ANNALES

U N I V E R S I TAT I S M A R I A E C U R I E - S K à O D O W S K A
L UB L IN – POL ON IA
VOL. XLVI, 1

SECTIO H

2012

Katedra Finansów i RachunkowoĞci
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocáawiu

ANDRZEJ KOZA

Dotacje do zatrudnienia a sytuacja osób niepeánosprawnych..
na rynku pracy w Polsce w latach 2008–2010
The subsidies to employment versus the situation of the handicapped persons
in the Polish labour market in years 2008–2010

Wprowadzenie

Pracodawcy, rozwaĪając zatrudnienie osób niepeánosprawnych, muszą liczyü siĊ
z tym, Īe pracownicy niepeánosprawni nie wszystkie prace bĊdą w stanie wykonywaü lub
bĊdzie to wymagaáo dáuĪszego czasu i dodatkowych nakáadów finansowych. Muszą równieĪ braü pod uwagĊ ich czĊstą absencjĊ w pracy z powodu choroby lub pobytu w oĞrodkach rehabilitacyjnych. Potencjalni pracodawcy osób niepeánosprawnych muszą takĪe braü
pod uwagĊ koniecznoĞü zwiĊkszenia standardów warunków pracy i związanych z tym
problemów technicznych, jak równieĪ organizacyjnych. Pracownicy niepeánosprawni
mają zagwarantowane ustawowo dodatkowe dni wolne od pracy na rehabilitacjĊ, przerwy
w pracy na gimnastykĊ oraz ograniczone limity dziennych i tygodniowych godzin pracy.
Pomimo jednak tych cech charakteryzujących osoby niepeánosprawne i warunki
ich pracy coraz wiĊcej osób niepeánosprawnych znajduje pracĊ. Podstawową przyczyną
wzrostu zainteresowania osobami niepeánosprawnymi jako pracownikami jest towarzysząca ich zatrudnieniu pomoc finansowa kierowana do pracodawców. NaleĪy przy tym
dodaü, Īe w latach 2008–2010 zmieniano kilkakrotnie przepisy prawne regulujące rozmiary i zakres udzielanych dotacji do zatrudnienia. W opinii autora niniejszego artykuáu
miaáo to wpáyw na aktywnoĞü ekonomiczną, a zwáaszcza na zatrudnienie osób niepeánosprawnych u pracodawców na niechronionym, jak równieĪ na chronionym rynku pracy.
Celem niniejszego artykuáu jest próba analizy aktywnoĞci ekonomicznej osób
niepeánosprawnych na tle zmian warunków prawnych i finansowych zatrudnienia
osób niepeánosprawnych w latach 2008–2010.
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1. Wsparcie zatrudnienia osób niepeánosprawnych w Polsce w latach 2008–2010

W Polsce, wzorem rozwiązaĔ istniejących w innych krajach, stosuje siĊ wsparcie finansowe pracodawców zatrudniających osoby niepeánosprawne oraz nakáada
siĊ kary finansowe na tych pracodawców, którzy pomimo ciąĪenia na nich takiego
obowiązku uchylają siĊ od zatrudnienia osób niepeánosprawnych. Podstawy prawne
stosowania tych form stymulacji pracodawców do zatrudniania osób niepeánosprawnych
zawarto w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoáecznej
oraz zatrudnianiu osób niepeánosprawnych1 oraz w przepisach wykonawczych do tej
ustawy. Zgodnie z tymi zapisami prawnymi pracodawcy, którzy chcą zatrudniü lub
juĪ zatrudniają osoby niepeánosprawne, mogą liczyü na pomoc finansową ze Ğrodków
PFRON na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepeánosprawnej, przystosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób niepeánosprawnych oraz na sfinansowanie
wynagrodzeĔ dla zatrudnionych osób niepeánosprawnych wraz ze skáadkami na
ubezpieczenia spoáeczne (tab. 1).
Tabela 1. Podstawowe instrumenty wsparcia zatrudnienia osób niepeánosprawnych
oraz ich beneficjenci w Polsce w latach 2008–2010
Instrument wsparcia finansowego

Beneficjent

Zwrot kosztów przystosowania
stanowiska pracy do potrzeb osoby niepeánosprawnej

Pracodawca zatrudniający osoby niepeánosprawne,
w tym zakáad pracy chronionej

Zwrot kosztów wyposaĪenia stanowiska osoby niepeánosprawnej

Pracodawca zatrudniający osoby niepeánosprawne,
w tym zakáad pracy chronionej

Refundacja skáadek na ZUS

Pracodawca zatrudniający mniej niĪ 25 osób (peáne etaty)

