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Warszawa, 8.12.2016 r. 

 

 

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych 

Ul. Szpitalna 6/23-24 

00-031 Warszawa 

 

European Commission 
Directorate for Competition 

State Aid Registry 
 

Numer referencyjny: HT.4691 
 

Szanowni Państwo, 

Działając na podstawie art. 8 Rozporządzenia Rady (UE) 2015/1588 z dnia 13 lipca 2015 

r. w sprawie stosowanie art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 

niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (Dz.Urz. UE L 248/1 z 24.09.2015), 

w związku z prowadzonym procesem drugich konsultacji społecznych (numer 

referencyjny: HT.4691) projektu rozporządzenia Komisji (UE) zmieniającego 

rozporządzenia Komisji nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

(dalej: Projekt), oraz w nawiązaniu do stanowiska RP do przedmiotowego 

projektu przedstawionego w trakcie pierwszych konsultacji tego projektu1, 

w imieniu Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych 

przedstawiam uwagi do obowiązujących przepisów rozporządzenia 

651/2014 (dalej: Rozporządzenie).  

 

Podczas pierwszej tury konsultacji publicznych prowadzonych przez Komisję 

Europejską w sprawie zmiany projektu Rozporządzenia 651/2014, rząd RP poza 

uwagami do Projektu, zgłosił także następujące uwagi do obowiązujących przepisów 

rozporządzenia 651/2014: 

„Uwagi ogólne: Strona Polska pragnie zwrócić uwagę, na niejednolite posługiwanie 
się pojęciem przedsiębiorstwa w stosowaniu przepisów  rozporządzenia 651/2014. W 
niektórych przepisach przedsiębiorca rozumiany jest jako konkretny beneficjent 
pomocy, natomiast w niektórych jako beneficjent pomocy oraz wszelkie podmioty 
powiązane z beneficjentem. Ponadto, w niektórych przepisach Komisja precyzuje ze 
przedsiębiorstwo powinno być rozumiane na poziomie grupy. W związku z 
powyższym, w celu rozstrzygnięcia wątpliwości w zakresie rozumienia ww. pojęcia, 
niezbędne jest wpisanie do przepisów rozporządzenia rozróżnienia miedzy tymi 

                                                             
1 http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_gber_review/replies/ms/pl_poland_pl.pdf 
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sytuacjami poprzez zmianę „przedsiębiorca” na „przedsiębiorca (na poziomie grupy) w 
sytuacjach, jeżeli należy uwzględnić beneficjenta oraz wszystkie podmioty z nim 
powiązane oraz pozostawienia słowa „przedsiębiorca” w sytuacjach jeżeli przepis 
dotyczy wyłącznie beneficjenta pomocy”. (str.1) 
 
„Uwagi RP do Art. 1 ust. 4 lit. C: Zgodnie z wyjaśnieniami służb Komisji 
Europejskiej (opublikowanymi w e-State Aid Wiki) pojęcie „przedsiębiorstwo”, na 
potrzeby tego przepisu, należy rozumieć jako beneficjenta pomocy oraz każde 
przedsiębiorstwo powiązane z beneficjentem. W praktyce oznacza to, że w sytuacji gdy 
jedno z przedsiębiorstw powiązanych zostało zakwalifikowane jako będące w trudnej 
sytuacji, to żadne przedsiębiorstwo z grupy nie może ubiegać się o pomoc publiczną na 
podstawie rozporządzenia 651/2014. Taka interpretacja powoduje wiele 
niekorzystnych efektów. Przykładowo, jeżeli grupa kapitałowa przejmie 
przedsiębiorstwo w trudnej sytuacji w celu jego restrukturyzacji, to w okresie 
restrukturyzacji tego przedsiębiorstwa, żadne inne przedsiębiorstwo z tej grupy 
kapitałowej nie może otrzymać pomocy na podstawie rozporządzenia 651/2014. 
Powyższe może stanowić czynnik demotywujący do przejmowania i ratowania przez 
grupy kapitałowe przedsiębiorstw w trudnej sytuacji ekonomicznej lub zniechęcać je 
do podejmowania działań pożądanych społecznie (np. zatrudniania osób 
niepełnosprawnych) z uwagi na niemożliwość udzielenia pomocy publicznej na ten cel. 
Należy również mieć na uwadze długość trwania procesu likwidacji przedsiębiorstwa. 
Jeżeli grupa kapitałowa, z przyczyn ekonomicznych, postanowi postawić jedno 
z przedsiębiorstw w stan upadłości, to do momentu zakończenia postępowania 
sądowego (tj. przez wiele miesięcy) wszystkie inne przedsiębiorstwa z grupy nie będą 
kwalifikowały się do otrzymania pomocy na podstawie przepisów tego 
rozporządzenia. Ponadto, ubiegający się o pomoc publiczną musi podać we wniosku 
informacje związane z sytuacją ekonomiczną wszystkich podmiotów powiązanych, 
natomiast udzielający pomocy musi sprawdzić nie tylko sytuację finansową podmiotu 
ubiegającego się o pomoc, ale także każdego podmiotu powiązanego. Rodzi to 
ogromne obciążenia administracyjne, zarówno dla podmiotów ubiegających się o 
udzielenie pomocy (w związku z koniecznością zgromadzenia wszystkich wymaganych 
danych) oraz dla podmiotów udzielających pomocy, a także multiplikuje koszty 
weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy na podstawie rozporządzenia 651/2014, 
które z założenia prowadzić miało do zmniejszenia obciążeń administracyjnych. 
W związku z powyższym proponuje się doprecyzowanie, iż ww. przepis dotyczy 
wyłącznie beneficjenta pomocy (str. 10-11).” 

