
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Kobiaka 

na 60. posiedzeniu Senatu 

w dniu 7 sierpnia 2014 r. 

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

do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adama Jassera 

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prezesie! 

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne zainteresowani są wyjaśnieniem problemu związanego 

z oceną sytuacji ekonomicznej przy okazji składania wniosku o pomoc publiczną na zatrudnienie, której 

PFRON udziela w formie dofinansowań do wynagrodzeń. 

Nowe rozporządzenie komisji (WE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje po-

mocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 

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

chęcanie przedsiębiorstw do zwiększania poziomu zatrudnienia pracowników znajdujących się w szczególnie 

niekorzystnej sytuacji lub pracowników niepełnosprawnych. Wspomniane rozporządzenie stanowi, że pomoc 

przyznawana przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji podlega wyłączeniu z zakresu stosowania 

tego rozporządzenia. 

Ze względu na ocenę sytuacji ekonomicznej przy okazji składania wniosku o pomoc na zatrudnienie osób 

niepełnosprawnych wynikającą z ustawy o rehabilitacji, której udziela PFRON, a także ze względu na nowe 

rozporządzenie Komisji (WE) nr 651/2014 kieruję do Pana Ministra następujące pytania: 

1. Czy ocena sytuacji ekonomicznej przy okazji składania do PFRON wniosku o pomoc w formie mie-

sięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wedle nowego rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 651/2014 przeprowadzana będzie po zakończeniu roku kalendarzowego (obrotowego), czy 

też w stosunku do dwunastu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku? 

2. Czy ocena sytuacji ekonomicznej podczas składania do PFRON wniosku o pomoc w formie miesięcz-

nego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wedle nowego rozporządzenia Ko-

misji (WE) nr 651/2014 przeprowadzana będzie na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 

czy też na podstawie sporządzonego sprawozdania finansowego? 

3. Jednostki prowadzące księgi rachunkowe stosownie do ustawy o rachunkowości sporządzają sprawoz-

danie finansowe w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego (np. za 2014 r. w terminie do 31 marca 

2015 r.), a składanie wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych następuje 

za każdy miesiąc. W jaki sposób przedsiębiorca powinien ocenić swoją sytuację ekonomiczną za miesiąc, na 

przykład za styczeń 2014 r., skoro nie sporządził jeszcze sprawozdania finansowego za 2014 r.? 

4. Jednostki nieprowadzące ksiąg rachunkowych stosownie do ustawy o rachunkowości nie sporządzają 

sprawozdań finansowych, a składanie wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełno-

sprawnych następuje za każdy miesiąc. W jaki sposób przedsiębiorca powinien ocenić swoją sytuację eko-

nomiczną za miesiąc, na przykład za styczeń 2015 r., skoro nie tworzy jeszcze sprawozdań finansowych? 

Z poważaniem 

Andrzej Kobiak 




