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Mikroprzedsiębiorstwa lub MŚP



INFORMACJE WSTĘPNE

Zgodnie z regulaminem ubiegania się o udział w programie rządowym
„Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”,
powiązania przedsiębiorstw oceniane są zgodnie z wytycznymi
zamieszczonymi w Załączniku I do Rozporządzenia Pomocowego[1].
Weryfikując zatem swój status jako Mikroprzedsiębiorcy lub MŚP, musisz 
w pierwszej kolejności ustalić, czy zachodzą po twojej stronie relacje z
innymi przedsiębiorstwami. 

W praktyce może się okazać, że grupa
przedsiębiorstw, z których każde jest
samodzielnym podmiotem prawa (np. spółką z
ograniczoną odpowiedzialnością), może zostać
uznana za jedno przedsiębiorstwo na gruncie
unijnych reguł pomocy publicznej. W takich
sytuacjach dane takiego przedsiębiorstwa w
stosunku do pułapów i progów wskazanych w
Załączniku I do Rozporządzenia Pomocowego
ustalane są z uwzględnieniem danych
wszystkich tworzących grupę przedsiębiorstw.



INFORMACJE WSTĘPNE

Aby zatem określić, które dane należy uwzględnić względem do
pułapów i progów wskazanych w Załączniku I do Rozporządzenia
Pomocowego, musisz ustalić czy twoje przedsiębiorstwo jest
przedsiębiorstwem: 

Obliczeń w odniesieniu do każdej z ww. kategorii przedsiębiorstw
dokonuje się na innych zasadach. W rezultacie na potrzeby
zweryfikowania swojego statusu jako Mikroprzedsiębiorcy lub
MŚP, konieczne może być uwzględnienie:

samodzielnym partnerskim powiązanym 

 jedynie jego własnych danych w przypadku

przedsiębiorstwa samodzielnego,

pewnego udziału danych w przypadku

przedsiębiorstwa partnerskiego

  w całości danych każdego

przedsiębiorstwa uznanego

 za powiązane z nim.



CZY JESTEŚ
PRZEDSIĘBIORSTWEM

SAMODZIELNYM? 

Przedsiębiorstwo samodzielne nie może być
 przedsiębiorstwem powiązanym

 z innym przedsiębiorstwem.

Twoje

przedsiębiorstwo

jest 

całkowicie
niezależne

LUB LUB

Twoje

przedsiębiorstwo posiada 

poniżej 25%
kapitału lub praw

głosu  (w zależności od

tego, która z tych wielkości

jest większa) w co
najmniej jednym innym

przedsiębiorstwie.

Jakiekolwiek

podmioty zewnętrzne

posiadają nie więcej 
niż 25% kapitału 

lub praw głosu

(w zależności od tego,

która z tych wielkości

jest większa) 

w twoim

przedsiębiorstwie.

(nie ma udziału w innych

przedsiębiorstwach)

oraz  
żadne
inne

przedsiębiorstwo nie

ma w nim udziału.

Twoje

przedsiębiorstwo

nie jest
powiązane z

innym

przedsiębiors-

twem poprzez
osobę fizyczną.

LUB



CZY JESTEŚ
PRZEDSIĘBIORSTWEM

SAMODZIELNYM? 

Kilku inwestorów może mieć po mniej niż 25%
kapitału lub praw głosu w twoim przedsiębiorstwie,

 a wtedy przedsiębiorstwo to:

Będzie uznane za
przedsiębiorstwo

samodzielne,
pod warunkiem, że

inwestorzy ci nie są ze
sobą powiązani na

zasadach
określonych zgodnie 
z kryteriami uznania
przedsiębiorstwa za

partnerskie lub
powiązane.

Będzie
uznane za

przedsiębiorstwo
partnerskie lub
powiązane, pod
warunkiem, że

inwestorzy
ci są ze sobą powiązani,

na zasadach określonych
zgodnie z kryteriami

uznania przedsiębiorstwa
za partnerskie lub

powiązane.



