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Pracodawcy nie dbają o prawa majątkowe do utworów
Firmy, zdając się na przepis ustawy, nie wpisują do umów o pracę obowiązku tworzenia dzieł.  
Pozbawiają się tym samym prawa zarządzania nimi i zarabiania na nich

Jarosław Konecko
senior associate z kancelarii 
Domański Zakrzewski Palinka

Zasadą jest, że jeżeli ustawa lub 
umowa o pracę nie zawierają 
odmiennych regulacji, to prawo 

do utworów stworzonych przez pracownika 
w ramach stosunku pracy nabywa pracodaw-
ca. Nabycia majątkowych praw autorskich 
dokonuje się poprzez przyjęcie utworu przez 
zatrudniającego. Tak wynika z art. 12 ust. 1 
ustawy o prawie autorskim i prawach po-
krewnych (dalej: u.p.a.). 

Pracodawcy, zdając się na ten przepis i za-
kładając automatyczne przejście na nich praw 
autorskich, rezygnują z regulowania w umo-
wach o pracę kwestii przeniesienia przez 
pracowników praw autorskich do utworów 
stworzonych przez nich w trakcie zatrud-
nienia. Poniżej przedstawiamy powody, dla 
których takie zachowanie może się okazać 
niekorzystne dla firmy i jakie zagrożenia wią-
żą się z taką praktyką.

zagrożenie 1

Brak praw do utworów stworzonych przez 
osoby niezobowiązane umową o pracę  
do twórczości

Wyjaśnienie

Niezbędną przesłanką dla nadania utworo-
wi charakteru pracowniczego i tym samym 
objęcia go przeniesieniem na pracodawcę 
zgodnie z art. 12 ust. 1 u.p.a. jest stworze-
nie go w wyniku wykonywania obowiązków 
służbowych. Innymi słowy, obowiązek wyko-
nywania utworów powinien wynikać wprost 
z treści umowy o pracę, a stworzenie danego 
dzieła powinno być zawarte w zakresie obo-
wiązków pracownika. 

Tymczasem z praktyki wynika, iż znaczna 
część istotnych dla pracodawców utworów 
(takich jak logotypy, znaki towarowe, utwo-
ry wzornictwa przemysłowego, reklamy czy 
programy komputerowe) została stworzona 
przez pracowników, których zakres obowiąz-
ków pracowniczych nie obejmował w żaden 
sposób tworzenia utworów (np. menedże-
rów, członków zarządu). Zatem do utworów 
stworzonych przez takich pracowników nie 
będzie więc miało zastosowanie domniema-
nie z art. 12 ust. 1 u.p.a. Oznacza to, że au-
torskie prawa majątkowe do tych utworów 
pozostaną przy tych twórcach-pracownikach 
i nie przejdą na pracodawców. Taka sytuacja 
pozbawia częstokroć firmy praw do cennych 
dla nich aktywów (jak np. prawo do projektu 
graficznego firmy czy marki). Ponadto rodzi 
ryzyko związane z ewentualnymi roszczenia-
mi pracowników-autorów o wynagrodzenie 
z tytułu naruszenia autorskich praw mająt-

kowych, podnoszonymi zazwyczaj po ustaniu 
zatrudnienia.

zagrożenie 2

niepewność co do zakresu praw nabytych

Wyjaśnienie

Nawet w przypadku skutecznego nabycia przez 
pracodawcę autorskich praw majątkowych na 
podstawie art. 12 ust. 1 u.p.a. mogą powstać 
wątpliwości co do zakresu takiego nabycia. 
Nabycie praw następuje bowiem w granicach 
wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego 
zamiaru stron. Oznacza to, iż nie ma ono cha-
rakteru pełnego, a autorskie prawa majątkowe 
do utworu będące poza granicami wynikający-
mi z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru 
stron pozostają przy twórcy-pracowniku. 

