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Firmy zaczną zwalniać osoby
niepełnosprawne

Firmy mogą zacząć zwalniać osoby niepełnosprawne - pisze "Dziennik Gazeta Prawna". Gazeta
wyjaśnia, że zaproponowane przez Komisję Europejską limity wysokości pomocy publicznej
mogą doprowadzić do likwidacji systemu wspierania zatrudnienia za pomocą dopłat do pensji.

Komisja przygotowała projekt nowego rozporządzenia w sprawie wyłączeń
blokowych, które stanowi podstawę do udzielania przez kraje Unii pomocy
publicznej. Od 1 stycznia ma obowiązywać przepis, który wprowadza limity
kwotowe pomocy publicznej na jeden program w ciągu roku.

KE proponuje, aby wynosiły one 0,01 proc. PKB kraju członkowskiego z
poprzedniego roku lub kwotę stanowiącą równowartość 100 milionów euro.
W przypadku Polski oznaczałoby to odpowiednio 150 milionów złotych i 420
milionów.

Newsroom | Odśwież

10:54 Linie lotnicze z Polski, Japonii i Etiopii
wystąpią do Boeinga o rekompensaty
PAP

10:47 Konsul RP przestrzega podróżujących
do Turcji

10:42 BRE zmienia logo mBanku, dwie marki
znikną z rynku PAP

10:35 Bogdanka chce utrzymywać dług na
poziomie nie wyższym niż EBITDAx1,5
PAP

10:32 Spółka dnia: Lena Lighting Dom
Maklerski BZ WBK

REKLAMA

więcej »

Tagi: zwolnienia, niepełnosprawni, KE, zatrudnienie, dopłata, prawo, PFRON

REKLAMA

dzisiaj, 06:02

Polecamy Biznes Narzędzia Zobacz także Obserwuj nas

biznes

Onet Wiadomości Sport Biznes Rozrywka Plotki Gry Tech Moto Styl życia Wiedza

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CwYAiwq2tUd--E8Kl-waPuoGwBPH5or4DAAAQASAAUKCHjY_5_____wFg6eTJhdgaggEXY2EtcHViLTM0MTIxMzAxMzMxMTcxODTIAQLgAgCoAwHIA50EqgScAU_Qv-hZy-mBSMG8ZTtaJ7MtutkNu9QfEWT0wP22HEf2sXWCESyQQsQyR1HGiVPLq6l6blvYHhT4ti2rIyMPA1APQC50cNXzSRxX-KjrIvFKk49jw6iKNYJzIG8kJrsg8bdqyLLruxs4PCHU5phQtwM6bcS44cFzS_5nHER-rXGCFS0Uf5qfqv2yv1slnNxBdtpLI6AGfj3F5oLjeOAEAaAGFA&num=0&sig=AOD64_2_bCvVSH0K8tQL4k7aj_xstfO6xw&client=ca-pub-3412130133117184&adurl=http://pl.iforex.com/emerp/landing/masterlp/elp.aspx%3Fcontent%3DForexGuideName%26creg%3D3%26SID%3D275261
http://m.ocdn.eu/_m/8bf3f7b23b3eb5efd5a12313e07a5543,10,1.jpg
http://biznes.onet.pl/lista-wskaznikow,18628,-1,-1,1,lista-wskaznikow
http://waluty.onet.pl/notowania-walut-on-line-forex,18906,notowania-online?currency=EUR
http://waluty.onet.pl/notowania-walut-on-line-forex,18906,notowania-online?currency=PLN
http://biznes.onet.pl/linie-lotnicze-z-polski-japonii-i-etiopii-wystapia,18494,5532246,1,news-detal
http://biznes.onet.pl/linie-lotnicze-z-polski-japonii-i-etiopii-wystapia,18494,5532246,1,news-detal
http://biznes.onet.pl/konsul-rp-przestrzega-podrozujacych-do-turcji,18515,5532240,1,onet-wiadomosci-detal
http://biznes.onet.pl/konsul-rp-przestrzega-podrozujacych-do-turcji,18515,5532240,1,onet-wiadomosci-detal
http://biznes.onet.pl/bre-zmienia-logo-mbanku-dwie-marki-znikna-z-rynku,18494,5532237,1,news-detal
http://biznes.onet.pl/bre-zmienia-logo-mbanku-dwie-marki-znikna-z-rynku,18494,5532237,1,news-detal
http://biznes.onet.pl/bogdanka-chce-utrzymywac-dlug-na-poziomie-nie-wyzs,18494,5532230,1,news-detal
http://biznes.onet.pl/bogdanka-chce-utrzymywac-dlug-na-poziomie-nie-wyzs,18494,5532230,1,news-detal
http://biznes.onet.pl/spolka-dnia-lena-lighting,18524,5532224,1,analizy-detal
http://a.csr.onet.pl/adlink/1290/3716704/0/170/AdId=8528337;BnId=8;itime=336664340;key=SEGR;kr342=229;kp=80942;nodecode=yes;link=http://clkax.tradedoubler.com/click?p=188930&a=1586722&g=20551796&pools=461127
http://biznes.onet.pl/18539,1,newsroom
http://biznes.onet.pl/18539,1,newsroom
http://biznes.onet.pl/tagi/zwolnienia
http://biznes.onet.pl/tagi/niepelnosprawni
http://biznes.onet.pl/tagi/ke
http://biznes.onet.pl/tagi/zatrudnienie
http://biznes.onet.pl/tagi/doplata
http://biznes.onet.pl/tagi/prawo
http://biznes.onet.pl/tagi/pfron
http://biznes.onet.pl/,0,5531988,drukuj
javascript:void(0)
http://biznes.onet.pl/
http://biznes.onet.pl/
http://biznes.onet.pl/
javascript:void(0)
http://fa1.clk.onet.pl/adclick/CID=32614/CCID=48260/CT=str/URL=http:%2F%2Fkropka%2Eonet%2Epl%2Fredir%2Fredir%2Erd?banner=2538c324a358696dc1a57e75b4013aaa
http://www.onet.pl/
http://biznes.onet.pl/
http://www.onet.pl/
http://wiadomosci.onet.pl/
http://eurosport.onet.pl/
http://biznes.onet.pl/
http://plejada.onet.pl/
http://plejada.onet.pl/
http://gry.onet.pl/
http://technowinki.onet.pl/
http://moto.onet.pl/
http://kobieta.onet.pl/
http://portalwiedzy.onet.pl/


Firmy zaczną zwalniać osoby niepełnosprawne - Onet Biznes

http://biznes.onet.pl/firmy-zaczna-zwalniac-osoby-niepelnosprawne,18494,5531988,1,news-detal[2013-06-04 11:05:17]

Jeżeli zaś pomoc publiczna będzie przekraczać jedną z tych kwot, konieczne będzie wystąpienie do Komisji o
notyfikację, czyli indywidualną zgodę, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od daty takiego przekroczenia.
Tymczasem roczne wydatki PFRON na dopłaty do pensji wynoszą ponad 3 miliardy złotych, dlatego projekt
nowego rozporządzenia budzi zaniepokojenie wśród pracodawców - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej".

"Jego przyjęcie w takim kształcie oznaczałoby faktyczną likwidację tej formy pomocy i załamanie całego
systemu wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych" - mówi gazecie Jan Zając, prezes Polskiej
Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Źródło: IAR
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