,7 tys. osób). 

Wskaźnik płynności rynku pracy, będący stosunkiem liczby bezrobotnych, którzy podjęli 

pracę w danym okresie do liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych, wyniósł w analizowanym 

okresie 53,4% i był o 2,2 p. proc. wyższy od wskaźnika zanotowanego w czerwcu 2015 r. 

 Biorąc pod uwagę czas pozostawania bez pracy, w końcu czerwca 2016 r., najliczniejsza 

była grupa osób pozostających bez pracy przez ponad 1 rok, stanowiły one 46,8% wszystkich bez-

robotnych (przed rokiem 47,0%). W tej grupie 30,3% bezrobotnych pozostawało bez pracy dłużej 

niż 24 miesiące. Najmniej liczną grupę, czyli 8,0% wszystkich bezrobotnych, stanowiły osoby po-

zostające bez pracy przez 1 miesiąc lub krócej. 

BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI  
WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY WEDŁUG PŁCI  
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 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 – 31,8% ogółu bezrobotnych. Udział osób w wieku do 24 lat wyniósł 15,6%  

ogółu bezrobotnych (w poprzednim roku 16,7%). W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. 

w największym stopniu, tj. o 14,5% spadła liczba bezrobotnych w grupie wiekowej do 24 lat oraz  

w wieku 45-54 lata o 9,7%.  

Na koniec czerwca 2016 r. wśród ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych 

urzędach pracy najwięcej było osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym 24,4% (przed 

rokiem – 24,8%) oraz policealnym i średnim zawodowym 24,4% (przed rokiem – 24,6%), a naj-

mniej ze średnim ogólnokształcącym – 12,0% (w poprzednim roku 12,1%). W porównaniu z tym 

samym miesiącem 2015 r. największy spadek liczby bezrobotnych (o 9,8%) odnotowano wśród 

osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz średnim ogólnokształcącym (o 8,9%). 

 

 

 

 

 

 

BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI  
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W końcu czerwca 2016 r. udział osób bezrobotnych pracujących wcześniej zawodowo 

wyniósł 76,9% ogółu, przy czym najliczniejsze grupy stanowiły osoby ze stażem pracy poniżej  

1 roku 22,9% ogółu bezrobotnych (wobec 21,0% w poprzednim roku) i ze stażem pracy od 1 do 5 

lat 20,8% ogółu (przed rokiem – 20,5%). Osoby ze stażem pracy od 5 do 10 lat stanowiły 11,8% 

(w poprzednim roku – 11,9%), od 10 do 20 lat –11,7% (przed rokiem – 11,9%). Najmniej było bez-

robotnych ze stażem powyżej 20 lat pracy – 9,7% (wobec 10,2%). Osoby bez stażu pracy stanowi-

ły natomiast 23,1% ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych (wobec 24,6% pod koniec 

czerwca 2015 r.). 

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

cowało w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych – 13,0 tys. osób, stanowili oni 

17,6% ogółu bezrobotnych oraz przetwórstwo przemysłowe – 12,3 tys. bezrobotnych (16,7% ogółu 

bezrobotnych).  

Na koniec czerwca 2016 r. według zawodów najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych 

stanowili robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (20,8% ogółu bezrobotnych), następnie pracownicy 

usług osobistych i sprzedawcy (16,1%), a także technicy i inny średni personel (13,2%) oraz 

specjaliści (12,1%). Najmniej liczne grupy stanowili przedstawiciele władz publicznych, wyżsi 

urzędnicy i kierownicy (0,5% wszystkich bezrobotnych), rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy (1,7%), 

pracownicy biurowi (3,5%) oraz operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (4,6%).  
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W końcu czerwca 2016 r. stopa bezrobocia w województwie lubelskim wyniosła 10,4%  

i była niższa o 1,0 p. proc. niż przed rokiem. W Polsce stopa bezrobocia spadła o 1,4 p. proc.  

w stosunku do czerwca 2015 r. i wyniosła 8,8%. W rankingu województw lubelskie, pod względem 

wysokości stopy bezrobocia, plasowało się na 10. miejscu. W kraju najniższy poziom bezrobocia 

odnotowano w województwach: wielkopolskim (5,4%) oraz śląskim (7,2%), a najwyższy  

w województwach: warmińsko-mazurskim (14,3%) oraz kujawsko-pomorskim (12,2%). 

