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DLA BIZNESU - dla Mikro i MŚP 
TARCZA FINANSOWA- Zmiany w określaniu 

statusu MŚP 
 

W czwartek 30 kwietnia w odpowiedziach na najczęściej        
zadawane pytania PFR informował, że status MŚP jest        
ustalany na dzień 31 grudnia 2019 roku i odnosi się on           
wyłącznie do przedsiębiorcy, który wnioskuje o pomoc,       
bez właściciela czy spółek zależnych.  
W ostatnich dniach jednak (bez stosownych informacji ze        
strony PFR) zniknęła wersja przewodnika, instrukcji oraz       
pytań i odpowiedzi do tarczy finansowej, w której        
występowała taka definicja MŚP. Inna definicja      
występuje też obecnie w regulaminie (regulamin nie jest        
datowany więc nie ma pewności w jakim kształcie był         
pierwotnie) 
W nowej wersji Q&A oraz przewodniku, czytamy że        
określając status firmy należy zweryfikować, czy      
zachodzą powiązania w ramach relacji łączących go z        
innymi przedsiębiorstwami. Poniżej przytaczamy    
Państwu dokładną treść regulaminu na dzień      
05.05.2020 : 
 

§ 10 Warunki Programowe  
 
3. Określając status Mikroprzedsiębiorcy lub MŚP,      
Beneficjent jest zobowiązany zweryfikować, czy zachodzą      
po jego stronie powiązania w ramach relacji łączących go         
z innymi przedsiębiorstwami (m.in. w ramach grup       
kapitałowych), które mogą mieć następujący charakter i w        
razie konieczności sumować dane dotyczące     
przedsiębiorstw z nim powiązanych w następujący sposób:       
(i) przypadku, gdy dane przedsiębiorstwo posiada      
Przedsiębiorstwa powiązane – do jego danych w zakresie        
liczby pracowników oraz rocznego obrotu i sumy       
bilansowej dolicza się w całości dane przedsiębiorstw       
powiązanych, (ii) w przypadku, gdy dane przedsiębiorstwo       
posiada Przedsiębiorstwa partnerskie – do 1919pin 
jego danych w zakresie liczby pracowników oraz rocznego        
obrotu i sumy bilansowej dolicza się dane       
przedsiębiorstw partnerskich proporcjonalnie do    
procentowego udziału w kapitale lub prawach głosu (z tym         
że należy wziąć pod uwagę wyższy udział) - nie dotyczy to           
publicznych korporacji inwestycyjnych, spółek venture     
capital, osób fizycznych lub grupy osób fizycznych       
prowadzących regularną działalność inwestycyjną jako     
tzw. „anioły biznesu”, o ile całkowita kwota inwestycji        

tych inwestorów w jedno przedsiębiorstwo nie przekroczy       
1 250 000 EUR; inwestorzy instytucjonalni, w tym        
fundusze rozwoju regionalnego.  
 
4. Wskazane wyżej powiązania mogą zachodzić również       
za pośrednictwem innych przedsiębiorstw, oraz osób      
fizycznych i ich grup, jeżeli prowadzą one swoją        
działalność lub część działalności na tym samym rynku        
właściwym lub rynkach pokrewnych.  
(Gdzie za „rynek pokrewny” uważa się rynek dla danego         
produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na       
wyższym lub niższym szczeblu rynku w stosunku do rynku         
właściwego.) 
 
5. Zawsze dużym przedsiębiorstwem będzie taki podmiot,       
którego 25 % lub więcej kapitału lub praw głosu jest          
kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub      
indywidualnie, przez co najmniej jeden organ publiczny.  
 
6. Dane przedsiębiorstw, które podlegają sumowaniu      
należy ustalać na podstawie ksiąg rachunkowych lub       
danych pochodzących ze skonsolidowanego    
sprawozdania finansowego.  
 
7. Szczegółowe informacje dotyczące ustalenia statusu      
przedsiębiorstwa znajdują się w Załączniku I      
Rozporządzenia Pomocowego  
(Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17        
czerwca 2014 r.) 
 
Z definicji w regulaminie: 
 
Przedsiębiorstwa partnerskie - oznacza wszystkie     
przedsiębiorstwa, które nie są powiązane, ale między       
którymi istnieją następujące związki - przedsiębiorstwo      
działające na rynku wyższego szczebla (typu upstream)       
posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym        
przedsiębiorstwem powiązanym, co najmniej 25% kapitału      
innego przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego      
szczebla (typu downstream) lub praw głosu w takim        
przedsiębiorstwie. 
Przedsiębiorstwa powiązane - oznacza przedsiębiorstwa,     
które pozostają w jednym z poniższych związków: (i)        
przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym       
przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub     
członka, (ii) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub       
odwołać większość członków organu administracyjnego,     
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zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa,     
(iii) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący      
wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy       
zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego        
statucie lub umowie spółki, (iv) przedsiębiorstwo będące       
udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego    
przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy     
umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub     
członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu      
udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym     
przedsiębiorstwie 
 
Oznacza to że po zmianach - stosowane w PFR są          
kryteria jak przy dotacjach unijnych. Nie wiadomo       
natomiast co z Przedsiębiorcami, którzy złożyli wnioski w        
czwartek/piątek i dostali już pozytywne decyzje, a np. nie         
spełniają statusu MŚP wg. nowej definicji. Kwestie te        
porusza również portal prawo.pl TUTAJ. 
 
