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Pan
Jacek Cieplak
Zastępca Rzecznika 
Małych i Średnich Przedsiębiorców

Dotyczy: wniosku Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o wydanie objaśnień 

prawnych 

Szanowny Panie,

odnosząc się do wniosku z dnia 1 czerwca br. o wydanie objaśnień prawnych dotyczących 

wykładni art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju 

(t.j. Dz. U. z 2019 roku poz.1572 z późn. zm.) w związku z 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra 

Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielania pomocy 

w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych 

na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem 

pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2020 roku poz. 773) w związku z art. 2, art. 4 i art. 5 

załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 

art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) oraz punktu 

3.3.1. załącznika do uchwały nr 50/2020 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2020 roku 

w sprawie programu rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju 

dla Małych i Średnich firm pragnę poinformować co następuje.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że pomoc publiczna udzielana jest przez Polski 

Fundusz Rozwoju S.A. na podstawie art. 21a ustawy z 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji 

rozwoju. Przepis ten stanowi, iż Rada Ministrów, w związku ze skutkami COVID-19, 

może powierzyć Polskiemu Funduszowi Rozwoju realizację rządowego programu 

udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego. Uchwałą Rady Ministrów nr 50 

z dnia 27 kwietnia 2020 r. przyjęty został Program rządowy – Tarcza Finansowa Polskiego 

Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm. Program ten na podstawie art. 21a ust. 2 

ustawy o systemie instytucji rozwoju określa m.in. szczegółowe warunki i okres udzielania 

przedsiębiorcom wsparcia finansowego. Na tej podstawie w programie rządowym zostały 

określone szczegółowe warunki udzielania wsparcia przedsiębiorcom.



Ministerstwo Rozwoju, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
e-mail: kancelaria@mr.gov.pl, www.gov.pl/rozwoj

Program ten został notyfikowany Komisji jako pomoc zgodna z warunkami określonymi 

w sekcji 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej z dnia 19 marca 2020 r. – Tymczasowe 

ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej 

epidemii COVID-19. W dniu 27 kwietnia 2020 r. Komisja wydała w tej sprawie decyzję 

SA.56996 (2020/N) – Poland COVID-19: repayable advance scheme for micro, small 

and medium sized enterprises. 

Jednocześnie pragnę zauważyć, że rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki 

Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z formie dotacji 

lub  pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu 

wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 

jest odrębnym programem pomocowym i nie stanowi podstawy do udzielania przez Polski 

Fundusz Rozwoju S. A. subwencji dla przedsiębiorców. Program ten również został 

notyfikowany Komisji, która w dniu 24 kwietnia 2020 r. wydała w tej sprawie decyzję 

SA.57015 (2020/N) – Poland State aid in the form of grants or repayable assistance under 

operational programmes for 2014-2020 to support the Polish economy in connection 

with the occurrence of the COVID-19 pandemic outbreak.

Tym samym zawarte w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej 

z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy 

zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej 

gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 773) 

przepisy nie dotyczą pomocy udzielanej w ramach rządowego programu 

„Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych Średnich Firm”.

Pytanie 1: W jaki sposób obliczana jest wartość referencyjna zatrudnienia 
dla ustalenia statusu mikro, małego i średniego przedsiębiorcy o którym mowa 
w punkcie 3.1.1 uchwały RM 50/2020 dla potrzeb przyznania subwencji finansowej 
na podstawie programu rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju 
dla małych i średnich firm"?

 W Programie rządowym wskazano, iż „Polski Fundusz Rozwoju przygotuje i opublikuje 

dokumenty wykonawcze dla celów związanych z realizacją Programu, weryfikacją 

spełnienia przez Beneficjentów Programu warunków programowych lub skorzystania 

z jakichkolwiek innych uprawnień wynikających z Programu”. Podstawowym dokumentem 

wykonawczym regulującym zasady udzielania finansowania w ramach rządowego 

programu udzielania Beneficjentom subwencji finansowych jest regulamin ubiegania się 
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o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju”, 

zgodnie z którym:

„Beneficjent” – oznacza, na potrzeby określenia podmiotu uprawnionego do udziału 

w Programie, przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Prawa Przedsiębiorców, pod 

warunkiem uznania, iż podmiot ten spełnia warunki przyznania mu statusu 

mikroprzedsiębiorcy bądź małego lub średniego przedsiębiorcy, wnioskującego 

do Polskiego Funduszu Rozwoju („PFR”) o udzielenie subwencji finansowej, lub któremu 

