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Wrocław, dnia 3 czerwca 2007 r.  
 
 
 

 
Szanowni Państwo! 

 
Poniżej przedstawiam główne uwagi do projektu nowego rozporządzenia KE w sprawie 
wyłączeń grupowych - w zakresie dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych. 
 
Obecnie funkcjonujące krajowe programy pomocowe nie były notyfikowane Komisji dzięki 
temu, że mieściły się w ustalonych przez Komisję ramach. 
 
Ramy te dotychczas zawarte były w rozporządzeniu 2204/2002. Nowe ramy dla pomocy na 
zatrudnianie osób niepełnosprawnych bez konieczności uzyskiwania zgody Komisji zawarte 
są właśnie w projekcie nowego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych. 
 
Z punktu widzenia polskich pracodawców osób niepełnosprawnych, szereg rozwiązań 
zaproponowanych w projekcie jest niekorzystnych lub nadmiernie uciążliwych. Zmian 
wymagają szczególnie: 
 

1. zapisy dotyczące obowiązku udokumentowania podwyższonych kosztów zatrudnienia 
i przechowywania aż przez 10 lat tych dokumentów. Tworzenie zbyt rozbudowanej 
dokumentacji i jej przechowywanie przez tak długi okres oznacza dla pracodawcy 
koszty, a przepisy nie przewidują możliwości ich zrekompensowania przez pomoc 
publiczną. Należy więc ograniczyć te obowiązki do niezbędnego minimum. 

 
2. lista podwyższonych kosztów zatrudnienia, wskazana w rozporządzeniu może mieć 

jedynie charakter przykładowy. Jako zasadę należy przyjąć, że pracodawca otrzymuje 
zwrot wszystkich poniesionych kosztów dodatkowych, które są wynikiem 
zatrudnienia osoby niepełnosprawnej zamiast pełnosprawnej. Jakiekolwiek 
ograniczenia w katalogu takich podwyższonych kosztów oznaczają brak 
zainteresowania pracodawców w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 
 
3. zapisy dotyczące definicji, zadań i dodatkowej pomocy uzyskiwanej przez 

przedsiębiorstwa zapewniające zatrudnienie chronione. Rozporządzenie zauważa 
istnienie takiej kategorii podmiotów, jednak ich nowa definicja spowoduje zapewne, 
że podmioty takie nie będą funkcjonowały, gdyż istnienie w warunkach rynkowych 
podmiotów zatrudniających ponad 75 % osób niepełnosprawnych jest mało 
prawdopodobne. Polskie przepisy nie przewidują też orzekania niepełnosprawności 
w procentach, więc nie będzie można ustalić, czy osoby te mają wymagany, ponad 50 
– procentowy wskaźnik niepełnosprawności. 

 
Niesłychanie istotne jest również ponowne przeanalizowanie przez Komisję samej konstrukcji 
traktowania zwrotu podwyższonych kosztów związanych z zatrudnieniem osoby 
niepełnosprawnej jako pomocy publicznej. W rozumieniu przepisów art. 87 ust. 1 Traktatu 
zwrot podwyższonych kosztów nie jest w ogóle pomocą publiczną. 
 
 
Konstruktywny dialog z Komisją w zakresie treści tego rozporządzenia wydaje się więc 
bardzo ważny, szczególnie w sytuacji Polski – kraju o bardzo niskim wskaźniku zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, który wydaje wyłącznie programy pomocy dla pracodawców osób 
niepełnosprawnych  oparte na wyłączeniach grupowych. 
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Dialog ten może przynieść dobry efekt, bowiem Komisja ma bardzo szeroką możliwość 
kształtowania treści rozporządzenia. Uwzględnienie zaprezentowanych poniżej uwag, 
w opinii autora, powinno dostosować treść rozporządzenia do potrzeb praktyki.  
 