UWAGA! Dla części z Państwa może być to zmiana         
pozytywna, gdyż uwzględni w programie wszystkie spółki       
celowe. Natomiast chaos informacyjny z jakim mamy       
obecnie do czynienia ze strony PFR budzi głęboki        
niesmak. Co więcej, ta informacja wciąż nie występuje na         
stronie niektórych banków i w części materiałów PFR.        
Dlatego tym bardziej prosimy o Państwa czujność i        
opieranie się wyłącznie na aktualnym Regulaminie      
Wsparcia. 
 
Definicja Pracowników 

W świetle nowych interpretacji nasze wątpliwości budzi       
też stosowane w regulaminie PFR pojęcie “pracownika”       
przy określaniu statusu MŚP z regulaminu Wsparcia       
wynika że : 

“Na potrzeby ustalenia statusu MŚP (oraz      
Mikroprzedsiębiorcy) przez pracownika rozumie się     
osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy        
czym za pracowników nie uważa się pracowników na        
urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich,    
wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania      
zawodowego.” 

Jednak przytoczony przez nas wcześniej punkt 7 §10        
Warunków Programowych, brzmiący : 

“7. Szczegółowe informacje dotyczące ustalenia statusu      
przedsiębiorstwa znajdują się w Załączniku I      
Rozporządzenia Pomocowego”  

odsyła wprost do Rozporządzenie Komisji (UE) nr       
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.. A z rozporządzenia          
wynika zaś, że badając rzeczywistą wielkość personelu       
wpływającą na status MŚP w przedsiębiorstwie do       
zatrudnionych wliczają się:  

pracownicy – zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca           
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze              
zm.), gdzie pracownikiem jest: 

- osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę,       
powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej     
umowy o pracę;  

- osoby pracujące dla przedsiębiorstwa,    
podlegające mu i uważane za pracowników na       
mocy prawa krajowego – należy zaliczyć do tej        
kategorii także osoby związane z     
przedsiębiorstwem umową cywilnoprawną; 

- ponadto, do tej kategorii osób należy również       
zaliczyć pracowników świadczących pracę na     
rzecz określonego pracodawcy lecz pozyskanych     
dla niego przez agencję pracy tymczasowej.      
Wprawdzie zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9           
lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników      
tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 ze zm.)         
formalnym pracodawcą pracownika   
zatrudnionego za pośrednictwem agencji    
tymczasowej jest ta agencja, jednakże faktycznie      
pracownik ten wykonuje zadania na rzecz i pod        
kierownictwem pracodawcy, do którego został     
przez agencję oddelegowany. W konsekwencji,     
efekt pracy takiego pracownika odbiera     
faktyczny, a nie formalny pracodawca;  

- właściciele-kierownicy – do tej grupy należy      
zaliczyć osoby zatrudnione na podstawie     
kontraktów menedżerskich oraz właścicieli    
włączonych w funkcjonowanie przedsiębiorstwa,    
wykonujących czynności zarządcze (zajmuje się     
organizacyjną stroną funkcjonowania) lub    
korzystających jedynie z uprawnień    
właścicielskich (jeżeli właściciel uczestniczy w     
procesie produkcji lub świadczenia usług – sam       
obsługuje maszynę lub świadczy usługi – może       
być również ujęty w kategorii „pracownicy”).      
Odnosząc się do kwestii zaliczenia członków      
zarządu spółki z o.o. do określonej grupy osób        
zatrudnionych, składających się na personel     
przedsiębiorstwa, należy podkreślić, iż osoba     
pełniąca tę funkcję powoływana jest uchwałą      
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wspólników, chyba że umowa spółki stanowi      
inaczej. Oznacza to, iż swoje obowiązki służbowe       
wykonuje w drodze powołania. Przesądza to o       
fakcie zaliczania jej do kategorii „pracownicy”.      
partnerzy prowadzący regularną działalność w     
przedsiębiorstwie i osiągający z niego korzyści      
finansowe – do tej grupy należą osoby, które,        
mają zarejestrowaną działalność gospodarczą i     
świadczą pracę na rzecz określonego     
podmiotu, np. prowadzący działalność    
gospodarczą architekt wykonuje pracę w     
pracowni projektowej, mając 40 godzinny tydzień      
pracy i wykonując obowiązki pracownika     
zatrudnionego przez podmiot, na rzecz którego      
świadczy pracę; obowiązki te są jednak      
wykonywane na podstawie umowy zlecenia., W      
grupie tej mieszczą się również partnerzy spółki       
partnerskiej.  

UWAGA! W przeanalizowanej przez nas Decyzji KE w        
sprawie Tarczy Finansowej, zezwala się na wykluczenie       
samozatrudnionych z programu. Jednak wspomniana     
wyżej kwestia definicji zatrudnienia wciąż budzi duże       
wątpliwości co do interpretacji obecnego regulaminu i       
rodzi zagrożenie jego kolejnych zmian. Tym ważniejsze       
staje się dokładne przeczytanie umowy, która zostanie       
wygenerowana po złożeniu wniosku. 
 
 
Źródło: pfr.pl, prawo.pl 
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