
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Kobiaka 

na 59. posiedzeniu Senatu 

w dniu 24 lipca 2014 r. 

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

Szanowny Panie Ministrze! 

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne zainteresowani są wyjaśnieniem problemu związanego 

z oceną sytuacji ekonomicznej przy wnioskowaniu o pomoc publiczną na zatrudnienie, której udziela PFRON 

w formie dofinansowań do wynagrodzeń. 

Nowe rozporządzenie Komisji (WE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uznające niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (DzUrz UE L 187 z 

28 czerwca 2014 r.) nadal umożliwia otrzymywanie pomocy publicznej. Celem tej pomocy jest również za-

chęcanie przedsiębiorstw do zwiększania poziomów zatrudnienia pracowników znajdujących się w szczegól-

nie niekorzystnej sytuacji lub pracowników niepełnosprawnych. Wymienione rozporządzenie stanowi, że 

pomoc przyznawana przedsiębiorcom znajdujących się w trudnej sytuacji podlega wyłączeniu z zakresu sto-

sowania tego rozporządzenia. 

Jednocześnie mając na uwadze ocenę sytuacji ekonomicznej przy składaniu wniosku o pomoc na zatrud-

nienie osób niepełnosprawnych wynikającą z ustawy o rehabilitacji, której udziela PFRON, a także mając na 

uwadze nowe rozporządzenie Komisji (WE) nr 651/2014, kieruję do Pana Ministra następujące pytania. 

1. Za jaki miesiąc będzie następować ocena sytuacji ekonomicznej podczas składania wniosku do PFRON 

o pomoc w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wedle 

nowego rozporządzenia Komisji (WE) nr 651/2014? 

2. Według jakich kryteriów następować będzie ocena sytuacji ekonomicznej dla grupy przedsiębiorców 

MŚP podczas składania wniosku do PFRON o pomoc w formie miesięcznego dofinansowania do wynagro-

dzeń pracowników  niepełnosprawnych? 

3. Według jakich kryteriów następować będzie ocena sytuacji ekonomicznej dla grupy dużych przedsię-

biorców podczas składania wniosku do PFRON o pomoc w formie miesięcznego dofinansowania do wyna-

grodzeń pracowników niepełnosprawnych? 

4. W Polsce jest wiele form prowadzenia działalności gospodarczej, na przykład spółki prawa handlowe-

go, cywilne, spółdzielnie. W jaki sposób następować będzie ocena sytuacji ekonomicznej dla różnych form 

prowadzenia działalności podczas składania wniosku do PFRON o pomoc w formie miesięcznego dofinan-

sowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych? 

Z poważaniem 

Andrzej Kobiak 

 

 