 

 
Z poważaniem 
 
Tomasz Chudobski 
 

 
 
 

Uwagi szczegółowe do projektu  
rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych 

 
 

1. Art. 2 pkt. (……) – dodać definicję przedsiębiorstwa.  
 

Rozporządzenie wielokrotnie posługuje się pojęciem przedsiębiorstwa, jednak go nie 
precyzuje. Odrębna definicja znajduje się w załączniku I, jednak dotyczy tylko 
specyficznych wymogów umożliwiających kwalifikację do grupy małych i średnich 
przedsiębiorstw. Definicja przedsiębiorcy (a więc beneficjenta pomocy) wydaje się 
niezbędna. Jeżeli chodzi o pomoc na zatrudnienie, definicja powinna jednoznacznie 
odwoływać się do pojęcia przedsiębiorstwa w znaczeniu formalnym. Pozwoli to uniknąć 
wątpliwości dotyczących zaliczania pomocy o charakterze zwrotu części kosztów 
zatrudnienia przedsiębiorcy, który np. sprzedał fabrykę innemu przedsiębiorcy, 
a przedtem uzyskiwał pomoc na zatrudnienie w niej niepełnosprawnych pracowników. 
Przedsiębiorcy mogą się łączyć, dzielić, sprzedawać lub kupować fabryki, ale te działania 
nie powinny ograniczać bądź utrudniać możliwości udzielania im pomocy na 
zatrudnienie. 
 
 
Proponowana definicja: 
 
„Przedsiębiorstwo” oznacza każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez 
względu na jego formę prawną, uznawany przez prawo krajowe za posiadający zdolność 
prawną i zdolność do czynności prawnych. Zalicza się tu w szczególności osoby 
prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się 
rzemiosłem lub inną działalnością, a także osoby prawne prowadzące regularną 
działalność gospodarczą. 
 

  
2. Art. 2 pkt. (14) – definicja kosztów zatrudnienia wymaga rozszerzenia.  
 
Dodać ppkt. c) w brzmieniu: 
 
„c) wszelkie inne obowiązkowe obciążenia, opłaty i składki związane z zatrudnieniem danego 
pracownika” 
 
3. Art. 2 pkt. (18) – definicja zatrudnienia chronionego nie przystaje do polskiego sposobu 

orzekania (w Polsce nie ma orzekania stopnia niepełnosprawności określanego w %). 
Zwiększenie progu zatrudnienia chronionego do 75 % osób z 50 procentowym stopniem 
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niepełnosprawności powoduje, że takie firmy nie będą integrować osób 
niepełnosprawnych i pełnosprawnych, a staną się wyspami niepełnosprawności. Należy 
również zauważyć, że zatrudnienie chronione zgodnie z ww. definicją nie tworzy też dla 
niepełnosprawnych żadnych dodatkowych ułatwień w rehabilitacji zawodowej (np. nie 
wymaga się zapewnienia dodatkowej opieki medycznej). 

  
4. Art. 3 ust. 1 – jak można podać numer nadany przez KE zgodnie z art. 9 ust. 1, jeżeli 

Komisja nadaje go dopiero po przesłaniu projektu przez państwo członkowskie. 
Oczywiście w praktyce możliwa jest procedura wysłania tekstu bez tego numeru 
z wykropkowanym polem, ale wtedy znacznie wydłuży się proces legislacyjny, bo 
państwo musi najpierw wysłać „gotowe” (ale jeszcze nie opublikowane) rozporządzenie, 
uzyskać numer, a dopiero potem może kierować program do publikacji. W mojej opinii 
KE powinna w ramach udostępnionego Państwom oprogramowania zapewnić możliwość 
automatycznego nadawania numeru przez system po wysłaniu przez Państwo informacji 
o programie. 

 
5. Art. 6 ust. 1 – tam gdzie pojawia się słowo „rocznie” należałoby uściślić, że chodzi bądź 

o rok kalendarzowy, bądź obrachunkowy, jeżeli nie pokrywa się z kalendarzowym. 
 