 

Popierając powyższe uwagi przedstawione przez rząd RP w toku pierwszych konsultacji 
publicznych Projektu, pragniemy przedstawić także uwagi organizacji, która zrzesza 
pracodawców osób niepełnosprawnych, którzy na co dzień stosują przepisy 
rozporządzenia 651/2014.  

Opis problemu: 

Polscy pracodawcy osób niepełnosprawnych napotykają na szereg problemów, 
wynikających z objęcia pomocy na zatrudnienie osób niepełnosprawnych wspólnymi 
regulacjami w ramach Rozporządzenia KE 651/2014 (dalej: Rozporządzenie) z 
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innymi rodzajami pomocy publicznej. Wspólne rozwiązania mają tę zaletę, że są 
uniwersalne. Ich wadą jest jednak niedostosowanie do specyficznego charakteru pomocy 
w formie subsydiowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.  

Problemy te pojawiły się ze zwiększoną mocą po wejściu w życie Rozporządzenia 
651/2014 i dotyczą one w szczególności oceny sytuacji ekonomicznej pracodawcy – jako 
wnioskodawcy i beneficjenta pomocy, w szczególności gdy przedsiębiorca ten, będący 
pracodawcą osób z niepełnosprawnością, jest powiązany z innymi przedsiębiorstwami. 

Przedmiotowe Rozporządzenie referuje do „trudnej sytuacji” w art. 1 ust. 4 lit. C), który 
stanowi, iż „niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do pomocy dla 
przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji (…)” oraz w art. 2 pkt 18, który 
określa przesłanki pozwalające ocenić, czy „przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej 
sytuacji”.  

Warto zwrócić uwagę, iż w przypadku pomocy w formie subsydiowania wynagrodzeń na 
zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych, uregulowanej w art. 33 przedmiotowego 
Rozporządzenia, szczególnie z uwagi na przeznaczenie tego rodzaju pomocy i skutki 
jakie ma ona wywoływać stosowanie kryteriów oceny sytuacji ekonomicznej podmiotów 
będących w powiązaniu w pracodawcą wypłacającym wynagrodzenia pracownikom 
niepełnosprawnym jest niecelowe i stanowi niepotrzebne bariery rozwoju zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych. 

Pracownik niepełnosprawny, jak każda osoba związana z pracodawcą stosunkiem pracy 

jest uprawniony do systematycznego uzyskiwania wynagrodzenia za pracę. 

Wynagrodzenie to wypłacane jest co najmniej raz na miesiąc. Zgodnie z art. 33 ust. 2 

Rozporządzenia „Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty płacy w danym okresie 

zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego”.  

W warunkach polskich, pomoc ta jest wypłacana jest przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej: PFRON) jako organ udzielający pomocy, 

systematycznie w okresach miesięcznych. Jednym z warunków wystąpienia o jej 

udzielenie, jest poniesienie kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego stanowiących 

koszty kwalifikowalne do objęcia pomocą. 

