
Oświadczenie złożone 

przez senatora Waldemara Kraskę 

na 37. posiedzeniu Senatu 

w dniu 12 lipca 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza 

Szanowny Panie Ministrze! 

Apeluję o interwencję w sprawie planowanego obniżenia limitu pomocy publicznej przez zmianę rozpo-

rządzenia Unii Europejskiej nr 800 z 2008 r. Planowana zmiana projektu rozporządzenia Komisji Europej-

skiej dotyczy wyłączeń grupowych na lata 2014–2020. Zaproponowane przez Komisję Europejską limity 

wysokości pomocy publicznej mogą doprowadzić do likwidacji systemu wspierania zatrudnienia za pomocą 

dopłat do pensji. Komisja Europejska proponuje, aby wynosiły one 0,01% PKB kraju członkowskiego z po-

przedniego roku lub kwotę stanowiącą równowartość 100 milionów euro. W przypadku Polski oznaczałoby 

to odpowiednio 150 milionów zł lub 420 milionów zł. Roczne wydatki PFRON na dopłaty do pensji wynoszą 

obecnie ponad 3 miliardy zł, dlatego projekt nowego rozporządzenia budzi zaniepokojenie wśród pracodaw-

ców i pracowników. 

Zmiana ta zagraża działalności organizacji zatrudniających osoby niepełnosprawne. Setki osób straci pra-

cę, wiele przedsiębiorstw upadnie. Skala tego będzie bardzo duża, biorąc pod uwagę to, jak bardzo praco-

dawcy przy pomocy państwa zaangażowali się w realizację w swoich zakładach pracy jednej z podstawo-

wych zasad obowiązujących w Unii Europejskiej – zasady równości. W konsekwencji na rynku pojawi się 

kilkaset tysięcy bezrobotnych, którym państwo będzie zmuszone płacić renty. 

Dla wielu osób zatrudnionych w zakładach pracy chronionej praca ma znaczenie nie tylko ekonomiczne, 

ale także często terapeutyczne. Niepełnosprawni czują się wreszcie potrzebni, a ich status w rodzinie i społe-

czeństwie rośnie. Praca daje im poczucie bezpieczeństwa i możliwość samodzielnej egzystencji z chorobą. 

Włożyliśmy dotychczas wiele wysiłku w kształtowanie pozytywnego wizerunku naszego kraju na międzyna-

rodowej arenie i szkoda byłoby to zaprzepaścić. 

Zwracam się do Pana Ministra o interwencję w tej sprawie. Nie dajmy milczącego przyzwolenia na doko-

nywanie takich zmian w unijnym prawie. Należy wspomagać najsłabszych, a odwdzięczą się zaangażowa-

niem i szacunkiem do tego, co udało im się osiągnąć. 

Z poważaniem 

Waldemar Kraska 




