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 Warszawa, 30.10.2013 r. 
 

 

Szanowni Państwo, 

 

W związku z prowadzonymi pracami nad ustawą okołobudżetową Fundacja Aktywizacja 

popiera rozwiązania dążące do zrównania dofinansowań do wynagrodzeń pracowników 

niepełnosprawnych, zatrudnionych na chronionym i otwartym rynku pracy.  

Nasze przekonania opieramy na własnych doświadczeniach z zakresu świadczonych usług 

pośrednictwa pracy oraz funkcjonowania Agencji Zatrudnienia. Jako podmiot działający na rzeczy 

aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, stawiając na wymianę doświadczeń i promocję 

dobrych wzorców, wpieramy pracodawców w uzyskaniu odpowiednich pracowników, inspirujemy do 

nowatorskich rozwiązań, integrujemy środowisko niepełnosprawnych, pracodawców, świata biznesu. 

Wypracowaliśmy model, w którym działania prowadzone są dwutorowo – doskonale rozumiemy nie 

tylko szczególne potrzeby i ograniczenia osób niepełnosprawnych, ale także obawy  

i trudności, przed którymi stają pracodawcy. W pełni akceptujemy fakt dofinansowań jako element 

ułatwiający nawiązywanie kontaktów, pozyskiwanie podmiotów zainteresowanych zatrudnianiem 

niepełnosprawnych, ale też realne rozwiązanie, które przy określonych warunkach jest zapewnić 

pracodawcy pomocne i celowe wykorzystanie środków. 

Za niepokojący fakt należy uznać jednak sytuację, w której pracodawcy z chronionego rynku 

pracy nadmiernie wykorzystują system subsydiowanego zatrudnienia, traktując je nie jako źródło 

racjonalnego i wyważonego wsparcia, ale swoisty model biznesowy, w którym jakiekolwiek zmiany 

powodują dla nich sytuację „być albo nie być”. Wyśrubowane do granic możliwości kwoty 

dofinansowań dla chronionego rynku pracy (o wiele wyższe niż dla otwartego) stanowią swoiste 

panaceum na ograniczenia ekonomiczne, naturalne wymagania rynku i zasad konkurencyjności, 

stawiają w lepszej sytuacji, ułatwiają bieżąca działalność na warunkach o wiele bardziej korzystnych 

niż mają pozostałe podmioty. Dodatkowo dochodzi do tego całe zaplecze przywilejów 

rekompensujących ustawowe uprawnienienia pracowników niepełnosprawnych (skrócony czas 

pracy, dodatkowy urlop, płatne zwolnienia), takich jak: ulgi podatkowe, dofinansowania do kredytów, 

dodatkowe świadczenia itd.  

Opieranie kwestii zatrudnienia osób niepełnosprawnych tylko na możliwościach uzyskania 

dofinansowań do wynagrodzeń zawsze stanowi ryzyko i ślepy zaułek, gdyż uzależnione jest od 
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sytuacji ekonomicznej, ograniczonej puli funduszy, której źródło nie jest studnią bez dna. Znajdująca 

się w takiej, a nie innej, sytuacji ekonomicznej Polska powinna dążyć do osiągnięcia standardów 

znanych chociażby z rozwiązań brytyjskich, gdzie dofinansowanie ściśle związane jest z realnymi 

ograniczeniami, które niesie niepełnosprawność danej osoby. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której 

osoba i jej prawnie nadany stopień niepełnosprawności (im wyższy, tym lepszy, przy ciągłym 

założeniu pewnej sprawności i gotowości do pracy) jest jedynym gwarantem zatrudnienia, a na 

zupełny margines rynku pracy zepchnięte zostaną osoby niespełniające w oczach pracodawcy 

interesujących go warunków formalnych. Mnożyć można przypadki firm, gdzie osoba 

niepełnosprawna jest tylko pionkiem w statystyce, gwarantującym odpowiedni wskaźnik 

zatrudnienia, który nie może liczyć na respektowanie podstawowych praw pracowniczych. To, co w 

zamyśle miało być rozwiązaniem wspierającym, zaczęło stawać się tworem zbyt szybko zjadającym 

własny ogon – system obsługi dofinansowań generuje coraz większe koszty, zakłady pracy chronione 

nie zajmują się rzeczywistą (odpowiadającą konkretnym potrzebom) rehabilitacją zatrudnianych 

osób.  

