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Szanowni Państwo, 
 
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przesyła 
główne uwagi do projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie 
wyłączeń grupowych. 
POPON jest największa w Polsce organizacja zrzeszającą pracodawców 
osób niepełnosprawnych. Reprezentujemy stanowisko zarówno 
pracodawców z rynku chronionego jak i pracodawców z tak zwanego rynku 
otwartego. Z pełną aprobatą przyjęliśmy rozpoczęcie prac nad nowym 
rozporządzeniem regulującym kwestię wyłączeń grupowych i pomocy 
publicznej dla przedsiębiorców, w szczególności pracodawców osób 
niepełnosprawnych. Rozwiązania wprowadzane w rozporządzeniach 
Komisji mają kluczowe znaczenie dla rozwiązań krajowych w zakresie 
wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Jak powszechnie wiadomo 
zatrudnienie osób niepełnosprawnych łączy się nie tylko z pozyskaniem 
doskonałych pracowników ale również z pewnymi kosztami 
i ograniczeniami wynikającymi z ich niepełnosprawności. Pracodawca 
zatrudniając osoby niepełnosprawne korzysta z instrumentów wsparcia, 
wpływających pozytywnie na rynek pracy osób niepełnosprawnych. 
W Polsce trwa obecnie proces zmian w zakresie prawodawstwa związanego 
z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Cześć funkcjonujących 
rozwiązań jest zmieniana, są wprowadzane nowe instrumenty wsparcia 
na zatrudnienie osób niepełnosprawnych. W trwające pracę nad nowelizacją 
prawa krajowego włącza się przedmiotowy projekt Komisji. Jego ostateczne 
zapisy będą miały niebagatelne znaczenie dla dalszych prac nad prawem 
krajowym i będą stanowiły podstawę dla programów pomocowych dla 
pracodawców osób niepełnosprawnych. 
Po analizie przedstawionego na stronach internetowych projektu 
rozporządzenia należy zwrócić uwagę, że zmienia on całkowicie dotychczas 
obowiązujące zasady wsparcia na zatrudnienie osób niepełnosprawnych 
zawarte, m.in. w rozporządzeniu Komisji 2204/2002. 
POPON zgłasza następujące uwagi do projektu z wnioskiem o ponowne 
przeanalizowanie proponowanych zapisów i dalsze konsultacje rozwiązań: 
 



Projekt kumuluje w sobie, rozrzucone wcześniej po szeregu rozporządzeń Komisji, rodzaje 
pomocy w odniesieniu do poszczególnych grup celu pomocy.  Z punktu widzenia 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych najistotniejsze są rozwiązania w zakresie pomocy 
na zatrudnienie, pomoc szkoleniowa, pomoc dla pracowników znajdujących się w szczególnie 
niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych. Ponadto rozporządzenie 
ma regulować pomoc inwestycyjną, pomoc na działalność naukowo-rozwojową i pomoc 
w formie kapitału podwyższonego ryzyka. Rozporządzenie ma zastąpić rozporządzenia (WE) 
nr 70/2001, 68/2001, 2204/2002, 1628/2006. Projekt rozporządzenia wprowadza również 
zasadę, iż wszystkie obowiązujące przepisy odnoszące się do zastępowanych rozporządzeń 
są automatycznie odnoszone do nowego rozporządzenia. 
Stworzenie jednego rozporządzenia obejmującego wszystkie wyłączenia blokowe należy 
uznać za zabieg techniczny ułatwiający beneficjentom i realizatorom pomocy poruszanie się 
w przepisach unijnych. rozporządzenie nie traci na przejrzystości, przepisy pogrupowane 
są tematycznie, a generalne zasady i definicje przedstawione są w sposób klarowny. 
 