Refundacja skáadek na ZUS

Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników
(peáne etaty), osiągający wskaĨnik zatrudnienia osób
niepeánosprawnych co najmniej 6%

Refundacja skáadek na ZUS

Zakáad pracy chronionej

Refundacja wynagrodzeĔ

Zakáad pracy chronionej

Refundacja wynagrodzeĔ

Pracodawca zatrudniający mniej niĪ 25 osób (peáne etaty)
oraz pracodawca zatrudniający 25 i wiĊcej osób osiągający wskaĨnik
zatrudnienia osób niepeánosprawnych co najmniej 6%

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoáecznej
oraz zatrudnianiu osób niepeánosprawnych...

1

Dz.U. z 1997 r., nr 123, poz. 776, z póĨn. zm.
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Tabela 2. Zmiany przepisów dotyczące dofinansowania zatrudnienia osób niepeánosprawnych
w Polsce w latach 2008–2010
Instrument
wsparcia
finansowego

Beneficjent

Warunki udzielania wsparcia finansowego
wedáug stanu prawnego na dzieĔ:
31.12.2008

Lata 2009–2010

Refundacja
skáadek na
ZUS

Refundacje skáadki naleĪnej za
Pracodawca zatrudniazatrudnianą osobĊ niepeánospr.
jący mniej niĪ 25 osób
niemającą prawa do emerytury
(peáne etaty)
na ubezpieczenie emerytalne

Refundacje skáadek na ubezpieczenia spoáeczne zastąpiono
ogólną dotacją do zatrudnienia
osób niepeánosprawnych

Refundacja
skáadek na
ZUS

Pracodawca zatrudniający co najmniej
25 pracowników (peáne
etaty), osiągający
wskaĨnik zatrudnienia
osób niepeánospr.
co najmniej 6 %

Refundacja skáadki za pracownika
niepeánospr., niemającego prawa do
emerytury.:
a)znacznie i umiarkowanie – skáadka
emerytalna,
b)niepeánospr. w stopniu lekkim –
skáadka wypadkowa

Refundacja
skáadek na
ZUS

Zakáad pracy
chronionej

Refundacja skáadki na ubezp. emerytalne i chorobowe oraz na ubezpieczenie wypadkowe

Zakáad pracy
chronionej

MiesiĊczna refundacja wynagrodzeĔ
osób niepeánospr. niemających prawa do emerytury, wypáacane raz na
dwa miesiące, w kwocie: a) 130%
najniĪszego wynagrodz. za osoby
niepeánospr. znacznie, b) 110%
najniĪszego wynagrodz. za osoby
niepeánospr. umiarkowanie, c) 50%
najniĪszego wynagrodz. za osoby
niepeánospr. lekko

Przysáuguje pracodawcom,
którzy w wyniku zatrudnienia osoby niepeánosprawnej
wykazali przyrost netto miejsc
pracy
Za pracowników niepeánospr.
w stopniu:
– znacznym – 160% najniĪszego wynagrodzenia,
– umiarkowanym – 140%
najniĪszego wynagrodzenia,
– lekkim – 60% najniĪszego
wynagrodzenia; Kwoty te
zwiĊksza siĊ o 40% w przypadku osób niepeánospr. chorych: psychicznie, umysáowo
lub z epilepsją oraz pracowników niewidomych.
Refundacja nie moĪe przekroczyü 75% kosztów zatrudnienia osoby niepeánosprawnej.

Refundacja
wynagrodzeĔ

Refundacja
wynagrodzeĔ

Refundacja wynagrodzeĔ osoby
niepeánosprawnej mniemającej
ustalonego prawa do emerytury
Pracodawca zatrudw wysokoĞci :
niający mniej, niĪ 25
a) 70 % kwoty przysáugujących zaosób (peáne etaty) oraz
káadom pracy chronionej
Pracodawca zatrudniab) 90 % kwoty przysáugującej zakáający 25 i wiĊcej osób
dom pracy chronionej w przypadku
osiągający wskaĨnik
osób niepeánosprawnych, u których
zatrudnienia osób niestwierdzono chorobĊ psychiczną,
peánospr., co najmniej
upoĞledzenie umysáowe lub epilep6%
sjĊ oraz pracowników niewidomych
wspóáczynnik wynagrodzenia siĊga
ww. kwot.

