
 

 

Apel 

Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych 

do posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zmian w systemie 

dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych 

 

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwraca 

się z apelem do posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej 

o powstrzymanie bardzo groźnych i niebezpiecznych dla pracodawców osób 

niepełnosprawnych i pracujących osób niepełnosprawnych zmian w systemie 

dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.  

Przedłożony przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie niektórych 

ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (druk sejmowy nr 1788) 

w zakresie zmian w systemie dofinansowań do wynagrodzeń osób 

niepełnosprawnych stanowi kolejne, bardzo poważne zagrożenie dla ponad 1400 

zakładów pracy chronionej w Polsce. W sposób szczególny zmiany te dotkną  

104 tys. osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 

pracujących w zakładach pracy chronionej.  

Przyjęty projekt ustawy okołobudżetowej zakłada, bowiem obniżenie 

wysokości dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych 

z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności o ponad 30%.  Niestety bez 

zapewnienia nawet najkrótszego okresu przejściowego, w którym pracodawcy 

mogliby dostosować się do nowej sytuacji prawnej.  

Tak drastyczna obniżka nie tylko doprowadzi do utraty miejsc pracy 

przez osoby niepełnosprawne, ale także stanowi poważne zagrożenie dla 

dalszego funkcjonowania wielu zakładów, w szczególności spółdzielczości 

inwalidów.  

Jak pokazują doświadczenia minionych lat jedynym sprawdzonym 

i skutecznym instrumentem wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych 

Polsce jest program subsydiów płacowych w postaci dofinansowań do 



 

wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. To właśnie dzięki tej formie wsparcia 

blisko 247 tys. osób niepełnosprawnych ma w chwili obecnej stałe zatrudnienie.   

Pomimo obietnic i zapewnień o ochronie miejsc pracy osób 

niepełnosprawnych trudno znaleźć w ostatnich latach dłuższy okres czasu, 

w którym ustawy i rozporządzenia dotyczące rehabilitacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych nie zmieniałyby się kilka razy w roku. Ponadto wprowadzane 

zmiany z reguły były niekorzystne dla pracodawców i osób niepełnosprawnych, 

co nie sprzyja tworzeniu trwałych miejsc pracy  

Pracodawcy chronionego rynku pracy oraz zatrudnione w zakładach pracy 

chronionej osoby niepełnosprawne z niepokojem obserwują toczący się proces 

legislacyjny zadając sobie pytanie: Czy to koniec zakładów pracy chronionej 

oraz spółdzielczości inwalidów w Polsce? 

Szanowni Parlamentarzyści, zanim podejmiecie tak ważne decyzje, których 

skutki dotkną kilkadziesiąt tysięcy polskich rodzin apelujemy o wnikliwe 

przeanalizowanie poniższych argumentów: 

1. Proponowane w projekcie ustawy kwoty dofinansowań (obniżka nawet 

o 30% dla umiarkowanego stopnia niepełnosprawności) do wynagrodzeń 

osób niepełnosprawnych nie rekompensują podwyższonych kosztów 

zatrudniania osób niepełnosprawnych (w tym w szczególności kosztów 

specjalnych uprawnień pracowniczych np. dodatkowego urlopu, skróconego 

czasu pracy, zwolnień na rehabilitację). 

2. Zrównanie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na 

otwartym i chronionym rynku pracy odbywa się kosztem rynku chronionego, 

podwyższone koszty zatrudniania osób niepełnosprawnych przerzucone 

zostają na przedsiębiorców.   

3. Brak mechanizmu waloryzacji kwot dofinansowań w zależności od kwoty 

najniższego wynagrodzenia będzie powodował zwiększenie różnicy 

pomiędzy kwotą dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, 

a kosztami zatrudnienia tych osób przypadku wzrostu płacy minimalnej. 



 

4. Brak okresu przejściowego dla wprowadzonych zmian w systemie 

dofinansowań powoduje, że firmy nie będą się mogły dostosować do 

wprowadzonych zmian, co wpłynie na pogorszenie ich sytuacji ekonomicznej 

i w konsekwencji może doprowadzić do bankructwa.   

5. Obniżenie kwot dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych 

wpłynie na podniesienie kosztów pracy i w efekcie wpłynie na podniesienie 

cen dla konsumentów.  

6. Brak mechanizmów osłonowych (możliwość renegocjacji zawartych 

kontraktów, wypowiedzenie umów bez kar umownych) w przypadku 

zawartych kontraktów długoterminowych, (które będą realizowane ze stratą z 

powodu obniżki dofinansowań) wpłynie na dodatkowe pogorszenie się 

sytuacji ekonomicznej zakładów pracy chronionej i w konsekwencji może 

doprowadzić te zakłady do bankructwa.   

7. Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne, którzy znajdą się w 

trudnej sytuacji ekonomicznej z powodu wprowadzonych zmian w SOD nie 

będą mogli korzystać z żadnych dofinansowań do wynagrodzeń osób 

niepełnosprawnych (nie można udzielać pomocy publicznej przedsiębiorcom, 

którzy są w złej kondycji ekonomicznej), co w konsekwencji doprowadzi ich 

do bankructwa. 

8.  Likwidacja miejsc pracy osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych 

z powodu wprowadzonych zmian w dofinansowaniach do wynagrodzeń 

spowoduje brak wpływów do budżetu z tytułu składek na ubezpieczenie, 

funduszy obowiązkowych, PIT oraz dodatkowe koszty z tytułu wypłacanych 

zasiłków dla bezrobotnych. 

9. Wejście w życie przedłożonych propozycji zmian w systemie dofinansowań 

do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych przekreśli w znacznej części 

dotychczasowy dorobek chronionego rynku pracy. 

10. Rezygnacja pracodawców (brak realnych zachęt do utrzymania statusu 

zakładu pracy chronionej) z prowadzenia zakładów pracy chronionej 



 

doprowadzi do ograniczenia pomocy na rehabilitację dla zatrudnionych 

pracowników niepełnosprawnych.   

 

Podkreślamy z całą stanowczością, iż w opinii pracodawców koszty 

społeczne wprowadzonych zmian będą niewspółmiernie wysokie do 

potencjalnych korzyści z tytułu oszczędności na obniżonych 

dofinansowaniach. Sytuacja, w której w wyniku planowanych zmian znajdą się 

pracodawcy osób niepełnosprawnych oraz same osoby niepełnosprawne jest 

bardzo groźna.  Uzyskane w wyniku wprowadzonych zmian oszczędności 

budżetu nie są i nie będą usprawiedliwieniem dla likwidacji z takim trudem 

budowanych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. 

 

Apelujemy do posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej 

o podjęcie dialogu z pracodawcami osób niepełnosprawnych i wypracowanie 

wspólnych konstruktywnych rozwiązań mających na ochronę miejsc pracy 

osób niepełnosprawnych.  

 

Warszawa, dnia 15 października 2013 r             
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