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Firmy zaczną zwalniać osoby
niepełnosprawne
IAR | dodane (08:08) | 46 opinii

(fot. Thinkstockphotos)

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. 

Partnerem
serwisu są:

TopNews - najpopularniejsze materiały WP.PL

Tweetnij

Ustaw praca.wp.pl jako stronę startową

Poleć 2 2 A A A 

praca POCZTA  | TOPNEWS  | WP.PL NA KOMÓRKĘ

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane
w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

http://praca.wp.pl/
http://praca.wp.pl/oferty.html
http://praca.wp.pl/oferty.html
http://praca.wp.pl/wiadomosci.html
http://praca.wp.pl/wiadomosci.html
http://praca.wp.pl/pierwsza-praca.html
http://praca.wp.pl/pierwsza-praca.html
http://praca.wp.pl/poradnik.html
http://praca.wp.pl/poradnik.html
http://praca.wp.pl/kalkulatory-testy.html
http://praca.wp.pl/kalkulatory-testy.html
http://praca.wp.pl/po-godzinach.html
http://praca.wp.pl/po-godzinach.html
http://praca.wp.pl/zapracowani.html
http://praca.wp.pl/zapracowani.html
http://praca.wp.pl/praca-za-granica.html
http://praca.wp.pl/praca-za-granica.html
http://praca.wp.pl/zarobki.html
http://praca.wp.pl/zarobki.html
http://praca.wp.pl/wiadomosci-lista.html
http://praca.wp.pl/sondaze.html
http://praca.wp.pl/galerie.html
http://praca.wp.pl/wideo-lista.html
http://pracuj.pl/
http://monsterpolska.pl/
http://topnews.wp.pl/
http://topnews.wp.pl/


http://adv.wp.pl/RM/click_lx.ads/praca.wp.pl/index.html/L22/772700143/x01/OasDefault/zarabianie53210_Pakiet_belka/zarabianie53210_Pakiet_belka1.html/5577613432564774724f5941415a366d?_RM_REDIR_=http://corto.www.wp.pl/as/53210.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=&text=Firmy%20zaczn%C4%85%20zwalnia%C4%87%20osoby%20niepe%C5%82nosprawne%20-%20Praca%20-%20WP.PL&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fpraca.wp.pl%2Ftitle%2CFirmy-zaczna-zwalniac-osoby-niepelnosprawne%2Cwid%2C15702517%2Cwiadomosc.html&via=wirtualnapolska
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=&text=Firmy%20zaczn%C4%85%20zwalnia%C4%87%20osoby%20niepe%C5%82nosprawne%20-%20Praca%20-%20WP.PL&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fpraca.wp.pl%2Ftitle%2CFirmy-zaczna-zwalniac-osoby-niepelnosprawne%2Cwid%2C15702517%2Cwiadomosc.html&via=wirtualnapolska
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=&text=Firmy%20zaczn%C4%85%20zwalnia%C4%87%20osoby%20niepe%C5%82nosprawne%20-%20Praca%20-%20WP.PL&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fpraca.wp.pl%2Ftitle%2CFirmy-zaczna-zwalniac-osoby-niepelnosprawne%2Cwid%2C15702517%2Cwiadomosc.html&via=wirtualnapolska
http://www.wp.pl/
http://praca.wp.pl/
http://praca.wp.pl/
http://poczta.wp.pl/
http://topnews.wp.pl/
http://mobilna.wp.pl/
http://support.apple.com/kb/ph5042
http://onas.wp.pl/poufnosc.html#cookies


Firmy zaczną zwalniać osoby niepełnosprawne - Praca - WP.PL

http://praca.wp.pl/title,Firmy-zaczna-zwalniac-osoby-niepelnosprawne,wid,15702517,wiadomosc.html?ticaid=110b52[2013-06-04 11:02:03]

Nick
Masz konto na WP.PL? Zaloguj się

Nie masz konta? Załóż konto!

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. 

Polecamy: Rynek pracy oczekuje na poprawę 

W przypadku Polski oznaczałoby to odpowiednio 150 milionów złotych i 420 milionów. 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. 
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