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Sz. P. Jadwiga Emilewicz
Minister Rozwoju, Premier RP
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Szanowna Pani Premier,
W imieniu firm stowarzyszonych w izbach zgrupowanych w IGCC (Międzynarodowa Grupa Izb
Handlowych – International Group of Chambers of Commerce)

















Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej
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Brytyjsko-Polska Izba Handlowa
Belgijska Izba Gospodarcza
Irlandzko-Polska Izba Handlowa
Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza
Polsko-Portugalska Izba Handlowa
Polsko-Kanadyjska Izba Handlowa
Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza
Polsko-Izraelska Izba Gospodarcza
Polsko-Rumuńska Izba Handlowa
Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza
Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza
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pozwalamy sobie zwrócić uwagę Ministerstwa na problem rozbieżności w zakresie definicji małego i
średniego przedsiębiorcy na potrzeby korzystania z pomocy udzielanej przez Powiatowe Urzędy Pracy
w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej (w oparciu o przepis art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. 2020.374 z późn.
zm.).
Skutki pandemii COVID 19 dotknęły praktycznie przez wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące
działalność w Polsce. W tej sytuacji kluczowe jest umożliwienie przedsiębiorcom sprawnego i
bezpiecznego korzystania z proponowanych rozwiązań pomocowych mających na celu poprawę
płynności finansowej pracodawców.

Występowanie przez przedsiębiorców z wnioskami o pomoc udzielaną przez Powiatowe Urzędy Pracy
w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej 1.0 blokuje niestety rozbieżność definicji małego / średniego
przedsiębiorcy na potrzeby korzystania z tej pomocy, która to rozbieżność występuje pomiędzy:


przepisem art. 15zzb ustawy z dn. 02.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dalej: Ustawa o zwalczaniu
Covid-19), a



załącznikiem do wniosku o powyższą pomoc – tj. pkt. 6 Formularza informacji
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje
ekonomiczne z powodu Covid-19,

Art. Art. 15zzb ustawy z dn. 02.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dalej: Ustawa o zwalczaniu Covid19)
Zgodnie z przepisem art. 15zzb ust. 1 ustawy o zwalczaniu Covid-19, starosta może, na podstawie
zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018
r. - Prawo przedsiębiorców dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników w rozumieniu
art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia
społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.
Zgodnie z przepisem art. 15zzb ust. 5 ustawy o zwalczaniu Covid-19, dofinansowanie, o którym mowa
wyżej, może być przyznane mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców na okres nie dłuższy niż
3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 10.
Ustawa Prawo przedsiębiorców reguluje pojęcia mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy oraz
dużego przedsiębiorcy w art. 7, który nie przewiduje kumulacji liczby zatrudnionych oraz obrotów
netto danego podmiotu gospodarczego z zatrudnieniem / obrotami podmiotów partnerskich /
powiązanych, cyt.:
„Art. 7. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat
obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów
jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w
złotych 2 milionów euro;

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów
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2) mały przedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat
obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w
złotych 10 milionów euro
– i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;
3) średni przedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat
obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów
jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w
złotych 43 milionów euro
– i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.”

Pracownicy powiatowych urzędów pracy potwierdzają, że na potrzeby kwalifikacji podmiotu chcącego
ubiegać się o pomoc, o której mowa wyżej, istotnej jest wyłącznie zatrudnienie / obroty tego
konkretnego
przedsiębiorcy
(tj.
bez
uwzględniania
zatrudnienia/obrotu
podmiotów
partnerskich/powiązanych).

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą
negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu Covid-19
Problem jednak w tym, że jednym z dokumentów niezbędnych do ubieganie się o udzielenie pomocy
na mocy art. 15zzb ustawy o zwalczaniu Covid-19 jest załącznik do wniosku - Formularz informacji
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje
ekonomiczne z powodu Covid-19, który wymaga określenia wielkości podmiotu ubiegającego się o
pomoc, zgodnie z załącznikiem 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), tj. zgodnie z przepisami
przewidującymi kumulację liczby zatrudnionych oraz obrotu netto z zatrudnieniem / obrotami
podmiotów
partnerskich/powiązanych.
vide:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA -> wniosek
PSZ DKWP). Formularz dołączamy do niniejszego pisma.

Stosowanie na potrzeby ubiegania się przez małego / średniego przedsiębiorcę o pomoc
udzielaną przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej 1.0 definicji
zawartych w Formularzu stanowiącym załącznik do wniosku prowadziłoby do dyskryminacji,
bowiem wiele średnich przedsiębiorstw zostałoby wykluczonych z możliwości skorzystania z
tej pomocy.
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Wniosek

Jako, że konstrukcja w/w Formularza przeczy analizie prawnej przepisu dotyczącego
przedmiotowej pomocy, w imieniu przedsiębiorców prosimy o dostosowanie pkt. 6 Formularza
poprzez odwołanie się do definicji zawartych w ustawie Prawo przedsiębiorców.
Oznacza to, że przedsiębiorca ubiegający się o pomoc udzielaną przez Powiatowe Urzędy Pracy
w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej 1.0 w celu ustalenia statusu przedsiębiorstwa nie jest
zobowiązany do kumulowania liczby zatrudnionych przez siebie pracowników oraz obrotu netto
z zatrudnieniem i obrotami podmiotów partnerskich / powiązanych.

W imieniu Izb zwracamy się z prośba o przeanalizowanie powyższych argumentów.
Łączę wyrazy szacunku,
Joanna Jaroch-Pszeniczna
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Wicedyrektor CCIFP