Co więcej, w razie zainicjowanego przez 
pracownika sporu sądowego co do konkretne-
go sposobu korzystania z utworu przez praco-
dawcę, to zatrudniający musi udowodnić, że 
nabycie prawa na kwestionowanym polu eks-
ploatacji wynika z celu umowy o pracę i zgod-
nego zamiaru stron. Biorąc pod uwagę już 
samą okoliczność istnienia sporu, przeprowa-
dzenie takiego dowodu nie wydaje się łatwe, 
szczególnie w zakresie wykazania zgodnego 
zamiaru stron. Jeśli zaś z celu umowy o pra-
cę i zgodnego zamiaru stron wynika wyraź-
nie wąski zakres korzystania z dzieła przez 
firmę, to nabycie praw w zakresie szerszym 
wymaga zawarcia z twórcą (pracownikiem) 
odrębnej pisemnej umowy o przeniesieniu 
autorskich praw majątkowych w odniesie-
niu do konkretnych pól eksploatacji. Zgodnie 
bowiem z art. 41 ust. 2, art. 53 i art. 64 u.p.a. 
przeniesienie autorskich praw majątkowych 
obejmuje wyłącznie pola eksploatacji wyraź-
nie wymienione w pisemnej umowie. 

Uwaga! Wyjątek dotyczy art. 74 ust. 3 u.p.a., 
zgodnie z którym pracodawca nabywa całość 
majątkowych praw autorskich do programu 
komputerowego stworzonego przez pracow-
nika w wyniku wykonywania obowiązków ze 
stosunku pracy. Oznacza to, że służy mu pra-
wo korzystania i rozporządzania tym utwo-
rem na wszystkich polach eksploatacji bez 
konieczności zawierania odrębnych umów.

zagrożenie 3

niemożność wykonywania zależnego prawa 
autorskiego

Wyjaśnienie

Zależne prawo autorskie zostało zdefinio-
wane jako prawo twórcy do zezwalania na 
rozporządzanie i korzystanie z opracowań 
jego utworu (art. 2 ust. 2 u.p.a.). Z kolei zgod-

nie z art. 46 u.p.a., jeżeli umowa nie stanowi 
inaczej, twórca zachowuje wyłączne prawo 
zezwalania na wykonywanie zależnego pra-
wa autorskiego, mimo że w umowie posta-
nowiono o przeniesieniu całości autorskich 
praw majątkowych. O ile więc na podsta-
wie art. 12 ust. 1 u.p.a. z celu umowy o pracę 
i zgodnego zamiaru stron można by wyka-
zać, że pracodawca nabył pełnię autorskich 
praw majątkowych do utworu stworzonego 
przez pracownika w wyniku wykonywania 
obowiązków służbowych, o tyle nie można 
skutecznie dowieść, że na pracodawcę prze-
szło wyłączne prawo zezwalania na wykony-
wanie zależnego prawa autorskiego. 

Tak więc zatrudniający, który zamierza 
korzystać w obrocie z dokonanych przez sie-
bie lub na swoje zlecenie opracowań utworu 
pracowniczego, powinien uzyskać dodatkowo 
zezwolenie pracownika-twórcy na takie ko-
rzystanie. Innym rozwiązaniem jest zawar-
cie z nim osobnej umowy zezwalającej pra-
codawcy na wykonywanie zależnego prawa 
autorskiego lub też przenoszącej na niego 
wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie 
zależnego prawa autorskiego.

zagrożenie 4

Wykonywanie autorskich praw osobistych 
przez pracowników

Wyjaśnienie

Pracodawca może nabyć tylko autorskie 
prawa majątkowe do utworów stworzonych 
przez jego pracowników (art. 12. ust. 1 u.p.a.). 
Przy twórcy pozostają niepodlegające zrze-
czeniu się lub zbyciu autorskie prawa oso-
biste, takie jak prawo do: autorstwa utwo-
ru, oznaczenia utworu swoim nazwiskiem 
lub pseudonimem, udostępniania utworu 
anonimowo, nienaruszalności treści i formy 
dzieła, rzetelnego wykorzystania utworu, de-
cydowania o pierwszym udostępnieniu utwo-
ru publiczności oraz nadzoru nad sposobem 
korzystania z dzieła. 

