
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Kobiaka 

na 72. posiedzeniu Senatu 

w dniu 19 marca 2015 r. 

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

prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adama Jassera oraz do prezes Zarządu Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Teresy Hernik 

Przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 w zakresie definicji przedsiębiorstwa znajdującego się 

w trudnej sytuacji ekonomicznej nie odnoszą się do małych i średnich przedsiębiorstw, które istnieją krócej 

niż trzy lata. Zasadniczym elementem tej definicji jest moment rozpoczęcia działalności gospodarczej, a nie 

sam fakt rejestracji przedsiębiorstwa czy dokonania wpisu do KRS. Z uwagi na brak przepisu, który w sposób 

jednoznaczny określiłby moment rozpoczęcia działalności gospodarczej, zwracam się z prośbą o odpowiedź 

na następujące pytania. 

1. Czy momentem rozpoczęcia działalności będzie data wystawienia pierwszej faktury, data rozpoczęcia 

czynności podlegających opodatkowaniu, data wykonania pierwszej czynności częstotliwego (stałego) ich 

wykonywania, czy też otrzymanie pierwszego zarobku? 

2. Przedsiębiorstwa nie będą uznawane za znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej w okresie 

pierwszych trzech lat po rozpoczęciu działalności gospodarczej. Czy w takim razie okres pierwszych trzech 

lat po rozpoczęciu działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy A, który rozpoczął działalność gospodarczą 

15 lutego 2012 r., nie będzie miał zastosowania? 

3. Czy okres pierwszych trzech lat po rozpoczęciu działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy B, który 

rozpoczął działalność gospodarczą 15 lutego 2013 r., będzie miał zastosowanie? 

4. Czy wspomniany okres pierwszych trzech lat po rozpoczęciu działalności będzie miał zastosowanie do 

grupy MŚP, czy też do tak zwanych dużych przedsiębiorstw? 

5. Czy przedsiębiorstwo, które znajduje się w okresie pierwszych trzech lat po rozpoczęciu działalności 

gospodarczej, ma obowiązek wysłania do PFRON sprawozdania finansowego w terminie do 30 kwietnia 

2015 r.? 

6. Wielu przedsiębiorców przekształciło się w inne formy prowadzenia działalności, na przykład osoby fi-

zyczne prowadzące działalność gospodarczą – w inny podmiot, na przykład w spółkę cywilną, osobową lub 

kapitałową. Czy w sytuacji, gdy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą przekształciła się 

w spółkę kapitałową i uzyskała wpis do KRS dla spółki z o.o., powinno się rozpoznawać jako dzień rozpo-

częcia działalności gospodarczej dzień wpisu do KRS (na przykład 16 lutego 2015 r.)? 

7. Czy w sytuacji, gdy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą przekształciła się w spółkę 

kapitałową i uzyskała wpis do KRS dla spółki z o.o. (16 lutego 2015 r.), będzie ona podlegać ocenie sytuacji 

ekonomicznej, czy też należy uznać, że spółka z o.o. (przekształcona) będzie przedsiębiorcą działającym 

krócej niż trzy lata? 

8. Czy wielkość przedsiębiorstwa, którą należy wykazać w poz. nr 9 wniosku Wn-D (Wniosek o wypłatę 

miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych) powinna być określona 

wedle załącznika nr 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014? 

9. Czy do określenia wielkości przedsiębiorstwa, którą należy wykazać w poz. nr 9 wniosku Wn-D, 

uwzględnia się dane dotyczące tego przedsiębiorstwa oraz dane innego przedsiębiorstwa, z którym przedmio-

towe przedsiębiorstwo jest powiązane (załącznik nr 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014)? 

