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Krajowa  Izba  Gospodarczo  -  Rehabilitacyjna  i  Ogólnopolska  Baza  Pracodawców   Osób 

Niepełnosprawnych  wnoszą  do  Pani  Minister  o  pilne  spowodowanie  wdrożenia  w  krajowym 

systemie  prawnym  programu  opracowanego  zgodnie  z  Komunikatem  Komisji  –  Tymczasowe 

wspólnotowe ramy prawne w zakresie  pomocy państwa ułatwiające  dostęp  do finansowania  w 

dobie kryzysu finansowego i gospodarczego (Dz. Urz. UE C 16/1 z 22.1.2006), dającego podstawę 

do skorzystania z pomocy de minimis do wysokości 500 tys. euro.

Pragniemy zwrócić uwagę, iż mimo wystąpienia Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjna 

do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z takim wnioskiem dnia 9 lutego 

2009  r.,  nie  podjęto  w  tej  sprawie  żadnych  działań,  tymczasem  nieuchronnie  zbliża  się 

ostateczny termin przedłożenia Komisji wykazu programów, które planuje się wprowadzić na 

podstawie tego komunikatu, a który zgodnie z pkt 6 Komunikatu  upływa już dnia 31 lipca 

2009 r. 

Zgodnie z art.  2  pkt 2 rozporządzenia KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 

Traktatu  (ogólne  rozporządzenie  w sprawie  wyłączeń  blokowych), „program pomocy”  oznacza 

każdy  akt  prawny,  na podstawie  którego,  bez  dodatkowych  środków  wykonawczych, można 

przyznać pomoc indywidualną przedsiębiorstwom, określonym w sposób ogólny w tym akcie, oraz 

każdy akt prawny, na podstawie którego przedsiębiorstwu lub przedsiębiorstwom można przyznać 

pomoc niezwiązaną z konkretnym projektem na czas nieokreślony i/lub o nieokreślonej wysokości.

Opracowanie  takiego  programu  w  przypadku  zakładowego  funduszu  rehabilitacji  osób 



niepełnosprawnych, polegałoby na nowelizacji rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Biorąc pod uwagę intensywne działania rządu zmierzające do ograniczenia skutków kryzysu  oraz 

fakt,  że  wiele  zakładów  pracy  chronionej  jest  zagrożonych  w  wyniku  kryzysu  finansowego  i 

gospodarczego, podjęcie w/w działań mogłoby wpłynąć pozytywnie na ich sytuację finansową, co 

należy podkreślić, bez konieczności angażowania środków budżetu państwa. 

Budzi zatem zdziwienie bierność organów odpowiedzialnych za działania na rzecz aktywizacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i  niewykorzystanie możliwości jakie daje 

Komisja, której Komunikat jest znany od grudnia 2008 r.   

W związku z brakiem reakcji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pragniemy poinformować, 

że  nowelizacja  rozporządzenia  w  sprawie  zakładowego  funduszu  rehabilitacji  osób 

niepełnosprawnych,  w  której  uwzględniono  by  zasady  pomocy  de  minimis  określone  w 

Komunikacie,  po  pierwsze  w  zakresie  dotyczącym  okresowego  finansowania  wymagalnych 

zobowiązań  pracodawcy  w  celu  ochrony  zagrożonych  likwidacją  miejsc  pracy  osób 

niepełnosprawnych, z odpowiednim zastrzeżeniem zwrotu środków do 31 grudnia 2010 r., a po 

drugie  ze  zwiększeniem puli  de minimis  do 500 tys.  euro dla  wydatków obecnie  określonych 

rozporządzeniem,  w znacznym stopniu  wsparłaby zakłady znajdujące się  po 1 lipca  2008 r.  w 

trudnej  sytuacji  ekonomicznej.  A przypomnijmy,  że zakłady pracy chronionej  dają  zatrudnienie 

największej  liczbie  osób  niepełnosprawnych,  o  których  utrzymanie  stanowisk  pracy  należy 

szczególnie  zadbać.  Wprowadzenie takich rozwiązań byłoby także zgodne z celem Komunikatu 

Komisji, która podejmuje wszelkie działania aby poprawić sytuację finansową całej europejskiej 

gospodarki.  
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