Dodatkowo trzeba pamiętać, że zgodnie 
z art. 49 ust. 2 u.p.a., nawet jeśli pracodawca 
nabył całość autorskich praw majątkowych 
do twórczości pracowniczej, nie może on, 
bez zgody twórcy, dokonywać zmian w utwo-
rze. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy zmiany 
są spowodowane oczywistą koniecznością, 
a twórca nie miałby słusznej podstawy im 
się sprzeciwić. 

Częstą praktyką jest umieszczanie w umo-
wach z twórcami postanowienia zobowiązu-
jącego twórcę do niewykonywania przysłu-
gujących mu autorskich praw osobistych lub 
ich wykonywania w sposób niezakłócający 
korzystanie z utworu przez nabywcę. Warto 
przy tym jednak dodać, że takie zobowiązanie 
pracownika-twórcy można uzyskać jedynie 

poprzez umieszczenie stosownych postano-
wień w umowie o pracę lub zawarcie osob-
nej umowy.

zagrożenie 5

Uzależnienie nabycia praw do utworu  
od jego przyjęcia

Wyjaśnienie

W praktyce w umowie strony określają mo-
ment przeniesienia na nabywcę autorskich 
praw majątkowych. Zazwyczaj jest to chwila 
przekazania utworu lub jego przyjęcia czy 
też moment zapłaty wynagrodzenia na rzecz 
twórcy. Z kolei z art. 12 ust. 1 u.p.a. wynika, że 
pracodawca nabywa autorskie prawa mająt-
kowe z chwilą przyjęcia utworu, a więc póź-
niej niż w momencie jego przekazania przez 
twórcę. Nabycie praw przez pracodawcę jest 
ponadto uzależnione od złożenia przez niego, 
po zapoznaniu się z utworem, oświadczenia 
o jego przyjęciu. Jeżeli zatrudniający nie za-
wiadomi twórcy w terminie 6 miesięcy od 
dostarczenia utworu o jego nieprzyjęciu lub 
uzależnieniu przyjęcia od dokonania określo-
nych zmian w wyznaczonym terminie, uważa 
się, że utwór został przyjęty bez zastrzeżeń 
(art. 13 u.p.a.). 

Uwaga! Wyjątek dotyczy programów kom-
puterowych. W tym przypadku pracodawca 
nabywa prawa do programu już w chwili ich 
powstania (tj. ustalenia programu kompu-
terowego). Zatem nie musi składać oświad-
czenia o przyjęciu dzieła (art. 74 ust. 3 u.p.a.).

zagrożenie 6

Możliwość powrotu praw autorskich  
do twórcy

Wyjaśnienie

Wreszcie należy zwrócić uwagę, że jeżeli 
pracodawca w okresie 2 lat od daty przyjęcia 
utworu nie przystąpi do jego rozpowszech-
niania, twórca może wyznaczyć mu na piśmie 
odpowiedni termin na rozpowszechnienie 
dzieła. Po bezskutecznym upływie wskazane-
go terminu prawa uzyskane przez pracodaw-
cę wraz z własnością przedmiotu, na którym 
utwór utrwalono, powracają do twórcy, chy-
ba że umowa stanowi inaczej (art. 12 ust. 2 
u.p.a.). Przepis ten chroni interesy pracow-
nika i odbiega od rynkowego standardu po-
stanowień umów o przeniesienie autorskich 
praw majątkowych.

Podstawa prawna
Art. 12, 13, art. 41 ust. 2, art. 53, 64, art. 74 ust. 3 ustawy 
z 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrew-
nych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.).

