
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Kobiaka 

na 38. posiedzeniu Senatu 

w dniu 30 marca 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-

sprawnych Roberta Kwiatkowskiego 

Szanowny Panie Prezesie! 

W dniu 1 lipca 2016 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym w trakcie wchodzenia w życie nowych zapi-

sów w gronie przedsiębiorców pojawiło się wiele trudności interpretacyjnych związanych z obliczaniem 

kwoty ulgi dla kontrahentów. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie stanowiska Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w odniesieniu do przykładowej sytuacji wskazanej poniżej. 

Uprawniony sprzedający wykonał usługę w miesiącu maju lub czerwcu 2016 r., po czym wystawił fakturę 

za tę usługę. Termin płatności na fakturze został określony na lipiec 2016 r., a należność za usługę uregulo-

wano terminowo. Przychód ze sprzedaży usług na rzecz kontrahenta oraz przychód ogółem zostały zaliczone 

do miesiąca maja lub czerwca 2016 r. Co więcej, od wskazanych terminów zostały ustalone również wyna-

grodzenia pracowników sprzedającego o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także 

zatrudnienie ogółem i zatrudnienie osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na etaty. 

W odniesieniu do opisanej sytuacji proszę o odpowiedź na następujące pytania. 

1. Mając na uwadze objaśnienie (przypis 18) do formularza INF-U, dotyczące pola nr 35 „wynagrodze-

nia”, które stanowi, że w pozostałych przypadkach należy wpisać odpowiednio sumę wynagrodzeń pracow-

ników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, pomniejszoną o należne od nich składki 

na ubezpieczenia społeczne, a w pozostałych przypadkach należy podać dane z miesiąca, do którego zaliczo-

no przychód z tytułu zakupu lub z miesiąca, w którym realizowano zakupioną produkcję lub usługę, pytam, 

w jaki sposób powinno nastąpić obliczenie kwoty ulgi. 

2. Jaki kod należy wpisać w polu nr 28 w sytuacji opisanej szczegółowo powyżej, wypełniając informację 

INF-U, w szczególności gdy przychód ze sprzedaży usług na rzecz kontrahenta i przychód ogółem został 

zaliczony do miesiąca maja/czerwca 2016 r. wynagrodzenia pracowników sprzedającego o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także zatrudnienie ogółem i zatrudnienie osób niepełnospraw-

nych w przeliczeniu na etaty zostało ustalone do miesiąca maja/czerwca 2016 r.? 

Rozwiązanie przedstawionych trudności interpretacyjnych związanych z ulgami we wpłatach dla kontra-

hentów jest bardzo istotne dla prawidłowego funkcjonowania wielu przedsiębiorstw zatrudniających osoby 

niepełnosprawne. Stanowisko sformułowane przez Pana Prezesa zostanie przekazane pracodawcom zgłasza-

jącym takie wątpliwości. 

Z poważaniem 

Andrzej Kobiak 

 
 


