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KOMUNIKAT  

Przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej 
 

 W związku z bardzo licznymi pismami wyrażającymi niepokój projektowanymi 

w rozporządzeniu Komisji Europejskiej regulacjami, określającymi na bardzo niskim poziomie 

dopuszczalną pomoc publiczną dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne 

informujemy: 

 

1. Uważamy propozycje Komisji Europejskiej zawarte w projekcie rozporządzenia za skrajnie 

niekorzystne dla Polski i osób niepełnosprawnych. W praktyce wdrożenie takich przepisów 

oznaczałoby wielokrotne zmniejszenie nakładów na dofinasowanie zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych. Mogłoby to skutkować znaczącym ograniczeniem liczby zatrudnionych 

osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym i oddaleniem osiągnięcia celów 

wyznaczonych Polsce i innym krajom przez Unię Europejską w tym obszarze. Dodatkowo, 

rozporządzenie w takim kształcie rujnowałoby oryginalny, będący rezultatem konsensusu 

społecznego, polski system aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 

2. Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP i ja osobiście monitorujemy sytuację 

i działania przedstawicieli władz RP dotyczące przygotowania ostatecznego kształtu 

w/w projektu rozporządzenia. Minister Jarosław  Duda osobiście przekazuje senackiej komisji 

informacje o działaniach podejmowanych w tej sprawie przez resort pracy, a także przez 

eurodeputowanych i polskie przedstawicielstwo przy Komisji Europejskiej. 

3. Z uznaniem i nadzieją witamy pierwsze efekty rządowej ofensywy w tej sprawie. Rośnie 

szansa na zmianę stanowiska Komisji Europejskiej w zakresie wspierania zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych na rozwiązania odpowiadające polskim realiom i planom. 
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4. Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP współdziała z Ministerstwem Pracy 

i Polityki Społecznej w tej sprawie. Wspólnie z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób 

Niepełnosprawnych zamierzamy jesienią zorganizować międzynarodową konferencję 

poświęconą wspieraniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Mamy nadzieję przyczynić się 

do lepszego zrozumienia polskiej sytuacji oraz dopomóc budowie koalicji państw, które 

reprezentują stanowisko podobne do polskiego. 

5. O stanowisku i działaniach rządu można przeczytać na stronach internetowych Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej oraz zapoznać się z wypowiedziami ministra  Jarosława Dudy 

w czasie debaty na 45. posiedzeniu Sejmu.  

 

 

 Przewodniczący Komisji  

 Rodziny i Polityki Społecznej 

  

 (-) Mieczysław Augustyn 

 