CZY JESTEŚ
PRZEDSIĘBIORSTWEM

PARTNERSKIM? 

Twoje
przedsiębiorstwo

posiada

25% lub więcej
kapitału lub praw

głosu w innym

przedsiębiorstwie

Inne
przedsiębiorstwo

posiada

25% lub więcej
kapitału lub praw

głosu w Twoim

przedsiębiorstwie

     Przedsiębiorstwo partnerskie 
nie jest powiązane z żadnym innym

przedsiębiorstwem

LUB

W przypadku przedsiębiorstw partnerskich żadne przedsiębiorstwo
nie sprawuje bezpośredniej kontroli nad pozostałymi.

Przedsiębiorstwa partnerskie nie są ani samodzielne ani powiązane
zgodnie z kryteriami uznania przedsiębiorstwa za

samodzielne lub powiązane.



SUMOWANIE
DANYCH DOT.

PRZEDSIĘBIORSTW
PARTNERSKICH

Twoje przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo weryfikujące swój status

mikroprzedsiębiorstwa lub MŚP musi dodać do
własnych danych odpowiedni procent liczby

zatrudnionych oraz odpowiedni procent obrotu i
sumy bilansowej przedsiębiorstwa partnerskiego –

proporcjonalnie do posiadanych udziałów lub praw głosu

(w zależności od tego, która z wartości jest większa).

Przedsiębiorstwo A posiada 25% udziałów w przedsiębiorstwie B.
Przedsiębiorstwo A badające swój status, musi zweryfikować

własne dane (A) oraz dodać do nich analogiczną wartość
przedsiębiorstwa partnerskiego B, czyli 25% liczby zatrudnionych,
obrotu i sumy bilansowej. Zsumowane dane stanowią podstawę

do określenia statusu mikroprzedsiębiorstwa lub MŚP.

dla ustalania statusu

mikroprzedsiębiorstwa lub MŚP

Przykład 1

A= 100%A + 25%B

Inne p
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wo Twoje przedsiębiorstwo

Inne przedsiębiorstwo

kapitału lub praw głosu



SUMOWANIE
DANYCH DOT.

PRZEDSIĘBIORSTW
PARTNERSKICH

Przedsiębiorstwo A posiada 35% udziałów w przedsiębiorstwie B 
i 45% udziałów w przedsiębiorstwie C. Przedsiębiorstwo

D posiada 25 % udziałów w przedsiębiorstwie A. Przedsiębiorstwa B,C i D
są dla przedsiębiorstwa A, przedsiębiorstwami partnerskimi, stąd należy

zsumować odpowiedni procent tych przedsiębiorstw dla liczby
zatrudnionych, obrotu i sumy bilansowej i dopiero na podstawie tych

zsumowanych danych, oceniać status przedsiębiorcy A. 

Przedsiębiorstwo A 35%

Przedsiębiorstwo weryfikujące swój status

mikroprzedsiębiorstwa lub MŚP musi dodać do
własnych danych odpowiedni procent liczby

zatrudnionych oraz odpowiedni procent obrotu i
sumy bilansowej przedsiębiorstwa partnerskiego –

proporcjonalnie do posiadanych udziałów lub praw głosu

(w zależności od tego, która z wartości jest większa).

Przedsiębiorstwo C 45%

dla ustalania statusu

mikroprzedsiębiorstwa lub MŚP

A= 100%A + 35%B + 45%C + 25%D

Przykład 2

Przedsiębiorstwo B

Przedsiębiorstwo D 25%

Prze
dsiębiorstw

o B
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bi
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st
w

o 
A



SUMOWANIE
DANYCH DOT.

PRZEDSIĘBIORSTW
PARTNERSKICH

dla ustalania statusu

  mikroprzedsiębiorstwa lub MŚP

 Jeżeli przedsiębiorstwo partnerskie posiada

przedsiębiorstwa powiązane, dane tego przedsiębiorstwa

powiązanego również należy wliczyć do danych

partnera. Natomiast nie uwzględniamy

przedsiębiorstw partnerskich w stosunku do naszego

partnera zgodnie z zasadą
 „partner mojego partnera nie jest moim partnerem”.