W opinii POPON niezbędne jest rozszerzenie definicji kosztów zatrudnienia, na które 
składają się nie tylko wymienione w projekcie wynagrodzenie brutto oraz składki 
obowiązkowe, m.in. pobierane na ubezpieczenia społeczne. Kosztami zatrudnienia dla 
pracodawcy są wszelkie koszty związane z zatrudnieniem pracownika. Do takich należy 
zaliczyć również wszelkie inne obowiązkowe obciążenia i opłaty związane z zatrudnieniem. 
Należy przyjąć, że koszt zatrudnienia nie może być sztucznie ograniczany ponieważ stanowi 
on realnie poniesione przez pracodawcę koszta. Najprostszą definicją kosztów zatrudnienia 
jest stwierdzenie, że obejmują one wszystkie koszty pracodawca z tytułu zatrudnienia 
pracownika. 
 
Przedstawiona w projekcie definicja zatrudnienia chronionego jest krokiem w złą stronę. 
Tworzenie przedsiębiorstw gdzie co najmniej 75% zatrudnionych pracowników to osoby 
niepełnosprawne jest całkowitym odejściem od idei integracji społecznej i zawodowej. 
Można przyjąć, że takie zakłady staną się „wyspami” niepełnosprawności. Dodatkowo 
istnieje ryzyko związane z samym wynikiem prowadzenia działalności przez tego typu 
przedsiębiorstwa. Skoro stwierdza się, że osoby niepełnosprawne potrzebują wsparcia 
na zatrudnienie, ze względu na swoją niepełnosprawność, może powstać sytuacja, w której 
przedsiębiorstwa o tak wysokiej koncentracji zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie będą 
w stanie konkurować na rynku i będą opierać swoją działalność wyłącznie na tym wsparciu. 
Dodatkowo należy stwierdzić, że przedstawiony w definicji system orzekania 
o niepełnosprawności nie jest powszechnie stosowany w Unii Europejskiej. Wprowadzenie 
orzekania o stopniu niepełnosprawności określanego w procentach nie jest rozwiązaniem 
dobrym. Po pierwsze istnieją uzasadnione obawy co do zasadności „podziału procentowego” 
schorzeń. Po drugie system taki nie jest sprawiedliwy ze względu na występujące często 
współistniejące niepełnosprawności. System procentowy będzie stanowił odejście 
od oceniania osoby i wpływu niepełnosprawności na jej funkcjonowanie w społeczeństwie 
na rzecz twardego wyliczania procentowego ubytku sprawności ciała. 
 
Obawy POPON budzi przedstawiona procedura uznawania programu pomocowego 
za zgodny z wymogami rozporządzenia. W pełni zrozumiałe jest konieczność odwołania się 
w programie pomocowym do rozporządzenia i całkowita zgodność z jego zapisami. Niemniej 
wprowadzenie instytucji nadawania numerów programom pomocowym jest nadmiernym 
skomplikowaniem procedury i zwiększeniem nakładów pracy biurokratycznej w celu 
wprowadzenia rozwiązań wspierającym zatrudnienie. Obecnie funkcjonujące rozwiązania 
zapewniają całkowitą przejrzystość i funkcjonalność systemu programów pomocowych. 



 
Zdaniem POPON należy wprowadzić wyraźna definicję okresu „rocznego” w kontekście 
progów pomocy indywidualnej. Brak sprecyzowanego określenia czy próg odnosi się do roku 
kalendarzowego lub obrachunkowego może skutkować złą interpretacją przepisów na gruncie 
tworzonych programów pomocowych i nieuzasadnionego wyłączania podmiotów 
ze wsparcia. 
 
Rozporządzenie narzuca na Państwa członkowskie obowiązek przechowywania dokumentacji 
związanej z programem pomocowym przez okres co najmniej 10 lat. Dokumentacja 
rozumiana jest w tym zakresie bardzo szeroko. W związku z czym rodzi się pytanie o koszty 
przechowywania dokumentacji jakie mogą powstać po stronie pracodawców. Należy zwrócić 
uwagę, iż dokumentacja, również pracownicza jest w części Państw członkowskich, w tym 
w Polsce, bardzo rozbudowana. Należy zapewnić bądź instrumenty wsparcia dla 
przedsiębiorców na pokrycie kosztów przechowywania przez taki okres dokumentacji, bądź 
zapewnić wykonanie proponowanych zapisów wyłącznie przez administrację. 
 
