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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,

odpowiadając na pismo z dnia 20 maja 2020 r. odnosząc się do przedłożonych pytań 

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

rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1572 z późn.) 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 r. poz. 773) w związku 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.) w związku z art. 8 ust. 11 ustawy 

z dnia 13 października 1998 r., o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 266) dalej ustawa o SUS) uprzejmie informuję.

W pierwszej kolejności pragnę 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
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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, w tym w Rozdziale 3.1 zostały zdefiniowane, 

na potrzeby programu rządowego, pojęcia: przedsiębiorca oraz mikroprzedsiębiorca. 

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-192. 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”.

1. „Czy w świetle przepisu § 2 ust. 3 rozporządzenia MFIPR w związku z art. 12 ust. 1 
ustawy OSIR w związku art. 4 i 5 załącznika nr I do rozporządzenia 651/2014 w celu 
uzyskania subwencji finansowej, o której mowa w regulaminie ubiegania się 
o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju 
dla małych i średnich firm", do liczby pracowników zatrudnionych 
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przez przedsiębiorcę wliczana może być osoba współpracująca w rozumieniu 
art. 8 ust. 11 ustawy o SUS? 

Zgodnie z postanowieniami rządowego Programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu 

Rozwoju dla Małych Średnich Firm na potrzeby ustalenia statusu mikroprzedsiębiorcy, 

małego lub średniego przedsiębiorcy, jako podmiotu uprawnionego do udziału 

w rządowym programie udzielania beneficjentom subwencji finansowych „Tarcza 

finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”, przez pracownika 

rozumie się wyłącznie 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. 

Wobec powyższego, przedsiębiorca może zaliczyć w ramach ogólnej liczby pracowników, 

ustalanej na potrzeby określenia statusu mikroprzedsiębiorcy albo MŚP, osobę 

współpracującą zgłoszoną do ubezpieczeń społecznych pod kodem 0511 – 

pod warunkiem, że osoba ta jest jednocześnie pracownikiem w świetle powyższej definicji.

2. „Czy w świetle przepisu § 2 ust. 3 rozporządzenia MFIPR w związku z art. 12 ust. 1 
ustawy OSIR w związku art. 5 załącznika nr Ido rozporządzenia 651/2014, w celu 
uzyskania subwencji finansowej, o której mowa w regulaminie ubiegania się 
o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju 
dla małych i średnich firm", do liczby pracowników zatrudnionych 
przez przedsiębiorcę wliczana może być osoba związana z przedsiębiorcą umową 
zlecenia?

Na potrzeby określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej udzielanej 

mikroprzedsiębiorcom w ramach Programu za pracownika uważa się: osobę fizyczną, 

która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z beneficjentem w stosunku pracy 

oraz została zgłoszona przez beneficjenta do ubezpieczenia społecznego na dzień 

ustalania stanu zatrudnienia beneficjenta dla potrzeb określenia maksymalnej wysokości 

subwencji finansowej przysługującej beneficjentowi, z zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia 

określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy; lub współpracującą 

z beneficjentem, niezależnie od formy prawnej tej współpracy (w szczególności 

na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia lub umowa o dzieło), 

która była zgłoszona przez beneficjenta do ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania 

stanu zatrudnienia dla potrzeby określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej 

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

poz. 1292)

Z poważaniem 
Olga Semeniuk
Podsekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]
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