Przedsiębiorstwo A posiada 35% udziałów 
w przedsiębiorstwie B i 45% udziałów w przedsiębiorstwie C. 

Przedsiębiorstwo B posiada 40% udziałów w przedsiębiorstwie D.  

Przedsiębiorstwa B i C są przedsiębiorstwami
partnerskim dla przedsiębiorstwa A. Natomiast przedsiębiorstwo D jest

przedsiębiorstwem partnerskim dla B, wobec czego oceniając status
przedsiębiorcy A nie wliczamy danych D (zgodnie z zasadą „partner mojego

partnera nie jest moim partnerem”).

Przykład 

T
w

oje przedsiębiorstw
o A

 

Przedsiębiorstwo B

Przedsiębiorstwo C

KONIEC liczenia ! 

Przedsiębiorstwo D

A= 100%A + 35%B + 45%C

partnerskie



CZY JESTEŚ
PRZEDSIĘBIORSTWEM

POWIĄZANYM? 

    Jeśli twoje przedsiębiorstwo posiada
całościowy udział w innym przedsiębiorstwie, 

są one powiązane.

LUB LUB

Przedsiębiorstwo

ma większość
praw głosu 

w innym

przedsiębiorstwie

z tytułu bycia

udziałowcem lub

wspólnikiem

Przedsiębiorstwo

ma prawo

wyznaczyć
lub odwołać
większość

członków organu

administrującego,

zarządzającego lub

nadzorczego

innego

przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo ma

prawo wywierać

dominujący wpływ na
inne przedsiębiorstwo
na podstawie umowy

zawartej z tym

przedsiębiorstwem lub

postanowień w jego

statucie bądź umowie

spółki

Przedsiębiorstwo będące

udziałowcem / akcjonariuszem lub

członkiem innego przedsiębiorstwa

jest w stanie sprawować

samodzielną kontrolę, na mocy

umowy z innymi

udziałowcami/akcjonariuszami lub

członkami tego przedsiębiorstwa,

nad większością praw głosów

udziałowców / akcjonariuszy lub

wspólników w tym

przedsiębiorstwie 

LUB



Przedsiębiorstwo A posiada 51% udziałów w przedsiębiorstwie B i 100%
udziałów w przedsiębiorstwie C. Przedsiębiorstwo D posiada 98 %

udziałów w przedsiębiorstwie A. W każdej relacji udział wynosi
ponad 50%, stąd ustalając status przedsiębiorstwa A, należy

 uwzględnić 100% danych każdego przedsiębiorstw powiązanych.

dla ustalania statusu

   mikroprzedsiębiorstwa lub MŚP

 W przypadku grup inwestorów, w której inwestorzy

połączeni są relacją powiązania (grupa przedsiębiorstw

powiązanych), a każdy z nich ma mniej niż 25% kapitału

lub prawa głosu w analizowanym przedsiębiorstwie,

należy wliczyć dane inwestorów do sumowanych

wartości dla tego przedsiębiorstwa.

A= 100%A + 100%B + 100%C +100%D

 

Przedsiębiorstwo

weryfikujące swój status mikroprzedsiębiorstwa lub MŚP

musi dodać do własnych danych również 100% danych

dotyczących liczby zatrudnionych oraz wysokości obrotu

i sumy bilansowej przedsiębiorstwa powiązanego.

Przykład 1

Podmioty B, C, D posiadają po 20%
kapitału w przedsiębiorstwie A. Jednocześnie B posiada 60% udziałów w C,
 a C 80% udziałów w D.  Przedsiębiorstwa B, C i D są grupą przedsiębiorstw

powiązanych. Mimo że każdy z nich ma mniej niż 25%
kapitału w przedsiębiorstwie A, po zsumowaniu ich udział stanowi 60%.