Proces wnioskowania przez beneficjenta oraz przyznawania pomocy przez organ, 

odbywa się zatem już po zrealizowaniu przez beneficjenta oczekiwanych efektów tej 

pomocy tj. zapewnieniu osobie niepełnosprawnej zatrudnienia przez okres, którego 

pomoc dotyczy  przy jednoczesnym spełnieniu wszelkich obowiązków pracodawcy 

wynikających z zatrudnienia m.in. poniesieniu kosztów płacy. Sam fakt poniesienia 

kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego powinien być wystarczającym 

potwierdzeniem, iż sytuacja ekonomiczna beneficjenta była na tyle dobra, że mógł on 

zrealizować zadanie.  

Uzależnianie możliwości udzielania pomocy w formie subsydiów płacowych od kondycji 

finansowej podmiotów pozostających w powiązaniu z beneficjentem pomocy, nie 

mających żadnego stosunku prawnego z pracownikiem niepełnosprawnym, zdaje się być 

istotną przeszkodą w rozwoju zatrudnienia osób niepełnosprawnych.  
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Za problematyczny uznajemy fakt, iż Rozporządzenie 651/2014 nie precyzuje czy przez 

pojęcie „przedsiębiorstwa” na potrzeby art. 33 niniejszego rozporządzenia należy 

rozumieć beneficjenta pomocy czy również każde przedsiębiorstwo powiązane z 

beneficjentem.  

 W praktyce, powoduje to niejednolite posługiwanie się pojęciem przedsiębiorstwa w 
zakresie udzielenia pomocy na subsydiowanie zatrudnienia pracowników 
niepełnosprawnych, w szczególności w przypadku, gdy którykolwiek z powiązanych z 
beneficjentem podmiotów znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej (ww. art. 1 ust 4 
lit c). 

W konsekwencji, obowiązek spełnienia warunku dobrej kondycji finansowej wg 

kryteriów określonych w przepisach ww. rozporządzenia, również przez podmioty nie 

będące beneficjentami pomocy na subsydiowanie zatrudnienia, w warunkach polskich 

doprowadził do szeregu niepożądanych efektów, które poza zwiększeniem obowiązków 

biurokratycznych nałożonych zarówno na wnioskodawcę, jak i organ udzielający pomocy 

przede wszystkim stawiają polskich przedsiębiorców w sytuacji zwiększonego ryzyka 

prowadzenia działalności, zachwiania płynności finansowej, spowodowanej 

niepewnością otrzymania środków, przy jednoczesnym wywiązywaniu się z zadania, co 

już wpływa na  stabilność zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.  

Obecna konstrukcja przepisów Rozporządzenia 651/2014 i ich wykładania w 
praktyce: 

 Prowadzą nadmiernego rozrostu obowiązków biurokratycznych nakładanych na 
pracodawców, np. w postaci obowiązku nakładanego przez organ udzielający pomocy 
przedkładania przez pracodawców sprawozdań finansowych dotyczących okresu 
(miesiąca), którego dotyczy prowadzona kontrola prawidłowości udzielenia pomocy 
publicznej.  

 Przynoszą odmienne od zakładanych skutki. Wszczynane przez organ udzielający 
pomocy postępowania administracyjne, w przedmiocie podejrzenia złej sytuacji 
ekonomicznej, któregokolwiek podmiotu pozostającego w powiązaniu z 
wnioskodawcą, może skutkować faktycznym wielomiesięcznym wstrzymaniem 
wypłaty pomocy. W przypadku części pracodawców szczególnie zapewniających 
zatrudnienie w warunkach chronionych, u których koncentracja zatrudnienia 
pracowników niepełnosprawnych jest duża, wstrzymanie płynności otrzymywania 
pomocy grozi nie tyle pogorszeniem wskaźników finansowych, co realnie tworzy złą 
sytuację ekonomiczną beneficjenta pogarszając przy tym warunki prowadzenia 
działalności gospodarczej. 

Skutki obowiązującej wykładni Rozporządzenia są szczególnie dotkliwe dla podmiotów 
tworzących grupy kapitałowe. W przypadku dość rozbudowanych sieci podmiotów 
powiązanych (podmioty międzynarodowe, również spoza UE), comiesięczna weryfikacja 
kondycji finansowej wszystkich podmiotów, staje się znacznym obciążeniem 
organizacyjnym.  
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W związku z nieprecyzyjnymi zapisami Rozporządzenia 651/2014, w praktyce polskiej 
przyjęta została niekorzystna zasada, według której przynajmniej jeden podmiot będący 
w grupie podmiotów powiązanych znajduje się w złej sytuacji ekonomicznej, daje 
podstawę do odmowy wypłaty wszystkim podmiotom powiązanym.  

