
 
Szanowni Państwo, 
 

Jestem Polką i osobą bezrobotną. Chciałabym przekazać swoją opinię nt. rynku pracy i do
 projektu pt. ”… projekt ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania 
negatywnym skutkom COVID-19”projekt(druk406) dotyczy wsparcia finansowego osób, które straciły źródło 
przychodu ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym epidemią COVID-19. 

 
Z punktu widzenia osoby bezrobotnej  wprowadzenie dodatku  solidarnościowego (1400zł), który

 jednocześnie wyklucza pobieranie zasiłku  dla  bezrobotnych (ok.600zł) mija się z celem wspierania
 bezrobotnych (mam nadzieję, że jest to tylko  pomyłka w interpretacji zapisów w tym projekcie). 

 
7. W przypadku nabycia prawa do dodatku solidarnościowego, prawo do zasiłku dla 

bezrobotnych lub stypendium, o których mowa ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z mocy prawa ulega zawieszeniu na okres od dnia nabycia 
prawa do dodatku solidarnościowego do dnia jego utraty. Za okres 2) Zmiany tekstu jednolitego 
wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905, 
2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 695 i 945. 3 zawieszenia prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub 
stypendium świadczenia te nie są wypłacane. 

 
Nie rozumiem dlaczego bezrobotny miałby być pozbawiony należnego mu zasiłku skoro w

 ustawie o promocji zatrudnienia(…) ma prawo do tego zasiłku. 
 

 
 
Dla porównania „13” (ok.1000zł) były wypłacane  emerytom bez względu na ich dochód- czy

 emeryt miał 900zł emerytury czy 9 000 zł. 
Nawet  sumując  zasiłek dla bezrobotnych i dodatek solidarnościowy to jest „jałmużna”- z

 tego nie da się wyżyć. Jest  to  upodlenie człowieka, szczególnie w przypadku osób
 wykształconych. Ludzie mają wolę pracowania. Pobieranie zasiłków/dodatków z powodu braku
 pracy  to jest  ostateczność.  Rynek  pracy w Polsce zawsze  będzie  tak wyglądał, jeśli
 ktoś  decyzyjny nie zgłębi istoty problemów swoich obywateli tracących pracę lub nie mogących
 jej znaleźć i z rzetelnością nie pochyli się nad właściwym ukierunkowaniem działań.  

 
Bezustannie  mówi się  o wysokich zarobkach w ratuszach/zarządach  spółek 

 państwowych. Minimalne wynagrodzenie w Polsce to 2600zł, a jakie jest  maksymalne? 
Zadaniem urzędu pracy jest  m.in. promocja zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 

oraz aktywizacji zawodowej, to w jakim rzeczywistym zakresie urząd pracy udziela  wsparcia
 bezrobotnym?  Będąc  3-krotnie zarejestrowaną w UP nigdy nie znalazłam pracy za
 pośrednictwem UP.  

Korzystając z portali  internetowych z ofertami pracy pracodawca wyznacza termin  jednego
 miesiąca na złożenie dokumentów (CV, list motywacyjny, świadectwa pracy, certyfikaty),  a
 kolejne tygodnie to rozpatrywanie CV i ewentualne zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, na
 którą zgłasza się 100 osób. Proces rekrutacji kończy się tym, że z góry było widomo kto
 zostanie wybrany. 

Natomiast logując się  do  bazy ofert pracy na stronie internetowej danej firmy, po
 przesłaniu CV,  zamiast konkretnej propozycji pracy, wysyłany jest cyklicznie komunikat typu
 „zaktualizuj swoje CV”.  

Bywają przypadki nieuzasadnionego zamieszczania  oferty pracy na stanowisko 
 niewymagającego naboru. Ale przecież 75-letni kierownik w celu  urozmaicenia swojego czasu
 wolnego  w pracy musiał przeprowadzić fikcyjną rekrutację i zakpić sobie z ludzi. Obecnie firma
 nie istnieje.   



  
Brakuje kontroli  interwencyjnych Inspekcji Pracy u pracodawców, samo uzyskanie

 połączenia telefonicznego do IP jest  niemożliwe. 
Następna kwestia, to pracownik-emeryt, nie taki,który faktycznie dorabia na umowie

 zleceniu, tylko taki,który nabywając  wiek emerytalny  pozostaje dalej na swoim  dobrze
 opłacanym stanowisku, pełnego etatu. Można sobie wyobrazić jak wygląda praca 70-letniego
 pracownika i w jakim stanie pozostawia to miejsce pracy  dla młodszego pokolenia. 

Na  koniec zwracam uwagę na podwójnie łączone funkcję osoby zatrudnionej w 2 różnych
 instytucjach. 

 
Proszę o nie ujawnianie moich danych. 

 

 

  