Należy więc zsumować dane przedsiębiorstw B, C i D 
i dodać do danych przedsiębiorstwa A.

Przykład 2

A= 100%A + 100%B + 100%C + 100%D

SUMOWANIE
DANYCH DOT.

PRZEDSIĘBIORSTW
POWIĄZANYCH 



Przedsiębiorstwo B posiada 75% udziałów w przedsiębiorstwie A. Przedsiębiorstwo C ma 30%
udziałów w B. Przedsiębiorstwo B ma również 40% udziałów w przedsiębiorstwie D. 

A i B są przedsiębiorstwami powiązanymi. Przedsiębiorstwo C jest partnerem B.
Przedsiębiorstwo B i D również są przedsiębiorstwami partnerskimi. Należy więc odpowiednio

zsumować dane przedsiębiorstw partnerskich (w odpowiednim stosunku) 
oraz powiązanych (w pełnej wysokości).

  każdego przedsiębiorstwa powiązanego, z którymkolwiek przedsiębiorstw partnerskich,

  każdego przedsiębiorstwa powiązanego z jego przedsiębiorstwami powiązanymi,

  każdego partnera przedsiębiorstw powiązanych.

A= 100% A + 100% B + 30%C + 40%D

Sumując dane przedsiębiorstw powiązanych uwzględniamy
również odpowiednio dane:

Przykład 1
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SUMOWANIE
DANYCH DOT.

PRZEDSIĘBIORSTW
POWIĄZANYCH 

dla ustalania statusu
   mikroprzedsiębiorstwa lub MŚP



SUMOWANIE
DANYCH DOT.

PRZEDSIĘBIORSTW
POWIĄZANYCH 

Przedsiębiorstwa A posiada 70% udziałów w przedsiębiorstwie B, które to B posiada 30%
udziałów w przedsiębiorstwie C i 25% udziałów w przedsiębiorstwie D.  A i B są

przedsiębiorstwami powiązanymi. Natomiast C oraz D są przedsiębiorstwami partnerskimi
dla B. Zgodnie z zasadą wliczania każdego partnera przedsiębiorstw powiązanych,

sumujemy pełne dane A i B oraz proporcjonalni dane C i D zgodnie z relacją z B.

A= 100% + 100%B + (30%C + 25%D)

Prz
yk

ła
d 2

70%

30%

40%

30%

30%

Przedsiębiorstwo A 

Przedsiębiorstwo B 

Przedsiębiorstwo D

PARTNERSKIE

Przedsiębiorstwa B i C posiadają po 30% udziałów w przedsiębiorstwie A. Przedsiębiorstwo B ma 70%
udziałów w przedsiębiorstwie D, natomiast przedsiębiorstwo C 40% udziałów w przedsiębiorstwie E. 

Przedsiębiorstwa B i C to partnerzy przedsiębiorstwa A. Przedsiębiorstwo B jest powiązane z D,
natomiast przedsiębiorstwo E jest partnerem C. Ustalając status przedsiębiorstwa A, uwzględniamy
dane przedsiębiorstw powiązanych doliczając je do naszych partnerów, jednak nie uwzględniając

partnerów naszych partnerów (pomijamy przedsiębiorstwo E). Z uwagi na partnerstwo B i C wobec
przedsiębiorstwa A, należy pamiętać o sumowaniu danych w odpowiednim stosunku procentowym.

A= 100%A + 30%(B + D) + 30%C

Przedsiębiorstwo C

60%

40%
Przedsiębiorstwo C

Przedsiębiorstwo B

Przedsiębiorstwo E
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dla ustalania statusu
   mikroprzedsiębiorstwa lub MŚP
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SUMOWANIE
DANYCH DOT.