6. Art. 6 ust. 1 lit. h) – art. 1 ust. 2 lit. c) rozporządzenia 994/98 stanowi, że . 
 

„Rozporządzenia określone w ust. 1 określą dla każdej kategorii pomocy: 
 
 (…) 
 
c) progi wyrażone w wielkości pomocy w stosunku do zbioru uprawnionych kosztów lub 

też wyrażone jako maksymalne kwoty pomocy” 
 
Skoro projekt nowego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych opisuje maksymalny 
wskaźnik wielkości pomocy w stosunku do kwalifikowanych kosztów, wskazywanie 
dodatkowo progu kwotowego wydaje się nieuzasadnione. 
 
Ponieważ wielkość pomocy na zatrudnienie osób niepełnosprawnych jest uzależniona od 
zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników, ustanowienie takiego limitu ogranicza jedynie 
ich zatrudnianie (Komisja Europejska ogranicza więc sama możliwość realizacji polityki 
pełnego zatrudnienia, co wydaje się sprzeczne ze strategią lizbońską). 
 
7. Art. 9 ust. 6 w kontekście art. 32 – czy przechowywanie dokumentów przez 10 lat jest 

dodatkowym (podwyższonym) kosztem zatrudniania osoby niepełnosprawnej? 
Przechowywanie dokumentacji w odniesieniu do pomocy na zatrudnienie przez taki okres 
czasu pochłonie ogromne środki (kwoty pomocy dotyczą zatrudnienia poszczególnych 
osób, są stosunkowo niewielkie w porównaniu z ilością dokumentów dokumentujących 
ich zatrudnienie). 

 
8. Art. 32 – brak jest przepisów przejściowych, które regulowałyby zasady wsparcia osób 

już zatrudnionych (przed wejściem w życie nowych programów pomocowych opartych na 
nowym rozporządzeniu). Czy osoby te utracą prawo do pomocy? 

 
9. Art. 32 ust. 4 – całkowicie nie przystaje do życia gospodarczego. Jeżeli np. pracodawca 

zwalnia pracowników w jednej fabryce np. produkującej rowery szosowe, bo jej 
produkcja się nie sprzedaje lub zakończył realizację zakontraktowanych zamówień, to 
dlaczego ma to mieć wpływ na zatrudnianie w innej fabryce np. produkującej rowery dla 
dzieci, która szuka nowych pracowników. Obecne brzmienie wyłącza zatrudnienie 
niepełnosprawnych w takiej sytuacji.  
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Proponowane brzmienie: 
 
„4. Zatrudnienie pracowników powinno prowadzić do wzrostu netto liczby 
pracowników w danym przedsiębiorstwie. Domniemuje się, że zatrudnienie każdego 
pracownika prowadzi wzrostu netto liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie, o ile: 
 
a)  nie wiąże się z równoczesnym zwolnieniem z pracy pracownika zajmującego 

dotychczas to samo stanowisko i wykonującego tą samą pracę w tym samym miejscu 
pracy z przyczyn innych niż: 

a. przejście na emeryturę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego, 
b. przejście na rentę,  
c. dobrowolne zmniejszenie wymiaru czasu pracy, 
d. zgodne z prawem zwolnienie za naruszenie obowiązków pracowniczych, 
 

lub 
 

b) wakat (czas od momentu faktycznego zaprzestania świadczenia pracy przez 
poprzedniego pracownika do momentu rozpoczęcia pracy przez nowo zatrudnionego 
pracownika)  na miejscu pracy zwolnionym z przyczyn innych niż wskazane w pkt. a) 
trwał dłużej niż 3 miesiące”. 

 
 
10. Art. 33 jest sprzeczny z art. 8 ust. 1. Przysporzenie, które jedynie wyrównuje dodatkowe 

koszty (które nie pojawiły by się gdyby nie zatrudnianie niepełnosprawnych) nie wywoła 
żadnego efektu zachęty (nie stanowi żadnej korzyści dla pracodawcy – wystarczy po 
prostu nie zatrudniać niepełnosprawnych i pracodawca nie ma dodatkowych kosztów, 
o których zwrot musiałby się ubiegać).  

