
 

 
Rezolucja nr  34/13 z dnia 1 lipca 2013 r. 

w sprawie projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej  
dotyczącego wyłączeń blokowych  

 
 

 Sejmik Województwa Małopolskiego z niepokojem przyjmuje informację 
o projekcie rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie wyłączeń blokowych, 
które może doprowadzić do pozbawienia pracy ponad 21 tysięcy niepełnosprawnych 
obywateli Małopolski.  

 
Osoby niepełnosprawne znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku.     

Pomimo podejmowanych od wielu lat działań nadal większość osób 
niepełnosprawnych nie znajduje zatrudnienia. Sprawdzonym i skutecznym 
instrumentem wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych Polsce jest program 
subsydiów płacowych w postaci dofinansowań do wynagrodzeń osób 
niepełnosprawnych. To właśnie dzięki temu programowi blisko 240 tys. osób 
niepełnosprawnych w Polsce  ma w chwili obecnej stałe zatrudnienie. 

      
Obecnie z programu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych 

korzysta 103 zakładów pracy chronionej oraz 1403 pracodawców otwartego rynku 
pracy, na łączną liczbę 21 070 osób niepełnosprawnych. To ogromne wsparcie dla 
rynku pracy w Małopolsce, którego nie można stracić. 

  
Zaniepokojenie Sejmiku Województwa budzi przedstawiony projekt rozporządzenia 
Komisji Europejskiej w sprawie uznania niektórych rodzajów pomocy za zgodne z 
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (rozporządzenie w 
sprawie tzw. wyłączeń blokowych), który zastąpi rozporządzenie Komisji Europejskiej 
(WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. wprowadzający ograniczenia kwotowe na 
pojedyncze programy w ramach, których udzielana jest pomoc publiczna dla 
przedsiębiorców.  

 
Proponowane ograniczenie udzielanej pomocy w ramach jednego programu 

do poziomu 0,01% produktu krajowego brutto (PKB) dla kraju członkowskiego w 
poprzednim roku kalendarzowym (dla Polski stanowi to 150 mln zł) lub 100 milionów 
EURO oznacza w praktyce likwidację programu dofinansowań do wynagrodzeń, 
ponieważ budżet tego programu przekracza kwotę 3 mld złotych. 

  
Likwidacja dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych to 

likwidacja zakładów pracy chronionej, spółdzielczości inwalidów i zagrożenie dla 
zakładów  aktywności zawodowej. To w praktyce likwidacja miejsc pracy dla osób 
niepełnosprawnych Polsce. 

 
 Mając na uwadze jak katastrofalne skutki dla rynku pracy w Małopolsce 

miałaby likwidacja ponad 21 tysięcy  miejsc pracy osób niepełnosprawnych 
wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec projektu rozporządzenia w jego obecnym 
kształcie. 

 



Wobec zagrożenia likwidacji 240 tys. miejsc pracy dla osób 
niepełnosprawnych w Polsce i w konsekwencji zmarnowania dotychczasowego 
dorobku w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce 
apelujemy do Pana Premiera oraz Rządu RP o podjęcie wszelkich starań na rzecz 
zmiany tego niekorzystnego dla Polski projektu rozporządzenia. 

 
Uważamy, że szczególna sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w 

pełni uzasadnia wyłączenie programów na rzecz wsparcia zatrudniania osób 
niepełnosprawnych z ograniczeń rozporządzenia Komisji Europejskiej. 
Niech podjęte wspólnie działania  w celu ochrony miejsc pracy osób 
niepełnosprawnych będą przejawem naszej solidarnej  troski o dobro naszych 
niepełnosprawnych obywateli.  
 
 
Otrzymują: 
Prezes Rady Ministrów RP 
Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji UE 
Minister Pracy i Polityki Społecznej 
Polscy Posłowie do Parlamentu Europejskiego 
Prezes UOKiK 
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych 
 