Dotacja na poziomie:
a) 70 % kwoty zakáadów pracy
chronionej
b) 90 % kwoty zakáadów pracy chronionej w przypadku
osób niepeánospr. chorych:
psychicznie, umysáowo lub
z epilepsją oraz pracowników
niewidomych.
Refundacja nie moĪe przekroczyü 75% kosztów zatrudnienia osoby niepeánospr.

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i spoáecznej
oraz zatrudnieniu osób niepeánosprawnych...
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W latach 2008–2010 obserwuje siĊ zmiany podstaw prawnych oraz warunków
finansowych zatrudniania osób niepeánosprawnych przez pracodawców, i to zarówno
na chronionym rynku pracy (w zakáadach pracy chronionej i spóádzielniach inwalidów),
jak i na niechronionym rynku pracy (u pozostaáych pracodawców). Przyczyn tych
zmian byáo przynajmniej kilka, m.in.: koniecznoĞü dostosowania przepisów krajowych
do obowiązujących w Unii w związku z wygaĞniĊciem uzyskanego przez PolskĊ
trzyletniego okresu przejĞciowego na peáne wdroĪenie przepisów wspólnotowych
o pomocy publicznej, zwáaszcza o pomocy de minimis2, zmiany zakresu i sposobu
dziaáania Systemu Obsáugi DofinansowaĔ i Refundacji (SODiR), funkcjonującego
w ramach PaĔstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeánosprawnych (PFRON)
oraz coraz trudniejszej sytuacji finansowej Funduszu, z którego Ğrodków realizuje
siĊ dopáaty do zatrudnienia osób niepeánosprawnych.
Podstawowe zmiany dofinansowania zatrudnienia osób niepeánosprawnych w latach 2008–2010 prezentuje tab. 2.
Zmiany w funkcjonowaniu instrumentów zmierzaáy do uproszczenia i ujednolicenia
zasad dofinansowania zatrudnienia osób niepeánosprawnych, zwiĊkszenia atrakcyjnoĞci osób niepeánosprawnych jako pracowników i zmniejszenia róĪnic w warunkach
finansowych zatrudniania tych osób na otwartym i chronionym rynku pracy.
W celu uproszczenia realizacji páatnoĞci dofinansowaĔ – refundacji, caáoĞü dziaáaĔ
na rzecz dofinansowania zatrudnienia przekazano w 2008 roku PFRON, a podstawą
wypáat byáo ujĊcie osoby niepeánosprawnej, na którą miaáa byü przekazana refundacja, w rejestrze osób niepeánosprawnych (w SODiR), prowadzonym przez PFRON.
Zastąpienie z dniem 1 stycznia 2009 roku osobnego dofinansowania skáadek na
ubezpieczenia spoáeczne i wynagrodzeĔ pracowników niepeánosprawnych jednym
ogólnym dofinansowaniem zatrudnienia miaáo za zadanie uproĞciü procedury realizacji páatnoĞci na rzecz pracodawców i uáatwiü im rozliczenie otrzymanych kwot
na zatrudnianych pracowników niepeánosprawnych. Istotną dla sytuacji na rynku
pracy osób niepeánosprawnych zmianą wprowadzoną w 2009 roku byáo objĊcie
dofinansowaniem kosztów zatrudnienia osób niepeánosprawnych, posiadających
ustalone prawo do emerytury. Tym samym pracodawcy zatrudniający emerytów
niepeánosprawnych otrzymali prawo do zgáoszenia tych osób do SODiR do refundacji
kosztów zatrudnienia.
RównieĪ niepracujący emeryci niepeánosprawni zwiĊkszyli swoje szanse na
zatrudnienie i uzupeánienie niskich dochodów z emerytur o wynagrodzenie za
pracĊ. WaĪną dla pracodawców zmianą, która zostaáa wprowadzona w 2009 roku
2
Wprowadzone na podstawie rozporządzeĔ: 1) Komisji Wspólnot Europejskich nr 1998/2006 z dnia 15
grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis Dz. U. U. E. nr L 379, 2) Komisji Wspólnot Europejskich nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE
w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora ryboáówstwa i zmieniającym rozporządzenie
Wspólnot Europejskich nr 1860/2004 – Dz. Urz. z dnia 25 lipca 2007 r. nr UE L 193., 3) Komisji Wspólnot
Europejskich: nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej – Dz. Urz. UE z dnia 21 grudnia 2007 r. nr L 337.
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i przetrwaáa tylko rok3 byáo przyjĊcie za podstawĊ wypáaty dotacji do wynagrodzeĔ
kwoty najniĪszego wynagrodzenia, jako minimalne wynagrodzenie za pracĊ obowiązujące w styczniu roku bieĪącego, a nie jak w poprzednich latach w grudniu
roku ubiegáego. Przy tym kwota dofinansowania obliczona zgodnie z powyĪszymi zasadami nie powinna przekroczyü 75% kosztów páacy pracownika niepeánosprawnego.
WaĪną zmianą zasad dofinansowania wynagrodzeĔ wprowadzoną od 2009 roku
byáo uzaleĪnienie udzielenia dotacji od przyrostu netto miejsc pracy w związku
z koniecznoĞcią stosowania tzw. efektu zachĊty narzuconego przez przepisy unijne4.
Zgodnie z tą ideą wynagrodzenia pracowników niepeánosprawnych zatrudnionych po
1 stycznia 2009 podlegają dofinansowaniu, o ile ich zatrudnienie powoduje ogólny
wzrost zatrudnienia u pracodawcy oraz wzrost zatrudnienia osób niepeánosprawnych
(ma to wyeliminowaü zwalnianie pracowników peánosprawnych i zastĊpowanie ich
pracownikami niepeánosprawnymi, na których przysáuguje dofinansowanie).