10. W sytuacji, gdy na przykład w spółdzielni stan zatrudnienia w przeliczeniu na RJR (roczne jednostki 

robocze) wynosi sto osób, a całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro, spółdzielnia klasyfi-

kowana jest do grupy MŚP. Gdyby spółdzielnia posiadała 100% udziałów w spółce z o.o., a stan zatrudnienia 

w spółce w przeliczeniu na RJR wynosiłby sto osiemdziesiąt osób, całkowity zaś bilans roczny nie przekra-

czałby 43 milionów, to określając wielkość spółdzielni, należałoby uwzględnić dane spółki z o.o., i wtedy 

spółdzielnia byłaby klasyfikowana jako tak zwane duże przedsiębiorstwo. Czy w związku z tym spółdzielnia 

będąca dużym przedsiębiorcą ma obowiązek obliczenia księgowego stosunku kapitału obcego do kapitału 

własnego oraz obliczenia wskaźnika pokrycia odsetek do EBITDA? 

11. Biorąc pod uwagę założenia do pytania nr 3, w jaki sposób przedsiębiorca, który w obrębie danego 

przedsiębiorstwa zaliczany jest do grupy średnich przedsiębiorców, a będący jednostką powiązaną z innym 



przedsiębiorcą zaliczany jest do tak zwanego dużego przedsiębiorstwa, ma dokonywać obliczeń księgowego 

stosunku kapitału obcego do kapitału własnego oraz obliczania wskaźnika pokrycia odsetek do EBITDA? 

Czy należy uwzględniać tylko dane finansowe z danego przedsiębiorstwa, czy też należy to rozpoznawać 

w inny sposób, na przykład dodać dane z innego przedsiębiorstwa (spółki)? 

12. Czy do obliczania otrzymanej pomocy w formie subsydiowania wynagrodzeń na zatrudnienie pracow-

ników niepełnosprawnych, która jest wyłączona blokowo z obowiązku notyfikacji, o ile nie przekracza rocz-

nie kwoty 10 milionów euro na przedsiębiorstwo (art. 4 ust. 1 lit. p rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 651/2014), należy uwzględniać stan zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie, a także zatrudnienie w pod-

miocie powiązanym z danym przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 3 ust. 3 Załącznika I do rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 651/2014? 

13. W art. 4 ust. 1 lit. p rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 zastosowano pojęcie „na przedsiębior-

stwo”. Pojęcie „przedsiębiorstwo” zostało zdefiniowane również w Załączniku I do rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 651/2014. Czy więc przy obliczaniu pułapu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. p rozporządzenia Ko-

misji (UE) nr 651/2014, oba pojęcia są tożsame? Innymi słowy, czy w przypadku spełnienia przez przedsię-

biorstwo przesłanki wynikającej z art. 3 ust. 3 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 

wystąpi wspólny limit w wysokości 10 milionów euro na przedsiębiorstwo? 

14. W art. 2 pkt 32 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. określono 

„wzrost netto liczby pracowników” jako wzrost netto liczby pracowników w danym zakładzie w porównaniu 

ze średnią w danym okresie. W opinii przedsiębiorców użyte sformułowanie „w danym zakładzie” w sposób 

jednoznaczny odnosi się do liczby pracowników w danym zakładzie, czy więc w sytuacji, gdy przedsiębior-

stwo A posiada jednostki powiązane, na przykład spółki zależne – w Słowacji spółka B, w Niemczech spółka 

C – i wnioskuje o pomoc na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, do obliczania wzrostu netto liczby pra-

cowników w danym zakładzie A jest zobowiązane do uwzględnienia liczby pracowników w przeliczeniu na 

roczne jednostki robocze w jednostkach powiązanych za granicą, czyli B i C? 

15. W sytuacji, gdyby odpowiedź na pytanie nr 3 była twierdząca (obowiązek uwzględniania stanów za-

trudnienia w jednostkach powiązanych), jakie normy prawa unijnego o tym stanowią? W takiej sytuacji pro-

szę też o szczegółową analizę przepisów prawnych w tym zakresie, tak aby przedsiębiorcy nie mieli w tym 

zakresie wątpliwości. 

Z poważaniem 

Andrzej Kobiak 

 

 