Sprawozdania finansowe za 2013 r. muszą trafić do PFRON
środa

30
kwiecień

Do końca miesiąca praco-
dawcy, którzy korzystali 
z dofinansowania na nie-
pełnosprawnych, muszą 
złożyć w PFRON sprawozda-
nie finansowe za 2013 r. albo 
oświadczenie o braku obo-
wiązku jego sporządzania.

Obowiązek złożenia sprawoz-
dania wynika z rozporządzeń 
Rady Ministrów z 29 marca 
2010 r. w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych 
przez podmiot ubiegający się 
o pomoc inną niż pomoc de 
minimis lub pomoc de mi-
nimis w rolnictwie lub rybo-
łówstwie (Dz.U. nr 53, poz. 312 

ze zm.) oraz w sprawie zakre-
su informacji przedstawia-
nych przez podmiot ubiega-
jący się o pomoc de minimis 
(Dz.U. nr 53, poz. 311 ze zm.). 
Zgodnie z nimi wniosko-
dawca przedstawia podmio-
towi udzielającemu pomocy 
(PFRON) sprawozdania finan-
sowe za okres 3 ostatnich lat 
obrotowych. Muszą być one 
sporządzone zgodnie z prze-
pisami o rachunkowości. 

Podmioty zobowiązane do 
sporządzania sprawozdań fi-
nansowych zostały określone 
w art. 2 ust. 1 ustawy z 29 wrze-
śnia 1994 r. o rachunkowości 
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze 
zm.) i należą do nich mające 
siedzibę lub miejsce sprawowa-
nia zarządu na terytorium RP:

1) spółki handlowe (oso-
bowe i kapitałowe, w tym 
również w organizacji) oraz 
spółki cywilne, z zastrze-
żeniem pkt 2, a także inne 
osoby prawne, z wyjątkiem 
Skarbu Państwa i Narodowe-
go Banku Polskiego;

2) osoby fizyczne, spółki cy-
wilne osób fizycznych, spółki 
jawne osób fizycznych, spółki 
partnerskie oraz spółdzielnie 
socjalne, jeżeli ich przychody 
netto ze sprzedaży towarów, 
produktów i operacji finan-
sowych za poprzedni rok ob-
rotowy wyniosły co najmniej 
równowartość w walucie pol-
skiej 1 200 000 euro;

3) jednostki organizacyjne 
działające na podstawie pra-
wa bankowego, przepisów o ob-

rocie papierami wartościowy-
mi, przepisów o funduszach 
inwestycyjnych, przepisów 
o działalności ubezpieczenio-
wej i reasekuracyjnej, przepi-
sów o spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredyto-
wych lub przepisów o organi-
zacji i funkcjonowaniu fundu-
szy emerytalnych, bez względu 
na wielkość przychodów;

4) gminy, powiaty, woje-
wództwa i ich związki, a także:

a) państwowych, gmin-
nych, powiatowych i woje-
wódzkich jednostek budże-
towych,

b) gminnych, powiatowych 
i wojewódzkich zakładów bu-
dżetowych,

c) państwowych funduszy 
celowych;

5) jednostki organizacyj-
ne niemające osobowości 
prawnej, z wyjątkiem spółek, 
o których mowa w pkt 1 i 2;

6) osoby zagraniczne, od-
działy i przedstawicielstwa 
przedsiębiorców zagranicz-
nych, w rozumieniu przepi-
sów o swobodzie działalności 
gospodarczej;

7) jednostki niewymienione 
w pkt 1–6, jeżeli otrzymują one 
na realizację zadań zleconych 
dotacje lub subwencje z budże-
tu państwa, budżetów jedno-
stek samorządu terytorialnego 
lub funduszów celowych – od 
początku roku obrotowego, 
w którym dotacje lub sub-
wencje zostały im przyznane.