2. Osoby niepeánosprawne na rynku pracy w Polsce w latach 2008–2010

Osoby niepeánosprawne cechują siĊ niską aktywnoĞcią ekonomiczną, rzadziej
pracują i czĊĞciej pozostają bierni zawodowo niĪ pozostaáa czĊĞü spoáeczeĔstwa
w wieku produkcyjnym. Wyniki badaĔ aktywnoĞci ekonomicznej ludnoĞci Polski
(BAEL) prezentowane w tab. 3 wskazują, Īe pod wzglĊdem zatrudnienia nastĊpowaáa
systematyczna poprawa sytuacji wĞród tej subpopulacji. W 2008 roku 23,9% osób
niepeánosprawnych poszukiwaáo pracy lub juĪ pracowaáo (czyli byáo aktywnych zawodowo). W 2010 roku odsetek takich osób niepeánosprawnych siĊgnąá 25,9%. Jest
to jednak ponad dwukrotnie mniejszy wspóáczynnik niĪ w przypadku osób peánosprawnych, wĞród których przeciĊtnie blisko 55% byáo aktywnych zawodowo5. WaĪne
jest równieĪ to, Īe w latach 2008–2010 systematycznie rósá odsetek zatrudnionych
osób niepeánosprawnych pomimo ogólnie pogarszającej siĊ sytuacji na rynku pracy
wskutek odczuwanych w gospodarce polskiej skutków kryzysu gospodarczego. W 2008
roku pracĊ posiadaáo 20,8% ogóáu osób niepeánosprawnych w wieku produkcyjnym,
natomiast w 2010 takich osób byáo 21,9%. NaleĪy równieĪ podkreĞliü, Īe w 2010
roku, po raz pierwszy od kilku lat, wzrosáa stopa bezrobocia.
3
Od 2010 roku powrócono do zasady stosowania jako podstawy wymiaru dotacji do wynagrodzenia
minimalnego wynagrodzenia za pracĊ z grudnia poprzedniego roku, co oznacza zamroĪenie wypáat na
poziomie z 2009 roku.
4
Definicja efektu zachĊty wynika z przepisów rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich nr 800/2008
z 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu
art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyáączeĔ blokowych).
5
Zgodnie z danymi Ministerstwa Pracy i Polityki Spoáecznej zawartymi w raporcie Rynek Pracy w Polsce w 2010 roku, wspóáczynnik aktywnoĞci zawodowej ogóáu spoáeczeĔstwa w wieku 15 lat i wiĊcej w 2008
roku wyniósá 54,2%, w 2009 roku – 54,9, natomiast w 2010 wzrósá do poziomu 55,7%.
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Tabela 3. AktywnoĞü ekonomiczna osób niepeánosprawnych
w wieku produkcyjnym w Polsce w latach 2008–2010
Zestawienie Ğrednioroczne
Aktywni zawodowo
Rok

Ogóáem
razem

pracujący

bezrobotni

Bierni
zawodowo

Stopa
Wspóáczynnik
WskaĨnik
bezroboaktywnoĞci
zatrudnienia
cia
zawodowej

w tysiącach

w%
w wieku produkcyjnym

2008

2213

528

460

69

1685

23,9

20,8

13,1

2009

2068

508

443

65

1559

24,6

21,4

12,8

2010

2054

531

449

81

1523

25,9

21,9

15,3

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie: AktywnoĞü ekonomiczna ludnoĞci Polski w IV kwartale 2008 roku, GUS,
Warszawa 2009, s. 169, AktywnoĞü ekonomiczna ludnoĞci Polski w IV kwartale 2009 roku, GUS, Warszawa 2010, s. 195.
AktywnoĞü ekonomiczna ludnoĞci Polski w IV kwartale 2010 roku, GUS, Warszawa 2011, s. 185.

