
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Kobiaka 

na 67. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 grudnia 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 składaniu wniosku 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 przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej 

sytuacji podlega wyłączeniu z zakresu stosowania wspomnianego rozporządzenia. 

W trosce o przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne i składających wnioski do PFRON o 

pomoc publiczną na zatrudnienie proszę o wyjaśnienie następujących kwestii. 

I. Jak należy rozumieć i stosować pojęcia określone w art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (WE) 

nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., w którym prawodawca wyjaśnia, że „przedsiębiorstwo znajdujące się 

w trudnej sytuacji ekonomicznej” oznacza przedsiębiorstwo, wobec którego zachodzi co najmniej jedna z 

wymienionych w tym rozporządzeniu okoliczności? W tym przepisie wprowadzono w związku z oceną sytu-

acji „wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem EBITDA”. W literaturze ekonomicznej można spotkać między 

innymi następującą formułę: [zysk (strata) z działalności operacyjnej + amortyzacja + odsetki] / odsetki. 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej to dane finansowe z rachunku zysków i strat, poz. F rachunku zy-

sków i strat – wariant porównawczy; amortyzacja to dane finansowe z rachunku zysków i strat, poz. B.I. ra-

chunku zysków i strat – wariant porównawczy; odsetki to dane finansowe z rachunku zysków i strat, poz. H.I. 

rachunku zysków i strat – wariant porównawczy. 

II. Dla ujednolicenia poglądów składającego wniosek o pomoc i organ udzielający pomocy powstają ko-

lejne pytania. 

1. Jaki wzór matematyczny należy stosować do obliczenia wskaźnika EBITDA? Czy taki, jak podany po-

wyżej? A może należy stosować inną formułę? Jeśli tak, to jaką postać ma ta formuła i z jakich pozycji (pól) 

rachunku zysków i strat należy pobierać dane finansowe? 

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

niany przy ocenie dużych firm, jakimi są spółdzielnie posiadające status zakładu pracy chronionej? 

3. Czy planowane jest nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie informacji przedstawianych przez 

podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub w rybo-

łówstwie, które pomoże przedsiębiorcom dokonać oceny sytuacji ekonomicznej od stycznia 2015 r.? 

Z poważaniem 

Andrzej Kobiak 