W ten sposób ograniczane zostają możliwości rozwojowe nowych obszarów działalności. 
Ryzykowne stają się działania dotyczące np. tworzenia start-up’ów, a więc podmiotów 
wysoko innowacyjnych, ale także obarczonych dużym ryzykiem porażki. Co 
świadczyłoby o tym, że możliwości rozwoju, innowacyjności, w przypadku pracodawców 
zapewniających zatrudnienie osobom niepełnosprawnym, są z założenia ograniczone. 
Posiadanie w grupie takiego podmiotu, wyklucza uzyskanie pomocy publicznej, gdyż z 
założenia ma on na początku działalności niski kapitał i złe parametry finansowe. W 
wypadku jego upadłości cała grupa podmiotów powiązanych pozbawiona zostaje prawa 
do uzyskiwania pomocy na zatrudnienie przez cały okres prowadzenia postępowania 
upadłościowego. 

Wszystkie powyższe tezy, zdają się potwierdzać dane otrzymane z 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

Od początku 2015 roku bardzo dynamicznie rośnie zarówno liczba firm, jak i wartość  
środków wypłatę których wstrzymano z przyczyn ekonomicznych. W latach 2011-2014 
wstrzymywano wypłaty średnio od 18 do 46 firmom miesięcznie. W roku 2015 liczba ta 
wzrosła do 66, a w okresie do sierpnia 2016 roku do 98.  

Należy także zauważyć, że trakcie bieżącego roku (2016) liczba firm którym 
wstrzymywane są wypłaty  cały czas dynamicznie rośnie. Podczas gdy w styczniu tego 
roku wstrzymano wypłaty dla 71 firm, to w miesiącach letnich już odpowiednio: 111 w 
czerwcu, 128 w lipcu i 116 w sierpniu (patrz Wykres 1). 

 

Wykres 1 Liczba beneficjentów, którym wstrzymano wypłatę 

dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w 

latach 2010-2016 
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Źródło: Analiza PwC na podstawie danych PFRON 

 
Sytuacja wygląda nieco inaczej, gdy spojrzymy na kwoty wstrzymanych przez PFRON 

środków. Tu także w trakcie bieżącego (2016) roku obserwujemy dynamiczny wzrost 

wartości wstrzymanych środków.  

W roku 2015 średnio miesięcznie wstrzymywano wypłaty o wartości 688 tysięcy złotych, 

podczas gdy średnia dla pierwszych 8 miesięcy 2016 roku wynosi już teraz 1415 tysięcy 

złotych, a trzeba zauważyć że wartość miesięcznych kwot wstrzymanych środków cały 

czas wykazuje bardzo silną tendencję rosnącą (patrz Wykres 2). Wartość wstrzymanych 

środków w sierpniu 2016 roku wyniosła już ponad 2,5 miliona złotych, czyli najwięcej 

w dotychczasowej historii.  

Warto w tym miejscu zauważyć, iż z okresowym wzrostem wartości wstrzymywanych 

środków mieliśmy do czynienia także w całym roku 2014. Wtedy jednak liczba firm, 

którym dokonywano wstrzymania środków nie zmieniała się. Oznacza to, iż w tamtym 

okresie wstrzymywano wypłaty środków firmom większym ubiegającym się o 

znaczniejsze kwoty wypłat. Przeciętna roczna wartość dofinansowania na jedną firmę w 

tamtym okresie wynosiła 132 tysiące złotych, a przeciętna wartość wstrzymanych 

środków 360 tysięcy złotych – czyli prawie trzykrotnie więcej. Mogło to wynikać, na 

przykład z okresowego zwiększenia intensywności działań kontrolnych i weryfikacyjnych 

prowadzonych przez PFRON wobec największych beneficjentów.  

W roku 2016 mamy do czynienie z zupełnie inną sytuacją, rośnie zarówno wartość 

wstrzymywanych środków, jak i liczba objętych nimi firm.  