Sprawozdanie trzeba zło-
żyć w PFRON, w oryginale lub 

w kserokopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem 
przez osobę upoważnioną 
do reprezentowania podmio-
tu. Jeżeli podmioty wskaza-
ne powyżej nie złożą w ter-
minie tych dokumentów, to 
PFRON nie rozpatrzy złożo-
nych przez nich wniosków 
o dofinansowanie do wyna-
grodzeń pracowników nie-
pełnosprawnych oraz refun-
dację obowiązkowych składek 
na ubezpieczenia społeczne.

Obowiązku złożenia spra-
wozdania nie mają podmioty 
ubiegające się o pomoc będą-
ce mikro lub małymi przed-
siębiorstwami. Muszą one 
jednak przedstawić oświad-
czenie o braku takiego obo-
wiązku. Oprac. K.D.
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nie wymienione w pisemnej umowie. 

Uwaga! Wyjątek dotyczy art. 74 ust. 3 u.p.a., 
zgodnie z którym pracodawca nabywa całość 
majątkowych praw autorskich do programu 
komputerowego stworzonego przez pracow-
nika w wyniku wykonywania obowiązków ze 
stosunku pracy. Oznacza to, że służy mu pra-
wo korzystania i rozporządzania tym utwo-
rem na wszystkich polach eksploatacji bez 
konieczności zawierania odrębnych umów.

zagrożenie 3

niemożność wykonywania zależnego prawa 
autorskiego

Wyjaśnienie

Zależne prawo autorskie zostało zdefinio-
wane jako prawo twórcy do zezwalania na 
rozporządzanie i korzystanie z opracowań 
jego utworu (art. 2 ust. 2 u.p.a.). Z kolei zgod-

nie z art. 46 u.p.a., jeżeli umowa nie stanowi 
inaczej, twórca zachowuje wyłączne prawo 
zezwalania na wykonywanie zależnego pra-
wa autorskiego, mimo że w umowie posta-
nowiono o przeniesieniu całości autorskich 
praw majątkowych. O ile więc na podsta-
wie art. 12 ust. 1 u.p.a. z celu umowy o pracę 
i zgodnego zamiaru stron można by wyka-
zać, że pracodawca nabył pełnię autorskich 
praw majątkowych do utworu stworzonego 
przez pracownika w wyniku wykonywania 
obowiązków służbowych, o tyle nie można 
skutecznie dowieść, że na pracodawcę prze-
szło wyłączne prawo zezwalania na wykony-
wanie zależnego prawa autorskiego. 

Tak więc zatrudniający, który zamierza 
korzystać w obrocie z dokonanych przez sie-
bie lub na swoje zlecenie opracowań utworu 
pracowniczego, powinien uzyskać dodatkowo 
zezwolenie pracownika-twórcy na takie ko-
rzystanie. Innym rozwiązaniem jest zawar-
cie z nim osobnej umowy zezwalającej pra-
codawcy na wykonywanie zależnego prawa 
autorskiego lub też przenoszącej na niego 
wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie 
zależnego prawa autorskiego.

zagrożenie 4

Wykonywanie autorskich praw osobistych 
przez pracowników

Wyjaśnienie

Pracodawca może nabyć tylko autorskie 
prawa majątkowe do utworów stworzonych 
przez jego pracowników (art. 12. ust. 1 u.p.a.). 
Przy twórcy pozostają niepodlegające zrze-
czeniu się lub zbyciu autorskie prawa oso-
biste, takie jak prawo do: autorstwa utwo-
ru, oznaczenia utworu swoim nazwiskiem 
lub pseudonimem, udostępniania utworu 
anonimowo, nienaruszalności treści i formy 
dzieła, rzetelnego wykorzystania utworu, de-
cydowania o pierwszym udostępnieniu utwo-
ru publiczności oraz nadzoru nad sposobem 
korzystania z dzieła. 

Dodatkowo trzeba pamiętać, że zgodnie 
z art. 49 ust. 2 u.p.a., nawet jeśli pracodawca 
nabył całość autorskich praw majątkowych 
do twórczości pracowniczej, nie może on, 
bez zgody twórcy, dokonywać zmian w utwo-
rze. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy zmiany 
są spowodowane oczywistą koniecznością, 
a twórca nie miałby słusznej podstawy im 
się sprzeciwić. 

