
Oświadczenie złożone 
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w dniu 10 lipca 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej ponownie wnoszę o podjęcie działań zmierzających do wprowa-

dzenia zmian w systemie składek odprowadzanych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-

sprawnych. Ponadto zwracam się z prośbą o zmianę przepisów dotyczących płacenia składek na PFRON 

przez przedsiębiorców niemających możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

Kiedy byłem przedsiębiorcą, przez wiele lat uiszczałem składki do PFRON, w zamian nic nie zyskując. Ze 

środków z tych funduszy na przestrzeni ostatnich lat powstawały liczne zakłady pracy chronionej, które ko-

rzystały z dopłat ze składek płaconych przez przedsiębiorców, nie płacąc przy tym podatków (w tym VAT) 

tak jak pozostałe firmy. Wobec powyższego wspomniane zakłady mogły osiągać korzyści ułatwiające im 

funkcjonowanie. Dziś niektóre z tych zakładów już nie działają, a przedsiębiorstwa nadal płacą składki, by 

utrzymywać rozbudowaną biurokrację oraz setki osób zatrudnionych na powtarzalnych stanowiskach 

w PFRON. Należy nadmienić, iż państwo i tak wciąż w różny sposób dopłaca do aktywizacji osób niepełno-

sprawnych. 

W związku z tym proszę o rozważenie, czy lepszym rozwiązaniem nie byłoby zniesienie składki do 

PFRON dla przedsiębiorców niemających możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Powyższych 

składek nie można odliczyć od podatku, co jest ewidentną stratą nie tylko dla przedsiębiorstw, ale i dla wła-

ścicieli firm, którzy tak naprawdę płacą z własnych funduszy. Dzieje się tak w majestacie prawa. Może czas 

najwyższy zlikwidować PFRON jako instytucję powielającą działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

które wykonuje w swym zakresie nasze państwo, z tym wyjątkiem, że na działalność PFRON wpłacają tylko 

i wyłącznie właściciele firm, nie mogąc nawet wliczyć tego w koszty przedsiębiorstwa. 

Jeszcze raz wnoszę o merytoryczne zajęcie się tym tematem, który wielokrotnie poruszany jest na spotka-

niach z przedsiębiorcami. W związku z obecnym stanem rzeczy działania w przedstawionym zakresie są ko-

nieczne i uzasadnione. 

Z poważaniem 

Robert Dowhan 