W województwie lubelskim do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia należały włodawski 

(18,4%, wobec 20,8% w czerwcu 2015 r.), hrubieszowski (15,7%, wobec 16,9%) oraz chełmski 

(15,5%, wobec 16,2%), a o najniższej – biłgorajski (6,3%, wobec 7,2%), łęczyński (6,8%, wobec 

8,2%) oraz łukowski (7,2%, wobec 8,9%). W porównaniu z czerwcem 2015 r. stopa bezrobocia 

zmniejszyła się w 23 powiatach, w największym stopniu w powiatach: włodawskim (o 2,4 p. proc.), 

parczewskim (o 2,2 p. proc.) oraz ryckim (o 2,0 p. proc.). Wzrost stopy bezrobocia odnotowano 

jedynie w powiecie kraśnickim (o 0,4 p. proc.). 

 

Bezrobotni zarejestrowani korzystający  
z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 

(od początku roku) 

Wyszczególnienie 2015 2016 

Podejmujący zatrudnienie przy pracach interwencyjnych...............  1241 1295 

Podejmujący zatrudnienie przy robotach publicznych ....................  799 937 

Rozpoczynający szkolenie ..............................................................  1301 1457 

 

Do urzędów pracy w okresie styczeń-czerwiec 2016 r. zgłoszono 33,0 tys. ofert pracy, co 

stanowiło 4,3% wszystkich ofert w kraju. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego 

roku liczba ofert pracy wzrosła o 17,3%. Większość ofert pracy pochodziła z jednostek sektora  

prywatnego (80,2%). Ponad połowa ofert pracy (55,4%) dotyczyła pracy subsydiowanej. Spośród 

wszystkich ofert: 33,4% dotyczyło staży, 2,2% – osób niepełnosprawnych, 1,0% – osób, które  

w okresie ostatnich 12 miesięcy ukończyły naukę. 

W końcu czerwca 2016 r. na 1 ofertę przypadało 21 bezrobotnych, tj. mniej o 8 niż przed 

rokiem. W tym czasie średnio w kraju na 1 wolne miejsce pracy przypadało 12 bezrobotnych. 

W porównaniu do czerwca 2016 r. nastąpiło zmniejszenie o 7,7% liczby osób niepełno-

sprawnych. W końcu czerwca 2016 r. zarejestrowane były 4462 osoby (4,7% ogółu zarejestrowa-

nych bezrobotnych), z czego 42,8% stanowiły kobiety. Spośród zarejestrowanych niepełnospraw-

nych 90,1% bezrobotnych nie posiadało prawa do zasiłku. Dla osób niepełnosprawnych przygoto-

wano 163 oferty pracy, co oznacza, że na 1 wolne miejsce pracy przypadało 27 osób niepełno-

sprawnych, w kraju zaś 13. 
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Wybrane kategorie bezrobotnych zarejestrowanych, będących  
w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

Stan w dniu 30 VI 

Bezrobotni 2015 2016 

Do 30 roku życia .............................................................................  33,9 32,4 

w tym do 25 roku życia  .............................................................  16,7 15,6 

Długotrwale1 ....................................................................................  63,2 62,9 

Powyżej 50 roku życia  ....................................................................  22,8 23,7 

Posiadający co najmniej 1 dziecko do 6 roku życia ........................  16,4 17,2 

Niepełnosprawni ..............................................................................  4,6 4,7 

U w a g a. Z dniem 27 maja 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (jednolity tekst Dz. U. 2013 poz. 674, z późniejszymi zmianami) – zmianie uległ katalog osób w szczególnej sy-
tuacji na rynku pracy.  

 

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy w końcu czerwca 2016 r. stanowiły 

89,4% ogółu bezrobotnych (przed rokiem 89,7%). Wśród nich najliczniejszą grupę stanowiły osoby 

długotrwale bezrobotne. Ich udział w liczbie bezrobotnych ogółem zmalał w skali roku o 0,3 p. 

proc. Zmniejszył się również udział osób bezrobotnych do 30 roku życia (o 1,5 p. proc.) oraz bez-

robotnych do 25 roku życia (o 1,1 p. proc.). Zwiększył się natomiast udział osób bezrobotnych po-

wyżej 50 roku życia (o 0,9 p. proc.) oraz udział osób niepełnosprawnych (o 0,1 p. proc.).  