Częstą praktyką jest umieszczanie w umo-
wach z twórcami postanowienia zobowiązu-
jącego twórcę do niewykonywania przysłu-
gujących mu autorskich praw osobistych lub 
ich wykonywania w sposób niezakłócający 
korzystanie z utworu przez nabywcę. Warto 
przy tym jednak dodać, że takie zobowiązanie 
pracownika-twórcy można uzyskać jedynie 

poprzez umieszczenie stosownych postano-
wień w umowie o pracę lub zawarcie osob-
nej umowy.

zagrożenie 5

Uzależnienie nabycia praw do utworu 
od jego przyjęcia

Wyjaśnienie

W praktyce w umowie strony określają mo-
ment przeniesienia na nabywcę autorskich 
praw majątkowych. Zazwyczaj jest to chwila 
przekazania utworu lub jego przyjęcia czy 
też moment zapłaty wynagrodzenia na rzecz 
twórcy. Z kolei z art. 12 ust. 1 u.p.a. wynika, że 
pracodawca nabywa autorskie prawa mająt-
kowe z chwilą przyjęcia utworu, a więc póź-
niej niż w momencie jego przekazania przez 
twórcę. Nabycie praw przez pracodawcę jest 
ponadto uzależnione od złożenia przez niego, 
po zapoznaniu się z utworem, oświadczenia 
o jego przyjęciu. Jeżeli zatrudniający nie za-
wiadomi twórcy w terminie 6 miesięcy od 
dostarczenia utworu o jego nieprzyjęciu lub 
uzależnieniu przyjęcia od dokonania określo-
nych zmian w wyznaczonym terminie, uważa 
się, że utwór został przyjęty bez zastrzeżeń 
(art. 13 u.p.a.). 

Uwaga! Wyjątek dotyczy programów kom-
puterowych. W tym przypadku pracodawca 
nabywa prawa do programu już w chwili ich 
powstania (tj. ustalenia programu kompu-
terowego). Zatem nie musi składać oświad-
czenia o przyjęciu dzieła (art. 74 ust. 3 u.p.a.).

zagrożenie 6

Możliwość powrotu praw autorskich 
do twórcy

Wyjaśnienie

Wreszcie należy zwrócić uwagę, że jeżeli 
pracodawca w okresie 2 lat od daty przyjęcia 
utworu nie przystąpi do jego rozpowszech-
niania, twórca może wyznaczyć mu na piśmie 
odpowiedni termin na rozpowszechnienie 
dzieła. Po bezskutecznym upływie wskazane-
go terminu prawa uzyskane przez pracodaw-
cę wraz z własnością przedmiotu, na którym 
utwór utrwalono, powracają do twórcy, chy-
ba że umowa stanowi inaczej (art. 12 ust. 2 
u.p.a.). Przepis ten chroni interesy pracow-
nika i odbiega od rynkowego standardu po-
stanowień umów o przeniesienie autorskich 
praw majątkowych.

Podstawa prawna
Art. 12, 13, art. 41 ust. 2, art. 53, 64, art. 74 ust. 3 ustawy 
z 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrew-
nych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.).

Sprawozdania finansowe za 2013 r. muszą trafić do PFRON
środa

30
kwiecień

Do końca miesiąca praco-
dawcy, którzy korzystali 
z dofinansowania na nie-
pełnosprawnych, muszą 
złożyć w PFRON sprawozda-
nie finansowe za 2013 r. albo 
oświadczenie o braku obo-
wiązku jego sporządzania.