PRZEDSIĘBIORSTW
POWIĄZANYCH 

W Zarządzie Spółki X, znajdują się osoby A i C. Po 50% akcji spółki X posiada A i D, przy czym
akcjonariusz D  to rodzina (matka) akcjonariusza  A.  W Zarządzie Spółki Y, znajdują się osoby A i C.
Akcjonariat Spółki Y wygląda następująco: A – 24,8 %, B – 62,8 % C – 12,4%, przy czym akcjonariusz B
to żona akcjonariusza A. Formalnie podmioty te nie pozostają powiązane. 
 
Spółka X działa na rynku płyt, folii, rur i profili z tworzyw sztucznych. Spółka X zawarła z Y umowę
agencyjną, na podstawie której Y wszystkie zlecenia otrzymywała od spółki X. Zgodnie z umową
przedstawiciel X zajmował się kierownictwem technicznym Y. 
 
W tym przypadku, mimo braku formalnych powiązań, należy wskazać na powiązania osobowe i
dodatkowe przesłanki wskazujące na głęboką współpracę pomiędzy podmiotami X i Y, gdzie
partnerem gospodarczym X pozostaje na zasadzie wyłączności partner powiązany Y. Już same
powiązane udziałowe przez osobę A są tego rodzaju, że pozwalają w praktyce rodzinie A, B, C na
wspólne kontrolowanie przedsiębiorstw X i Y. Przedsiębiorstwa X i Y należy w konsekwencji uznać
za powiązane[1] 

Jeśli relacja powiązania następuje poprzez własność co najmniej jednej
osoby fizycznej (grupy osób fizycznych działających wspólnie),

przedsiębiorstwa będą powiązane, jeśli prowadzą działalność na tym
samym rynku lub rynkach pokrewnych. Dla oceny stopnia integracji

konieczna jest ocena, czy dana osoba fizyczna/grupa osób może
koordynować działalność danej grupy przedsiębiorstw i jej strategię

rozwoju. W tym zakresie szczególnie znaczące i intensywne mogą być
relacje rodzinne. 

Przykład 1

dla ustalania statusu
   mikroprzedsiębiorstwa lub MŚP

[1] Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie C-110/13 HaTeFo GmbH v Finanzamt Haldensleben



SUMOWANIE
DANYCH DOT.

PRZEDSIĘBIORSTW
POWIĄZANYCH 

W spółce X podmiotem bezpośrednio dominującym był, poprzez spółkę Y, pan A. Pan A zmniejszył
udziały w spółce Y z 75% do 23% (poniżej 25%) poprzez przeniesienie udziałów na siostrę B i brata C.
Spółki X i Y prowadzą podobną działalność i mają tę samą stronę internetową. Formalnie
przedsiębiorstwa X i Y nie są powiązane. 
 
Nawet mimo dokonanego przekształcenia, spółki X i Y powinny zostać uznane za powiązane. Spółki,
w których udziały ma pan A są gospodarczo i rodzinnie (B, C) zintegrowane. W przypadkach, gdy
niezależne pod względem prawnym osoby fizyczne lub prawne stanowią jedną jednostkę
gospodarczą, należy je traktować jako jedno przedsiębiorstwo[2]

Przykład 2
dla ustalania statusu

   mikroprzedsiębiorstwa lub MŚP

czy dane przedsiębiorstwo jest niezależne pod względem gospodarczym i organizacyjnym czy też jest członkiem grupy, choćby
nieformalnie,
 kto sprawuje faktyczną kontrolę poprzez np. strukturę udziałów, 
 jak wygląda uczestnictwo w organach zarządzających[3]

Pan X jest właścicielem przedsiębiorstwa A, które zajmuje się produkcją żaglówek. Posiada również udziały w przedsiębiorstwie B,
którego jednym z filarów działalności jest wynajmowanie turystom żaglówek produkowanych przez przedsiębiorstwo A. Syn pana X
prowadzi szkółkę żeglarską C, w której udziałowcem jest również pan X natomiast córka pana X prowadzi hotel dla turystów D,
którego współwłaścicielem jest również syn pana X, a na terenie którego nieodpłatnie stoją szyldy reklamujące szkółkę C oraz
wynajem żaglówek w ramach działalności pana X. Na terenie zakładu przedsiębiorstwa A, przechowywane są również
wynajmowane przez pana X żaglówki i sprzęt gospodarczy, z którego wspólnie korzysta pan X i jego dzieci. Córka pana X oferuje
również rabat dla klientów szkółki C. Formalnie przedsiębiorstwa A, B, C i D nie spełniają kryteriów przedmiotów powiązanych ani
partnerskich. 
 