W 2009 roku bez jakiejkolwiek pracy byáo 12,8%, spoĞród osób niepeánosprawnych
aktywnych zawodowo w wieku produkcyjnym, natomiast rok póĨniej ten odsetek
wzrósá do poziomu 15,3%, i to pomimo ogólnego wzrostu liczby zatrudnionych osób
niepeánosprawnych w tym roku.
Przyczyną wzrostu liczby osób bezrobotnych w 2010 roku byá gwaátowny przyrost liczby osób niepeánosprawnych aktywnych zawodowo i jednoczeĞnie mniejsza
dynamika zatrudnienia. Zatem na rynku pracy nie byáo wystarczającej liczby ofert
pracy dla osób niepeánosprawnych w stosunku do napáywu na rynek pracy osób
niepeánosprawnych w wieku produkcyjnym.

3. Zatrudnienie dotowane osób niepeánosprawnych w Polsce w latach 2008–2010

AtrakcyjnoĞü osób niepeánosprawnych na rynku pracy jest uzaleĪniona od korzyĞci, jakie przypadają ich pracodawcom. Generalnie w latach 2008–2010 coraz wiĊcej
osób niepeánosprawnych znajdowaáo pracĊ zarówno na chronionym rynku pracy, jak
i u pozostaáych pracodawców (rys. 1).
Wedáug danych SODiR w koĔcu 2008 roku pracodawcy otrzymywali dotacje
na 205 tys. pracowników niepeánosprawnych. Dwa lata póĨniej dofinansowaniem
wynagrodzeĔ objĊtych byáo o 60 tys. osób niepeánosprawnych wiĊcej. Przy tym przyrost zatrudnienia osób niepeánosprawnych objĊtych dotacjami zanotowaáy zarówno
zakáady pracy chronionej (wraz ze spóádzielniami inwalidów), jak teĪ pracodawcy
niedziaáający w warunkach chronionych.
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Rys. 1. Liczba osób niepeánosprawnych objĊtych dotacjami z PFRON
w latach 2008–2010 (dane w tys. osób)
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych SODiR, Warszawa 2011, s. http://www.nie peln osprawni. gov.pl/
tablice/sod-pfron/, data pobrania: 21.04.2011 r.

Gáównym miejscem pracy osób niepeánosprawnych, zgodnie z danymi SODiR,
w caáym okresie objĊtym analizą, tj. w latach 2008–2010, byli pracodawcy dziaáający w warunkach chronionych. W 2008 roku w warunkach chronionych pracowaáo
166 tys. osób z niepeánosprawnoĞcią, czyli 81% wszystkich zatrudnionych osób
legitymujących siĊ orzeczeniem o niepeánosprawnoĞci. W 2010 roku zatrudniali oni
198 tys. pracowników niepeánosprawnych (wzrost o 32 tys. osób), co stanowiáo 81%
ogóáu zatrudnionych osób mających prawnie stwierdzoną niepeánosprawnoĞü. NaleĪy
zwróciü jednak uwagĊ na fakt, Īe znacznie wiĊkszą dynamiką charakteryzowaáo siĊ
zatrudnienie u pracodawców na otwartym rynku pracy. W latach 2008–2010 dynamika zatrudnienia wyniosáa 172%. W roku 2008 pracĊ subsydiowaną na otwartym
rynku znalazáo 39 tys. osób niepeánosprawnych, a dwa lata póĨniej juĪ 67 tys. takich
osób. Dynamika zatrudnienia osób niepeánosprawnych w warunkach chronionych
byáa znacznie mniejsza i siĊgaáa 119%.

