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Szanowni Państwo! 
 
 

W odpowiedzi na zaproszenie do zgłaszania uwag do projektu rozporządzenia Komisji 
w sprawie wyłączeń w obszarze pomocy państwa (Dz.U. C 210 z 8.9.2007, str. 14), 
przedstawiam poniżej uwagi Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej. 

 
Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna jest organizacją samorządu 

gospodarczego zrzeszającą ok. 500 przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne. 
Działamy od 15 lat i wśród naszych celów statutowych główne miejsce zajmują dwa 
zagadnienia: reprezentacja interesów członków-przedsiębiorców oraz działalność w ich 
imieniu na rzecz wzrostu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Nasza Izba 
aktywnie uczestniczy w realizacji polityki państwa polskiego wobec osób niepełnosprawnych 
w obszarze wyrównywania szans w dostępie do zatrudnienia i prowadzenia samodzielnej 
działalności gospodarczej. Od wielu lat realizujemy krajowe projekty w tym obszarze, w tym 
projekty badawcze, a od 2004 r. realizujemy 3 projekty współfinansowane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz uczestniczymy w 2 partnerstwach w ramach Inicjatywy 
Wspólnotowej EQUAL (w tym w partnerstwach ponadnarodowych). Posiadamy zatem 
bogate doświadczenie w rozpoznawaniu i eliminowaniu barier w zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych na chronionym i otwartym rynku pracy. 

 
Wobec powyższego, jako zainteresowana strona, pozwalamy sobie zabrać głos w 

debacie nad projektem nowego rozporządzenia Komisji w sprawie generalnego wyłączenia 
blokowego, w szczególności w odniesieniu do pomocy publicznej z tytułu zatrudniania osób 
niepełnosprawnych. 

 
Proponowane przez Komisję zmiany oceniamy bardzo pozytywnie. Ocena ta dotyczy 

w szczególności: 
− wprowadzenia definicji zatrudnienia wspomaganego (artykuł 2 punkt 20), 
− podwyższenia limitu pomocy publicznej na pokrycie kosztów zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych (artykuł 6 punkt 1 litera h), 



− możliwość kumulacji pomocy na zatrudnianie niepełnosprawnych 
pracowników (artykuł 7 punkt 4), 

− możliwość wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez subsydia 
płacowe przez cały okres zatrudnienia, 

− utrzymanie możliwości pokrycia dodatkowych kosztów zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych przez cały okres zatrudnienia. 

 
Stwierdziliśmy jednak, że w nowym rozporządzeniu nie przewiduje się kompensaty 

podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynikających między innymi 
z obniżonej produktywności (artykuł 6 punkt 2 rozporządzenia Komisji 2204/2002).  

 
Polski system aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w ostatnich latach 

przeszedł cały szereg istotnych zmian. Od 2000 r. zlikwidowana została większość dotacji 
opartych na ulgach podatkowych, zaś od 2004 r. wprowadzono dofinansowanie do 
wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników zamiast ostatniej ważnej ulgi podatkowej 
(ulga w podatku VAT). Zmiany te, choć częściowo wynikające z procesu integracji Polski z 
Unią Europejską (likwidacja ulgi w podatku VAT), negatywnie wpłynęły na poziom 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych na chronionym i otwartym rynku pracy. Do 2000 r. w 
polskich przedsiębiorstwach zatrudnionych było około 280 tysięcy osób niepełnosprawnych 
(na chronionym rynku pracy ok. 220 tysięcy, na otwartym rynku pracy około 60 tysięcy, poza 
rolnictwem). W chwili obecnej ze wsparcia w zatrudnieniu w formie subsydiów dla 
pracodawców korzysta około 220 tysięcy osób niepełnosprawnych (na chronionym rynku 
około 180 tysięcy, na otwartym rynku pracy około 40 tysięcy, poza rolnictwem). Obecnie, 
polski system subsydiów płacowych w dużej mierze oparty jest o wyniki badań nad 
produktywnością osób niepełnosprawnych (w odniesieniu do konkretnych pracowników w 
danym przedsiębiorstwie oraz w oparciu o dane statystyczne dla całej populacji osób 
niepełnosprawnych z uwzględnieniem rodzajów i stopnia niepełnosprawności). Dzięki temu 
udało się zahamować spadek liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych w Polsce, a w 
2006 r. uzyskać nawet pewien wzrost (o około 1,5 tysiąca nowych miejsc pracy). 

 
Obawiamy się jednak, że w przypadku braku w nowym rozporządzeniu Komisji 

dotychczasowego zapisu o możliwości kompensaty kosztów ponoszonych przez pracodawcę 
z tytułu obniżonej produktywności niepełnosprawnych pracowników, wobec znaczenia tej 
pozycji kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych dla subsydiów funkcjonujących w 
naszym kraju, zmiana ta może wpłynąć na ponowne obniżenie poziomu zatrudnienia tych 
osób w Polsce (na chronionym i otwartym rynku pracy).  

 
Rozumiemy, że zapisy artykułu 32 nowego rozporządzenia uwzględniają w jakiś 

sposób kompensatę z tytułu obniżonej produktywności, nie czynią tego jednak w sposób 
wystarczający. Uważamy, że nie ma powodu unikania w nowym rozporządzeniu 
stwierdzenia, że taka obniżona produktywność w rzeczywistości występuje. Jest to zjawisko 
realne, obiektywne i prawdziwe. Z drugiej strony rozumiemy, że osoby niepełnosprawne nie 
powinny być z góry traktowane jako gorsi pracownicy. Jednak nie zmienia to faktu, że w 
wielu przypadkach ich zatrudnianie generuje podwyższone koszty głównie z tytułu obniżonej 
produktywności.  

 
 
 
 



Wobec powyższego pozwalamy sobie zwrócić się do Komisji z prośbą o rozpatrzenie 
jednej z dwóch zmian w stosunku do obecnego projektu nowego rozporządzenia: 

1) w artykule 33 punkt 3 wprowadzić do katalogu kosztów kwalifikowanych 
dodatkową literę f o brzmieniu: „koszty zatrudnienia wynikające z obniżonej 
produktywności niepełnosprawnych pracowników.”, 

2) lub w artykule 32 punkt 2 podwyższyć limit intensywności pomocy do 
poziomu nie przekraczającego 90% kosztów kwalifikowanych. 

 
Dopiero wprowadzenie jednej z tych zmian umożliwiłoby, naszym zdaniem, właściwą 

kompensatę podwyższonych kosztów zatrudniania z tytułu obniżonej produktywności 
niepełnosprawnych pracowników i, w konsekwencji, mogłoby przyczynić się do uzyskania 
realnego „efektu zachęty” do zatrudniania osób niepełnosprawnych, co jest jednym z celów 
nowego rozporządzenia. 

 
Rozumiejąc przesłanki i uwarunkowania, jakimi kieruje się Komisja w procesie 

opracowywania nowego rozporządzenia, wyrażamy nadzieję, że nasze uwagi zostaną 
przeanalizowane i wzięte pod uwagę w ostatecznej treści nowej regulacji w sprawie 
generalnego wyłączenia blokowego w zakresie dotyczącym pomocy przy zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. 

 
 

Z poważaniem 
 
 

Włodzimierz Sobczak 
 

Prezes Krajowej Izby  
Gospodarczo-Rehabilitacyjnej 

 