Gonitwa za dofinansowaniami sprawia, ze ucieka to, co powinno być podstawą 

podejmowanych działań, czyli realna realizacja zmiany społecznej, traktującej zatrudnianie 

niepełnosprawnych jako dobro samo w sobie, a nie tylko sposób na osiąganie biznesowych celów. 

Rehabilitacja zawodowa i społeczna niepełnosprawnych powinna uwzględniać gotowość pracodawcy 

do zmierzenia się z trudnościami, jakie niesie za sobą ten proces i co za tym idzie partycypację w nim 

organizacji zajmujących się wsparciem tej grupy osób.  

Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych są gwarantem 

stabilności zatrudnienia. Doskonale znają swoich klientów, ich potrzeby, trudności, ograniczenia, 

specyfikę i realia rynku pracy, zasady kontaktu z pracodawcą oraz jego obawy i dylematy. Przez lata 

wypracowały modele działania, które wspierają nie tylko w pozyskaniu, ale także utrzymaniu 

zatrudnienia, co jest najbardziej wymiernym wskaźnikiem skuteczności działań. To tutaj 

niepełnosprawni rozwijają umiejętności i kompetencje, funkcjonowania w życiu zawodowym  

i społecznym – uczestniczą w grupach wsparcia, warsztatach, spotkaniach aktywizacyjnych, mają 

możliwość skorzystania z form zatrudnienia wspomaganego, uzyskania porady.  

Jednym z argumentów wysuwanych przez przeciwników zrównania dofinansowań jest troska 

o stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych – firmy odcięte od możliwości uzyskania wysokich 

dofinansowań będą zmuszone do redukcji etatów, a zatrudnione osoby pozostaną bez wsparcia  

i innych możliwości zatrudnienia. Dane statystyczne przedstawione przez Biura Pełnomocnika Rządu 
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ds. Osób Niepełnosprawnych w prezentacji dotyczącej rejestracji w systemie SODiR w latach 2004-

2013 jasno pokazują, że nie istnieje zależność między obniżaniem dofinansowań a wskaźnikiem 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. W maju 2011 stan ten wynosił 35 

tysięcy zatrudnionych, w obecnej chwili (marzec 2013) wskaźnik utrzymuje się na poziomie ok. 80 

tysięcy. Danymi tymi nie wstrząsają wahania związane z regulacją kwot dofinansowań. W okresie 

największych cięć (marzec 2011 – styczeń 2013) wskaźnik zatrudnienia na otwartym rynku pracy 

zwiększył się o ponad 20 tysięcy osób. W analogicznym okresie w zakładach pracy chronionej stan 

zatrudnienia spadł z blisko 200 do 160 tysięcy zatrudnionych. Sytuacja ta poniekąd obnaża prawdziwe 

motywacje i różnice w podejściu pracodawców z otwartego i chronionego rynku pracy. 

Ponadto istnieje grupa pracodawców, którzy nie korzystają z możliwości uzyskania 

dofinansowań, traktując zatrudnianie niepełnosprawnych jako integralny i naturalny element polityki 

personalnej. To również sytuacja działająca stymulująco i inspirującą na podmioty zajmujące się 

wsparciem dla niepełnosprawnych, idealny przyczółek do poszukiwania nowych rozwiązań: 

aktywnego promowania zatrudnienia na otwartym rynku pracy i sektorze publicznym, promowanie 

działań i poszerzanie świadomości pracodawców co do realnych możliwości niepełnosprawnych 

pracowników. 

 