 
11. Art. 33 – Przysporzenie w postaci zwrotu podwyższonych kosztów zatrudnienia osoby 

niepełnosprawnej nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 ust. 1 TWE i 
nie ma potrzeby go wyłączać w rozporządzeniu (nie można wyłączyć z notyfikowania 
pomocy środka, który nie jest - zgodnie z Traktatem - w ogóle pomocą).  

 
12. Art. 33 ust. 3 w kontekście art. 9 ust. 6 – art. 9 ust. 6 mówi o ustalaniu konieczności 

przechowywania dokumentów umożliwiających ustalenie dokładnej kwoty kosztów 
kwalifikowanych. Stworzenie dokumentów precyzyjnie opisujących poziom 
podwyższonych kosztów jest często niemożliwe lub zbyt kosztowne, a koszty 
przygotowania takiej dokumentacji nie są przecież podwyższonymi kosztami 
zatrudnienia, więc osłabiony zostaje efekt zachęty. Przygotowanie dokładnej 
dokumentacji pokazującej może też naruszać prawo osób niepełnosprawnych do 
prywatności, gdyż zmusza pracodawcę do ciągłego monitorowania stanu 
niepełnosprawności pracownika (wręcz stawia pracodawcy wymaganie ciągłego 
udowadniania temu pracownikowi, że jest gorszy i kalkulowanie tego faktu).  

 
 
13. Art. 33 ust. 3 – lista podwyższonych kosztów powinna być wyraźnie wskazana jedynie 

jako przykładowa. Jako kwalifikowane powinny być traktowane wszystkie podwyższone 
koszty, gdyż inaczej nie ma mowy o jakimkolwiek efekcie zachęty (jak może zachęcać 
zwrot jedynie części poniesionych dodatkowo kosztów?).  

 
Dodatkowo uzyskanie zwrotu wiąże się dla beneficjenta z szeregiem obowiązków 
(przechowywanie dokumentacji, sprawozdawczość), które nie są kosztami 
kwalifikowanymi, więc z założenia beneficjent nie uzyska pełnego zwrotu kosztów.  
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Całkowicie pominięto koszt zmniejszonej produktywności pracownika 
niepełnosprawnego w porównaniu do pracownika pełnosprawnego, który jest 
kluczowy dla uzyskania ww. efektu zachęty. Jest to zmiana niekorzystna w stosunku 
do rozporządzenia 2204/2002. 
 
Proponuję, aby wielkość podwyższonych kosztów zatrudnienia związanych ze 
zmniejszoną produktywnością danego niepełnosprawnego na danym stanowisku określał 
procentowo lekarz (w wypadku Polski – lekarz medycyny pracy), który bada pracownika 
przed dopuszczeniem go do pracy. Pozwoli to uniknąć szczegółowego dokumentowania 
kosztów obniżonej produktywności, które jak wskazano powyżej jest utrudnione, a często 
wręcz niemożliwe i ograniczy koszty przechowywania dokumentacji podwyższonych 
kosztów. 

  
14.  Art. 33 ust. 3 lit. d) i e) – koszty dodatkowe dla pracodawców zapewniających 

zatrudnienie chronione lub wspierane powinny odpowiadać zwiększonym kosztom 
prowadzenia tego typu przedsiębiorstwa, wynikającym z przepisów krajowych (czyli np. 
dla zatrudnienia chronionego w Polsce – koszty dodatkowe wynikające z obowiązku 
zapewnienia obsługi medycznej) oraz umożliwiać takiemu przedsiębiorstwu np. 
pokrywanie dodatkowego (nieobowiązkowego) ubezpieczenia zdrowotnego takich 
pracowników (ze względu na ich zwiększone potrzeby). 

 
 
 
15. Art. 35 ust. 1 – czy zapis ten można rozumieć w odniesieniu do pomocy na zatrudnienie 

w ten sposób, że już zatrudnieni pracownicy niepełnosprawni traktowani są jako 
pracownicy spełniający wymogi art. 32 (co pozwoli zachować ciągłość finansowania 
miejsc pracy dla już zatrudnionych osób niepełnosprawnych)? 

 
 
 