PFR udzielił subwencji finansowej.1

„Mikroprzedsiębiorca” – oznacza, na potrzeby określenia podmiotu uprawnionego 

do udziału w Programie, Beneficjenta, który na 31 grudnia 2019 r. łącznie spełnia 

następujące warunki: 

 zatrudnia co najmniej jednego pracownika oraz nie więcej niż dziewięciu pracowników 

(z wyłączeniem właściciela), oraz 

 jego roczny obrót za 2019 r. lub suma bilansowa w 2019 r. nie przekracza 

kwoty 2 mln EUR.2

„Mały lub średni przedsiębiorca” – oznacza, na potrzeby ustalenia podmiotu uprawnionego 

do udziału w Programie, Beneficjenta, który na 31 grudnia 2019 r.: 

 zatrudnia do 249 pracowników (z wyłączeniem właściciela), a jego roczny obrót 

za 2019 r. nie przekroczył 50.000.000 EUR, lub suma bilansowa za 2019 r. 

nie przekroczyła 43.000.000 EUR, 

 nie jest mikroprzedsiębiorcą, oraz 

 nie jest beneficjentem finansowania udzielonego w ramach programu rządowego pt. 

"Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm". 

Na potrzeby ustalenia statusu mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, 

jako podmiotu uprawnionego do udziału w Programie, 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. 3  

Określając status mikroprzedsiębiorcy bądź małego lub średniego przedsiębiorcy, 

Beneficjent jest zobowiązany zweryfikować, czy zachodzą po jego stronie powiązania 

1 § 1 ust. 2 Regulamin Ubiegania Się O Udział W Programie Rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Małych I 
Średnich Firm
2 Tamże.
3 Tamże.
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w ramach relacji łączących go z innymi przedsiębiorstwami (m.in. w ramach grup 

kapitałowych) – zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie i Rozporządzeniu Komisji 

(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy 

za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

(Dz. Urz UE L 187/1 z 26.6.2014).

Pytanie 2: Czy w przypadku małego i średniego przedsiębiorcy wartość zatrudnienia 
dla ustalenia statusu małego i średniego przedsiębiorcy ustala się według stanu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę na dzień 31 grudnia 2019 roku? 
Czy też jako wartość ustalaną w skali rocznej jako średnioroczne zatrudnienie 
w całym 2019 roku tzw. roczne jednostki pracy (RJP), którym odpowiada liczba 
pracowników zatrudnionych w ciągu całego roku referencyjnego w danym 
przedsiębiorstwie?

Zgodnie z postanowieniami rządowego Programu jednym z kryteriów kwalifikujących 

danego przedsiębiorcę w kategorii małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu 

Programu jest stan zatrudnienia u tego przedsiębiorcy na dzień 31 grudnia 2019 r. – 

zgodnie z zasadami opisanymi powyżej4.

Pytanie 3: Czy w przypadku gdy wartość referencyjna w 2019 roku była wyższa niż 
250 RJP przedsiębiorca traci status średniego przedsiębiorcy w sytuacji gdy w 2018 
roku wartość ta była niższa niż 250 RJP?

Art. 12 ust. 1 ustawy o systemie instytucji rozwoju stanowi, że Polski Fundusz Rozwoju 

udziela finansowania, w szczególności mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim 

przedsiębiorcom spełniającym warunki określone w załączniku I do rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy 

za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Brzmienie 

art. 12 ust. 1 ustawy o systemie instytucji rozwoju nie wyklucza zawarcia w programie 

rządowym, o którym mowa w art. 21 a ust. 2 ww. ustawy dodatkowych warunków, 

które musi spełnić przedsiębiorca. Jak wskazano powyżej, jednym z kryteriów ustalania 

statusu przedsiębiorcy jest stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 r. 

Zatem przedsiębiorca nie zatrudniający na ten dzień odpowiedniej liczby pracowników nie 

spełnia kryterium, o którym mowa w Programie. 

Podstawa prawna: art. 33 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2019, 

poz. 1292)

4 Por. § 1 ust. 2 Regulamin Ubiegania Się O Udział W Programie Rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju Dla 
Małych I Średnich Firm
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Z poważaniem 
Olga Semeniuk
Podsekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]
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