Członkowie rodziny (pan X i jego dzieci) w ramach prowadzonych przedsiębiorstw A, B, C i D, stanowią jeden podmiot
gospodarczy. Przedsiębiorstwa działają na rynkach pokrewnych i są ściśle powiązane gospodarczo. Działalność poszczególnych
przedsiębiorstw wzajemnie się uzupełnia i celowo dążą one do wspólnego działania.  Powiązane przedsiębiorstwa A, B, C i D 
będą wspólnie brane pod uwagę na potrzeby zweryfikowania statusu MŚP i przy obliczaniu liczby pracowników przedsiębiorstwa.
Należy badać rzeczywiste powiązania gospodarcze, bez względu na ich formę, a także dokonać weryfikacji w szczególności:

[3] Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie C 8/2005 Nordbrendenburger Umesterungswerke

[2] Wyrok Sądu z dnia 14 października 2004 r. w sprawie T-137/02 Pollmeier Malchow GmbH & Co. KG przeciwko Komisji Europejskiej

Przykład 3



USTALANIE STATUSU
MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA

LUB MŚP 

Kryteria kwalifikacji przedsiębiorcy należy stosować z uwzględnieniem celu, którym jest udzielenie

wsparcia tym przedsiębiorstwom, których rozmiar wiąże się z określonymi trudnościami

funkcjonowania na rynku, a których nie doświadczają w takim stopniu duże przedsiębiorstwa.

Przykłady pokazują, że definicja MŚP 
nie powinna być traktowana wyłącznie

formalistycznie. Przed złożeniem wniosku musisz
zweryfikować rzeczywisty potencjał gospodarczy
 swojego przedsiębiorstwa bez względu na jego

formalny status.

Przedsiębiorcy, którzy spełniają formalne przesłanki uznania za MŚP, lecz działają w ramach dużej
grupy kapitałowej, zapewniającej im warunki działalności podobne jak w przypadku dużych

przedsiębiorstw, mogą zostać uznane za duże przedsiębiorstwo.

Powiązania przedsiębiorstw przez osoby fizyczne (członków rodziny), a także działanie na tym

samym wspólnym rynku pokrewnym np. w postaci realizowania całości lub zdecydowanej części

zamówień na rzecz drugiego z przedsiębiorców świadczą o istnieniu powiązania pomiędzy tymi

przedsiębiorstwami.



POWIĄZANIA

W praktyce zwraca się uwagę, że do związków o charakterze faktycznym, ze

względu na wystąpienie których przedsiębiorstwa mogą zostać uznane za

powiązane (niezależnie od liczby posiadanych udziałów), należy zaliczyć:

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE,
badanie domniemanych powiązań pomiędzy

przedsiębiorstwami obejmuje również ustalenie, czy
występują przesłanki powiązania ze względu na związki

o charakterze faktycznym, które zapewniają prawo
wywierania dominującego wpływu przez przedsiębiorstwo

na inne przedsiębiorstwo.

 wspólne zasoby (finansowe, majątkowe);

 tożsame oznaczeniami indywidualizujące dany podmiot w obrocie;

 prowadzenie działalności pod tym samym adresem lub
 pod adresami nieruchomości powiązanych ze sobą funkcjonalnie;

 tożsama (co najmniej częściowo) kadra kierownicza;

 wspólna strategia rozwoju;

 tożsame (co najmniej częściowo) kanały dystrybucji;

 wspólna strategia marketingowa;

 wspólny udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia;

 zawarte umowy o współpracy.