Wykres 2 Wartość wstrzymanych wypłat w poszczególnych 

miesiącach w latach 2010-2016 
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Ponieważ wartość wstrzymywanych środków wciąż stanowi niewielki odsetek w relacji 

do środków wypłacanych to nawet dynamiczny wzrost wartości środków 

wstrzymywanych nie jest w stanie w istotny sposób wpłynąć na ogólną wartość środków 

wypłacanych. W roku 2016 relacja wartości środków wstrzymywanych do środków 

wypłacanych wynosi 0,6% - jest to więc wartość nieznaczna, choć dwa razy większa niż w 

roku poprzednim. W tym przypadku ważna jest jednak dynamika zjawiska, która 

wskazuje na możliwość jego dalszego nasilania się w następnych okresach. Znaczny 

wzrost wartości wstrzymywanych środków w najbliższych miesiącach i latach może już 

prowadzić do znaczących perturbacji na rynku pracy osób niepełnosprawnych w Polsce. 

W roku 2016 (w okresie od stycznia do sierpnia) przeciętna wartość wstrzymanych 

wypłat dla pojedynczej firmy wyniosła średnio 14,4 tysięcy złotych miesięcznie, co w 

ujęciu rocznym oznacza brak dofinansowania o wartości 173 tysięcy złotych.  

W chwili obecnej problem ten dotyczy około 100-120 firm w Polsce. Wartość 

wstrzymanych środków jest w przeliczeniu równowartością pełnych wynagrodzeń dla 

37o-44o osób niepełnosprawnych.  

Zdaniem członków POPON problem ten może w sumie dotyczyć w chwili obecnej od 

około 1000 do około 2500 pracowników niepełnosprawnych. 

Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę na dynamikę tego zjawiska co może spowodować, iż 

w latach następnych liczby te zwiększą się wielokrotnie.  

Powyższe, zdaje się stać również w sprzeczności z efektem zachęty jakie miało 

wywoływać wspieranie pracodawców, zatrudniających pracowników z 

niepełnosprawnością.  

 

W związku z powyższym postuluje się o: 

1. Zmianę brzmienia art. 33 Rozporządzenia 651/2014: 

Artykuł 33 

Pomoc w formie subsydiowania wynagrodzeń na zatrudnianie pracowników 
niepełnosprawnych 

1.   Pomoc na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych jest zgodna z rynkiem 
wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, 
o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki ustanowione w 
niniejszym artykule i w rozdziale I. 

2.   Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty płacy w danym okresie zatrudnienia 
pracownika niepełnosprawnego. 

3.   Jeżeli rekrutacja takich pracowników nie powoduje wzrostu netto liczby pracowników 
w danej jednostce w porównaniu ze średnią za poprzednie 12 miesięcy, powodem 
zwolnienia zapełnionego w ten sposób etatu lub etatów jest dobrowolne rozwiązanie 
stosunku pracy, niepełnosprawność, przejście na emeryturę z powodu osiągnięcia wieku 
emerytalnego, dobrowolne zmniejszenie wymiaru czasu pracy lub zgodne z prawem 
zwolnienie za naruszenie obowiązków pracowniczych, a nie redukcja etatu. 



 

8 
 

4.   Z wyjątkiem przypadku zgodnego z prawem zwolnienia za naruszenie obowiązków 
pracowniczych, pracownik niepełnosprawny jest uprawniony do nieprzerwanego 
zatrudnienia przez minimalny okres zatrudnienia zgodny z przepisami krajowymi lub 
porozumieniami zbiorowymi prawnie wiążącymi dla przedsiębiorstwa i regulującymi 
zawieranie umów o pracę. 

5.   Intensywność pomocy nie przekracza 75 % kosztów kwalifikowalnych dla danego 
pracownika. 

6. Wystarczającym potwierdzeniem, że jednostka nie jest w trudnej sytuacji 
jest fakt, że koszty kwalifikowalne ujęte we wniosku zostały poniesione 
przed datą złożenia niniejszego wniosku. Jeśli jednostka jest częścią 
przedsiębiorstwa, sytuacja ekonomiczna innego podmiotu nie jest 
przeszkodą w przyznaniu tej jednostce pomocy. 

 

2. Wydanie przez KE ogólnie dostępnych wytycznych (guidelines), w jaki 
sposób ma być badana sytuacja ekonomiczna pracodawców osób 
niepełnosprawnych.  
 
 

 

Monika Tykarska        Jan Zając 

Wiceprezes Zarządu Krajowego      Prezes Zarządu Krajowego 

 

 

 