Obowiązek złożenia sprawoz-
dania wynika z rozporządzeń 
Rady Ministrów z 29 marca 
2010 r. w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych 
przez podmiot ubiegający się 
o pomoc inną niż pomoc de 
minimis lub pomoc de mi-
nimis w rolnictwie lub rybo-
łówstwie (Dz.U. nr 53, poz. 312 

ze zm.) oraz w sprawie zakre-
su informacji przedstawia-
nych przez podmiot ubiega-
jący się o pomoc de minimis 
(Dz.U. nr 53, poz. 311 ze zm.). 
Zgodnie z nimi wniosko-
dawca przedstawia podmio-
towi udzielającemu pomocy 
(PFRON) sprawozdania finan-
sowe za okres 3 ostatnich lat 
obrotowych. Muszą być one 
sporządzone zgodnie z prze-
pisami o rachunkowości. 

Podmioty zobowiązane do 
sporządzania sprawozdań fi-
nansowych zostały określone 
w art. 2 ust. 1 ustawy z 29 wrze-
śnia 1994 r. o rachunkowości 
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze 
zm.) i należą do nich mające 
siedzibę lub miejsce sprawowa-
nia zarządu na terytorium RP:

1) spółki handlowe (oso-
bowe i kapitałowe, w tym 
również w organizacji) oraz 
spółki cywilne, z zastrze-
żeniem pkt 2, a także inne 
osoby prawne, z wyjątkiem 
Skarbu Państwa i Narodowe-
go Banku Polskiego;

2) osoby fizyczne, spółki cy-
wilne osób fizycznych, spółki 
jawne osób fizycznych, spółki 
partnerskie oraz spółdzielnie 
socjalne, jeżeli ich przychody 
netto ze sprzedaży towarów, 
produktów i operacji finan-
sowych za poprzedni rok ob-
rotowy wyniosły co najmniej 
równowartość w walucie pol-
skiej 1 200 000 euro;

3) jednostki organizacyjne 
działające na podstawie pra-
wa bankowego, przepisów o ob-

rocie papierami wartościowy-
mi, przepisów o funduszach 
inwestycyjnych, przepisów 
o działalności ubezpieczenio-
wej i reasekuracyjnej, przepi-
sów o spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredyto-
wych lub przepisów o organi-
zacji i funkcjonowaniu fundu-
szy emerytalnych, bez względu 
na wielkość przychodów;

4) gminy, powiaty, woje-
wództwa i ich związki, a także:

a) państwowych, gmin-
nych, powiatowych i woje-
wódzkich jednostek budże-
towych,

b) gminnych, powiatowych 
i wojewódzkich zakładów bu-
dżetowych,

c) państwowych funduszy 
celowych;

5) jednostki organizacyj-
ne niemające osobowości 
prawnej, z wyjątkiem spółek, 
o których mowa w pkt 1 i 2;

6) osoby zagraniczne, od-
działy i przedstawicielstwa 
przedsiębiorców zagranicz-
nych, w rozumieniu przepi-
sów o swobodzie działalności 
gospodarczej;

7) jednostki niewymienione 
w pkt 1–6, jeżeli otrzymują one 
na realizację zadań zleconych 
dotacje lub subwencje z budże-
tu państwa, budżetów jedno-
stek samorządu terytorialnego 
lub funduszów celowych – od 
początku roku obrotowego, 
w którym dotacje lub sub-
wencje zostały im przyznane.

Sprawozdanie trzeba zło-
żyć w PFRON, w oryginale lub 

w kserokopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem 
przez osobę upoważnioną 
do reprezentowania podmio-
tu. Jeżeli podmioty wskaza-
ne powyżej nie złożą w ter-
minie tych dokumentów, to 
PFRON nie rozpatrzy złożo-
nych przez nich wniosków 
o dofinansowanie do wyna-
grodzeń pracowników nie-
pełnosprawnych oraz refun-
dację obowiązkowych składek 
na ubezpieczenia społeczne.

Obowiązku złożenia spra-
wozdania nie mają podmioty 
ubiegające się o pomoc będą-
ce mikro lub małymi przed-
siębiorstwami. Muszą one 
jednak przedstawić oświad-
czenie o braku takiego obo-
wiązku. Oprac. K.D.


