
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Kobiaka 

na 61. posiedzeniu Senatu 

w dniu 25 września 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adama Jassera 

Szanowny Panie Prezesie! 

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne zainteresowani są wyjaśnieniem problemu związanego 

z oceną sytuacji ekonomicznej przy wnioskowaniu o pomoc publiczną na zatrudnienie, udzielaną przez 

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 (Dz. Urz. UE L 187 z 

26 czerwca 2014 r.) nadal umożliwia otrzymywanie pomocy publicznej, której celem jest zachęcanie przed-

siębiorstw do zwiększania zatrudnienia pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji 

lub pracowników niepełnosprawnych. Wymienione rozporządzenie stanowi, że pomoc przyznawana przed-

siębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji podlega wyłączeniu z zakresu stosowania wspomnianego roz-

porządzenia. Cytowane rozporządzenie w tłumaczeniu na język polski posługuje się wieloma terminami, 

które nie są dla beneficjenta pomocy publicznej zrozumiałe, a nawet trudno je przyporządkować do polskiego 

prawa. 

W związku z tym, w trosce o przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne i wnioskujących do 

PFRON o pomoc na zatrudnienie, proszę o uszczegółowienie i wyjaśnienie, jak należy rozumieć i stosować 

wymienione niżej pojęcia. 

W art. 2 pkt 18 rozporządzenia komisji (WE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. określono, że sformu-

łowanie „przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej” oznacza przedsiębiorstwo, wobec 

którego zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w przywołanym przepisie. W związku z 

tym proszę o odpowiedź na poniższe pytania. 

1. Co oznacza „subskrybowany kapitał” i czy jest to kapitał podstawowy, kapitał własny czy suma wybra-

nych kapitałów w spółce z o.o.? 

2. W jaki sposób należy obliczać zakumulowane straty? Czy jest to suma strat z okresu dwóch lat w sto-

sunku do kapitału? Jakiego kapitału w spółce z o.o.? 

3. W jaki sposób należy obliczać subskrybowany kapitał, a także zakumulowane straty, w przypadku in-

nych form prowadzenia działalności (na przykład spółdzielnie, spółki akcyjne, spółki cywilne, spółki jawne)? 

4. Wprowadzono do oceny sytuacji „wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem EBITDA”. Jakie dane finansowe 

będą brane pod uwagę przy obliczaniu tego wskaźnika? Czy uwzględniany będzie zysk ze sprzedaży czy 

zysk brutto i czy przez „odsetki” rozumie się odsetki naliczone czy też zapłacone? 

5. Czy wprowadzony do oceny sytuacji „wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem EBITDA” będzie uwzględ-

niany przy ocenie dużych firm czy również firm z grupy MŚP? 

6. Czy oprócz wymienionych powyżej metod oceny sytuacji ekonomicznej planuje się inne metody? Jeśli 

tak, to jakie? 

7. W jaki sposób oceniana będzie sytuacja ekonomiczna w przypadku, gdy beneficjent pomocy na zatrud-

nienie nie sporządzi sprawozdania finansowego? 

8. Czy ocena sytuacji ekonomicznej będzie dotyczyła wszystkich wnioskujących o pomoc na zatrudnienie, 

czyli zarówno MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw? 

Z poważaniem 

Andrzej Kobiak 




