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Wrocław, dnia 3 października 2007 r.  
 
 
 

 
Szanowni Państwo! 

 
Poniżej przedstawiam główne uwagi do projektu nowego rozporządzenia KE w sprawie 
wyłączeń grupowych - w zakresie dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych. 

 
Z poważaniem 
 
Tomasz Chudobski 
 

 
I. Uwagi ogólne  

 
Zaproponowany tekst rozporządzenia generalnie pokrywa się z wcześniej 
opublikowanym. Biorąc pod uwagę ostrożność Państw członkowskich w stosowaniu 
wyłączeń grupowych, należy spodziewać się, że wobec szeregu niejasności Państwa dalej 
będą notyfikowały programy pomocy na zatrudnienie. 
 

II. Uwagi szczegółowe 
 
 

 
1. Art. 2  pkt. 19 – jaki jest sens definiowania zatrudnienia chronionego, skoro nie 

przewiduje się żadnych udogodnień dla podmiotów je zapewniających poza art. 33 ust. 3 
lit. d)? Czy kosztami kwalifikowalnymi w tym punkcie będą tylko te wymienione tam 
koszty, które wykraczają poza koszty, jakie musiałoby ponieść przedsiębiorstwo 
w przypadku  zatrudnienia pracowników, którzy nie są niepełnosprawni, czy też całość 
kosztów inwestycji? Jak wyliczyć podwyższone koszty inwestycji, skoro obecnie istnieje 
obowiązek tworzenia w nowych budynkach udogodnień dla niepełnosprawnych, nawet 
jeżeli dany zakład nie zatrudnia niepełnosprawnych?  

 
2. Takie same uwagi jak powyżej ale do „zatrudnienia wspieranego” (Art. 2  pkt. 20 w zw. 

z art. 33 ust. 3 lit. e). Całe koszty transportu, czy tylko nadwyżkę nad zwykłymi kosztami 
traktujemy jako koszt kwalifikowalny? 

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

o rok kalendarzowy. Skoro nowe rozporządzenie ma wejść w życie 1 lipca 2008 r.1 
pojawi się problem liczenia limitów w okresie przejściowym, dlatego warto to uściślić. 

 
 
4. 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: 
 
                                                 
1 Taka data pojawia się w “Second Memorandum on the revised draft general block exemption Regulation”, 
September 2007. 
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 (…) 
 
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 kwalifikowalnych kosztów, wskazywanie 
dodatkowo w odniesieniu do pomocy w formie subsydiów płacowych progu kwotowego 
wydaje się niepotrzebne. 
 
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). 
 
Skoro rozporządzenie 994/98 tego nie wymaga można rozważyć zniesienie tego progu bez 
uszczerbku dla możliwości monitorowania pomocy. 
 
5. Art. 9 ust. 1 – jak rozumieć pojęcie „pomocy indywidualnej”?  
 
W art. 2 pkt. 2 definiuje się jedynie pojęcie „pomocy indywidualnej ad hoc”. Brak definicji 
pojęcia „pomoc indywidualna”. Jeżeli „pomoc indywidualna” to każda pomoc udzielana 
indywidualnemu podmiotowi, to zgodnie z art. 9 ust. 1 w wypadku pomocy na zatrudnienie 
osób niepełnosprawnych Komisja otrzymywać będzie olbrzymie ilości danych (co miesiąc 
dużo bardzo niewielkich kwot), a w odpowiedzi będzie wysyłać duże ilości numerów 
identyfikacyjnych środka pomocy. Oczywiście  przedłuży to czas oczekiwania na wypłatę 
pomocy (co najmniej 10 dni od złożenia wniosku przez beneficjenta). To rozwiązanie ma sens 
wyłącznie do pomocy indywidualnej, rozumianej jako pomoc przyznana poza programem (ad 
hoc) lub w ramach programu ale z przekroczeniem progu (a wiec w rozumieniu art. 1 
lit. e rozporządzenia 659/1999).  
 
Proponuję wpisać do treści definicję z odpowiednim odwołaniem do 659/1999.  
 
6. Art. 9 ust. 6 w kontekście art. 32 – to samo pytanie co powyżej. Przechowywanie 

dokumentów przez 10 lat ma sens jedynie do dokumentacji pomocy indywidualnej 
w rozumieniu art. 1 lit. e) rozporządzenia 659/1999. Okresy przechowywania danych 
o pomocy udzielonej zgodnie z programem nie powinny przekraczać okresów 
przechowywania dokumentacji podatkowej przedsiębiorstwa (bo ta dokumentacja się 
przecież w dużej części pokrywa). 

 
7. 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 po 31 grudnia 2008? Ich 
zatrudnienie nie stanowi wzrostu zatrudnienia netto z ust. 4. 

 
 
8. 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 
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dzieci, która szuka nowych pracowników. Podobny problem wystąpi w firmach 
posiadających oddziały w różnych miastach. Obecne brzmienie wyłącza uzyskanie 
pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych w takiej sytuacji.  

 
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 ze 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”. 

 
 
9. Art. 32 ust. 5 - tytułem odstępstwa państwa członkowskie mogą ograniczyć minimalny 

okres zatrudnienia zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi umów o pracę, ale 
zgodnie z rozporządzeniem „w takim przypadku kwota pomocy jest proporcjonalnie 
mniejsza”. Nie wiadomo, czy chodzi o zmniejszenie pomocy przez cały okres udzielania 
pomocy (czy zmniejszeniu ulega intensywność pomocy), czy tylko przez minimalny okres 
zatrudnienia pracownika zgodnie z prawem krajowym. 

 
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). Jeżeli pomoc ma zachęcać do zatrudniania 
niepełnosprawnych musi przynosić przedsiębiorcy jakąś korzyść, a nie jedynie 
wyrównanie dodatkowych kosztów. 

 
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 – lista podwyższonych kosztów powinna być wyraźnie wskazana jedynie 

jako przykładowa. Jako kwalifikowane powinny być traktowane wszystkie podwyższone 
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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.  

 
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. 
 

 
13.  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). 

 
14. 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)?  

 
15. art. 35 ust. 2 – to samo pytanie co powyżej - czy po 31 grudnia 2008 r. będzie można 

uzyskać pomoc na zatrudnienie niepełnosprawnych, którzy zostali zatrudnieni przed 
wejściem w życie rozporządzenia? 

 
 
 
 
 