ZakoĔczenie

Wprowadzone w latach 2008–2010 zmiany zasad dofinansowania zatrudnienia
osób niepeánosprawnych nie wpáynĊáy negatywnie na zatrudnienie tych osób. Zarówno
wedáug danych uzyskanych z badaĔ aktywnoĞci ekonomicznej ludnoĞci Polski, jak

250

ANDRZEJ KOZA

i z Systemu Obsáugi DofinansowaĔ i Refundacji coraz wiĊcej osób niepeánosprawnych
pracowaáo. WiĊkszym zainteresowaniem osobami niepeánosprawnymi cechowali
siĊ pracodawcy nieposiadający statusu zakáadu pracy chronionej. Nie musieli oni
stwarzaü specjalnych warunków pracy dla tych osób, a przekazywane im dotacje na
wynagrodzenia, chociaĪ mniejsze niĪ w ZPCH, byáy wystarczającą rekompensatą
z tytuáu wzrostu kosztów w związku z zatrudnieniem osób niepeánosprawnych.
Wzrost zatrudnienia osób niepeánosprawnych z pewnoĞcią wynikaá równieĪ z faktu
koniecznoĞci wzrostu netto liczby etatów w związku z zatrudnieniem pracownika
niepeánosprawnego.
Na podstawie przeprowadzonych badaĔ autor niniejszego artykuáu stoi na stanowisku, Īe wprowadzone w 2010 roku zmiany zasad dofinansowania zatrudnienia
osób niepeánosprawnych nie miaáy negatywnych konsekwencji dla ich zatrudnienia.
Pomimo niekorzystnych zmian zasad wyliczania dotacji do zatrudnienia, w konsekwencji których „zamroĪono” w 2010 roku podstawĊ wypáaty dotacji6, stosując
podstawĊ wypáaty z 2009 roku, zatrudnienie dotowane w 2010 roku wzrosáo. Zatem
pracodawcy uznali, Īe atrakcyjnoĞü dopáat do zatrudnienia osób niepeánosprawnych
byáa wystarczająca w stosunku do dodatkowych kosztów zatrudniania tych osób.
NaleĪy równieĪ dodaü, Īe przyczyną wzrostu zatrudnienia osób niepeánosprawnych
w 2010 roku mogáo byü takĪe przystąpienie do realizacji przez zakáady pracy chronionej naáoĪonego na tego typu pracodawców obowiązku zwiĊkszenia zatrudnienia
osób niepeánosprawnych do 50% ogóáu zatrudnionych w przeliczeniu na peány
wymiar czasu pracy7. Pomimo Īe wzrost tego wskaĨnika zatrudnienia osób niepeánosprawnych bĊdzie obowiązywaá dopiero w 2012 roku, niektórzy pracodawcy
z chronionego rynku pracy przystąpili do realizacji tego wymogu juĪ wczeĞniej.
RównieĪ od 2011 roku zwiĊkszono limity dotacji do zatrudnienia do nawet 180%
páacy minimalnej w przypadku pracowników ze znacznym stopniem niepeánosprawnoĞci.
Autor niniejszego opracowania uwaĪa takĪe, Īe oprócz powyĪszych uwarunkowaĔ na sytuacjĊ osób niepeánosprawnych na rynku pracy duĪy wpáyw ma ogólny
stan gospodarki. Poprawa sytuacji gospodarczej w 2010 roku oraz optymistyczne
prognozy w zakresie wzrostu gospodarczego na 2011 rok stanowiáy dla pracodawców
wystarczające przesáanki wzrostu zatrudnienia osób niepeánosprawnych.

6
Dofinansowanie ustala siĊ jako odpowiedni procent liczony od najniĪszego wynagrodzenia. Po korekcie
dokonanej w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i spoáecznej oraz
zatrudnieniu osób niepeánosprawnych przez najniĪsze wynagrodzenie – w rozumieniu tej ustawy – naleĪy
rozumieü minimalne wynagrodzenie za pracĊ obowiązujące w grudniu roku poprzedniego. Tak, wiĊc kwotĊ
dofinansowania naleĪnego w 2010 r. obliczano od minimum z roku 2009 (1 276 zá), nie zaĞ od najniĪszej
páacy z 2010 roku (1317) zá.
7
Wprowadzony ustawą z 29 paĨdziernika 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoáecznej oraz zatrudnianiu osób niepeánosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 226, poz. 1475).
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The subsidies to employment versus the situation of the handicapped persons
in the Polish labour market in years 2008–2010
The handicapped persons are not attractive workers due their disability. In order to improve their
attractiveness in the labour market the state subsidizes their employment. In years the 2008–2010 – the
regulations of subsidizing the employment of disabled people in Poland. These changes did not negatively affect the continuing increase in their employment in the last few years. In the years 2008–2010
the number of people with disabilities, who found a job increased by over 60 thousands. Employment
growth was recorded both in the protected labor market, as well as in other employers.