W okresie styczeń-czerwiec 2016 r. wydatki z Funduszu Pracy wyniosły 154,4 mln zł i były 

one wyższe o 15,4% niż rok wcześniej. Znaczną część wydatków stanowiły zasiłki dla bezrobot-

nych (34,0%). Na programy na rzecz promocji zatrudnienia przeznaczono 94,1 mln zł (przed  

rokiem – 68,9 mln zł). Najwięcej środków wydano na:  

 stypendia wypłacane w okresie przygotowania zawodowego i stażu – 30,7 mln zł 

(32,7% wydatków na programy przeciwdziałania bezrobociu),  

 podjęcie działalności gospodarczej – 22,0 mln zł (23,3%),  

 refundację kosztów wyposażenia i dopasowania stanowiska pracy – 10,0 mln zł 

(10,6%),  

 prace interwencyjne – 3,9 mln zł (4,1%), 

 koszty szkoleń – 2,4 mln zł (2,5%). 

Z danych na koniec czerwca 2016 r. wynika, że 14 zakładów pracy zadeklarowało zwolnie-

nie w najbliższym czasie 659 pracowników, w tym z sektora publicznego 140 osób (przed rokiem  

odpowiednio: 5 zakładów, 506 pracowników, w tym z sektora publicznego 14 osób). 

  

                                                      
1 Do długotrwale bezrobotnych zalicza się osoby pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 

miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy. 
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Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia według podregionów i powiatów  
Stan w dniu 30 VI 
 

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 

2015 2016 

        

W O J E W Ó D Z T W O ...........  95799 47272 88099 22130 2350 11,4 10,4 

               

Podregion bialski .....................  15823 7626 14515 3650 380 14,1 13,0 

Powiaty:               

bialski .....................................  5475 2544 5066 1198 127 13,3 12,6 

parczewski .............................  1481 817 1403 341 19 12,5 10,3 

radzyński ................................  2982 1355 2772 859 93 12,5 11,5 

włodawski ..............................  2691 1363 2375 749 68 20,8 18,4 

Miasto na prawach powiatu:               

Biała Podlaska .......................  3194 1547 2899 503 73 14,0 13,4 

               

Podregion chełmsko-               

zamojski ....................................  31204 15847 28892 7934 790 12,8 11,7 

Powiaty:               

biłgorajski ...............................  2957 1453 2655 812 99 7,2 6,3 

chełmski .................................  4653 2656 4276 1167 111 16,2 15,5 

hrubieszowski ........................  4378 2104 4100 1379 113 16,9 15,7 

krasnostawski ........................  3965 1935 3770 1425 89 14,6 13,7 

tomaszowski ..........................  3430 1781 3136 746 91 10,8 9,4 

zamojski .................................  5066 2456 4741 1284 141 12,9 11,7 

Miasta na prawach powiatu:               

Chełm.....................................  3174 1744 2931 542 72 14,7 13,3 

Zamość ..................................  3581 1718 3283 579 74 13,5 12,3 

               

Podregion lubelski ...................  28354 13811 25868 5136 662 9,7 8,9 

Powiaty:               

lubartowski .............................  4764 2336 4402 870 93 13,6 13,3 

lubelski ...................................  5124 2498 4689 1325 168 10,3 9,2 

łęczyński ................................  1778 948 1588 388 71 8,2 6,8 

świdnicki.................................  3429 1635 3155 738 82 14,1 12,9 

Miasto na prawach powiatu:               

Lublin .....................................  13259 6394 12034 1815 248 8,2 7,6 

               

Podregion puławski .................  20418 9988 18824 5410 518 10,7 9,8 

Powiaty:               

janowski .................................  2547 1167 2393 879 45 11,5 10,6 

kraśnicki .................................  5260 2460 4987 1876 140 11,9 12,3 

łukowski .................................  3210 1796 2824 575 111 8,9 7,2 

opolski ....................................  3085 1438 2866 839 44 12,7 11,4 

puławski .................................  3730 1849 3394 770 110 8,5 7,6 

rycki ........................................  2586 1278 2360 471 68 13,7 11,7 

 

Opracowanie: 

Aneta Olszewska-Welman – Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych. 
 

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


