
PRACA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ POZYSKIWANIA INWESTORÓW I LUBELSKIEGO RYNKU PRACY W LATACH 2010- 2018



REKORDOWO NISKA STOPA 
BEZROBOCIA
Stopa bezrobocia w Lublinie w kwietniu 2018 r. wyniosła 6% i była najniższa w historii 
naszego miasta od 1989 r.  

Niemal 37 000 zgłoszonych przez przedsiębiorców wolnych miejsc pracy i 13 500 
miejsc aktywizacji zawodowej w latach 2010-2018 

 BLISKO 9000
NOWYCH MIEJSC 
PRACY

Na aktywizację zawodową osób poszukujących pracy i bezrobotnych przekazaliśmy do 
Miejskiego Urzędu Pracy 250  mln zł.

100 mln zł to środki przeznaczone na projekty i programy aktywizacyjne
64 mln zł przeznaczone na jednorazowe dotacje dla mieszkańców Lublina na 
rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej 

W BRANŻACH PRIORYTETOWYCH
6,5 mln zł na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych



POSTAWIALIŚMY NA:

Sprawną obsługę inwestorów zainteresowanych 
Lublinem. Stale aktualizowane materiały 

informacyjne, czytelna oferta, dedykowani 
opiekunowie „klienta”

Promocję inwestycyjną Lublina 
udział w targach i konferencjach oraz 
bezpośrednie kontakty w inwestoram

Dobrze przygotowane tereny inwestycyjne 
strefa ekonomiczna, uzbrojenie terenów 

przeznaczonych na działalność przemysłową

Poprawę dostępności komunikacyjnej lotnisko, 
drogi dojazdowe, dobra sieć dróg w mieście



WPISZ TU CYTAT.W latach 2010-2018 przeznaczyliśmy na inwestycje ponad 3,5 mld zł 

To rekordowe środki na inwestycje w historii Lublina: 
•  średnio niemal 400 mln zł rocznie = 1/5 budżetu miasta 
• ponad 1150 zł rocznie w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

61% wartości inwestycji zrealizowaliśmy dzięki środkom europejskim. 
Pozyskaliśmy ich 1,6 mld zł 

W tym czasie majątek miasta wzrósł o połowę do 6 mld zł 

Każda pożyczona złotówka tworzy majątek miasta o wartości 3 zł 

3.5 MLD INWESTYCJE



INWESTYCJE KOMUNIKACYJNE I W UZBROJENIE TERENÓW + DOBRA OFERTA = BARDZIEJ ATRAKCYJNE MIASTO DLA INWESTORÓW I NOWE MIEJSCA 
PRACY DLA MIESZKAŃCÓW



INWESTYCJE KOMUNIKACYJNE I UZBROJENIE TERENÓW

• budowa lotniska – 400 mln zł: 
od powstania lotniska samoloty pasażerskie i biznesowe lądowały na nim 20 tys. razy  
lotnisko obsłużyło już 1 600 000 pasażerów 
połączenia: Londyn, Oslo, Liverpool, Sztokholm, Doncaster, Tel-Aviv, Kijów 
rozbudowa terminala pasażerskiego w trakcie 
największa dynamika ruchu lotniczego spośród wszystkich lotnisk w Polsce: 1 miejsc w 
Polsce i 5 spośród lotnisk krajów UE  

• ponad 750 mln zł na duże inwestycje drogowe - łączące Lublin z resztą kraju i 
zmieniające komunikacyjny obraz miasta: dojazdy do obwodnicy, skrzyżowanie Ducha/
Sikorskiego, infrastruktura dla strefy ekonomicznej 

• dobra sieć dróg wewnętrznych w mieście = 170 km nowych i wyremontowanych dróg 
• uzbrojenie terenów inwestycyjnych: 110 mln zł na infrastrukturę (drogi, sieci) na terenie 

SSE na Felinie, w dzielnicach Bursaki i Rudnik oraz 131 mln zł w obszarze przedłużenia 
ul. Mełgiewskiej 

• aktywizacja terenów po FSC – projekt zgłoszony do dofinansowania UE, w 
przygotowaniu Centrum Inteligentnego Przemysłu 

• obecnie na tym terenie działa ponad 90 firm zatrudniających ponad 3 tys. osób

WZROST DOSTĘPNOŚĆ NOWOCZESNEJ POWIERZCHNI BIUROWEJ W M2



SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

• blisko 130 ha powierzchni 
• 65 inwestorów, z tego 51 już działających firm i 

14 w trakcie procesów inwestycyjnych 
• ponad 4 tys. nowych miejsc pracy na terenie 

SSE, w tym 3 tys. nowo utworzonych miejsc 
pracy dla mieszkańców 

• efekt mnożnikowy – 1,5 (1000 miejsc pracy w 
SSE daje 500 miejsc pracy w jej otoczeniu) 

• całkowity zwrot nakładów miasta na uzbrojenie 
SSE (ok. 100 mln zł) nastąpił w 2016 r.

PONAD 1,5 MLD 
ZREALIZOWANYCH 
INWESTYCJI



NOWE PRZEDSIĘBIORSTWA 
POZA SSE

• 100 nowych inwestorów od 2010 r. 
• 28 inwestorów z sektora produkcji (m. in. Ursus, Dobroplast, ABM 
Greiffenberger, Warbo, Intrograf, Verano, Ball Packaging, Jadar) 
oraz nowe projekty inwestycyjne firm już obecnych w Lublinie 
(m.in. Raben, Lubella, Aliplast, Pszczółka, Pol-Skone, BioMaxima) 
• 42 nowych inwestorów z branż priorytetowych: IT i BPO/SSC 
(nowoczesne usługi) oraz  transport i logistyka 
• blisko 1300 nowych mikroprzedsiębiorstw powstałych dzięki 
wsparciu Miejskiego  Urzędu Pracy dla rozpoczynających 
działalność gospodarczą



DBAMY O PRZYSZŁOŚĆ

PRZYSZŁE KADRY LUBLINA
W Lublinie obecnie uczy się ponad 60 tys. studentów - ta liczba nieznacznie 
spada ze względu na niż demograficzny i otwartość granic krajów UE  
Dla przyciągania studentów miasto: 
• 73 stypendia dla najzdolniejszych uczniów oraz laureatów i finalistów 

olimpiad 
• 733 stypendia na kwotę niemal 5 mln zł dla studentów i doktorantów

Odpowiedzią na niż demograficzny są studenci z zagranicy, których miasto 
skutecznie pozyskuje wspólnie z uczelniami w ramach programu Study in 
Lublin 
• Lublin jest na 3 miejscu w Polsce pod względem liczby studentów 

zagranicznych 

• studenci zagraniczni miesięcznie wydają w Lublinie ok. 10 mln zł

WALKA Z NIŻEM DEMOGRAFICZNYM

Liczba studentów zagranicznych w Lublinie



„Lublin stawia na nowoczesną gospodarkę realizowaną w 
ramach branż, które od lat charakteryzowały nasze miasto.                               
Dziś przemysł to innowacyjne i zautomatyzowane 
przedsiębiorstwa, które stwarzają możliwości rozwoju. 
Chcemy to kontynuować, aby każdy z mieszkańców, w tym 
osoby dopiero wkraczające na rynek pracy, mógł znaleźć 
dla siebie w Lublinie drogę rozwoju i atrakcyjne 
zatrudnienie”

Krzysztof Żuk