Całkowicie niezrozumiała jest propozycja warunków udzielenia pomocy na zatrudnienie 
pracowników niepełnosprawnych w formie subsydiów płacowych. Przedstawiona 
w projektowanym art. 32 ust 4 sytuacja sprowadza się do sytuacji gdy instrumenty wsparcia 
będą obejmować wyłącznie sytuacje gdzie pracodawca nie będzie zwiększał zatrudnienia. 
Ideą wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych powinno być udzielanie instrumentów 
wsparcia dla obecnych pracowników jak również w celu rozwoju i zwiększania zatrudnienia. 
Proponowane zapisy wykluczają taką możliwość. W opinii POPON należy wprowadzić 
do projektu rozwiązania mające na celu nie tylko utrzymanie zatrudnienia ale także wpływ 
na jego wzrost. 
 
Zdaniem POPON proponowane w projekcie rozwiązanie w art. 33 jest sprzeczne z ideą efektu 
zachęty. Wyłącznie wyrównanie podwyższonych kosztów zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych nie stanowi żadnej zachęty do rozwoju i dalszego zatrudnienia. W myśl 
art. 87 ust. 1 TWE wyrównanie kosztów nie jest pomocą publiczną. Instrument wspierający 
powinien przewidywać możliwość nie tyle wyrównywania poniesionych kosztów ale przede 
wszystkim możliwości inwestycyjne i rozwojowe na rzecz zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych. Zasadą powinno być wspieranie zatrudnienia a nie jedynie pokrywanie 
kosztów. Dodatkowo nie da się stworzyć jednolitej zamkniętej listy kosztów 
kwalifikowanych. Jako takie powinny być traktowane wszystkie podwyższone koszty. 
Sztuczne ograniczenie katalogu znów jest sprzeczny z efektem zachęty jaki powinien być 
celem każdego instrumentu wsparcia. W opinii POPON katalog przedstawiony 
w rozporządzeniu powinien mieć charakter wyłącznie przykładowy i zawierać wyraźne 
stwierdzenie o możliwości jego dalszego, szerokiego rozwijania. Dodatkowo należy 
stwierdzić, iż projektowane rozwiązania całkowicie pomijają wcześniej funkcjonujące, 
na podstawie rozporządzenia 2204/2002, koszty zmniejszonej produktywności pracownika 
niepełnosprawnego względem pracownika pełnosprawnego. Niezbędne jest przywrócenie 
w projektowanym rozporządzeniu tego rozwiązania. 
Równocześnie należy dodać możliwość rekompensaty dla pracodawców zatrudniających 
osoby niepełnosprawne również kosztów wynikających z obowiązków narzuconych na nich 
przez prawo krajowe, np. w Polsce konieczność zapewnienia opieki medycznej. 
Konieczność dokumentowania dokładnych kwot kosztów kwalifikowanych może, w opinii 
POPON, stanowić dodatkowe obciążenie dla pracodawców wpływającą na efekt zachęty. 
Należy umożliwić wybór ustalania kosztów kwalifikowanych, z podziałem na pułapy 



pomocy, w formie szczegółowej i innej, mniej precyzyjnej ale adekwatnej do standardów 
takich kosztów. 
 
Niniejsza opinia POPON odnosi się do obszaru zainteresowania Organizacji – zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych. Zdaniem POPON projektowane rozwiązania należy uzupełnić lub 
zmienić w kontekście przedstawionych uwag do projektu. Równocześnie należy przyjąć, 
iż nowe rozwiązania powinny nadal być konsultowane i uzupełniane o dalsze propozycję. 
Narzucenie w sposób arbitralny zapisów może okazać się negatywne w swoich skutkach. 
 
 

Z poważaniem 
 

/-/ Jan Zając 
Prezes Zarządu Krajowego 
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