
◊ prawo.rp.plD4

Biznes w czasie pandemii
Tygodnik Tylko w prenumeraciepiątek

26 lutego 2021

Konrad Dyda 
Prawnik, kancelaria Jacek 
Kosiński Adwokaci i Radcowie 
Prawni 

Właściciele galerii handlo-
wych i wynajmujący w nich 
powierzchnie od samego po-
czątku pandemii są jednymi 
z  najbardziej dotkniętych jej 
gospodarczymi skutkami, bo-
rykając się z brakiem możliwo-
ści prowadzenia działalności 
lub jej poważnymi ogranicze-
niami, a tym sam ponosząc 
duże straty. W końcu – co jasno 
pokazuje doświadczenie – do-
tąd zdecydowana większość 
galerii solidarnie ponosiła 
koszty zamknięcia, zgadzając 
się chociażby na daleko idące 
obniżki czynszów. Niestety, 
problemy potęguje niewłaści-
wa legislacja, zwłaszcza słynny 
art.15ze „tarczy antykryzyso-
wej” (>patrz ramka). Właściwie 
każde z użytych w nim sformu-
łowań można różnorodnie in-
terpretować. Nie jest więc ja-
sne, czy po każdym lockodw-
n’ie należy złożyć ofertę 
przedłużenia umowy najmu 
oraz co należy rozumieć przez 
jej „dotychczasowe warunki” 
– czy np. obecnie obejmują 
one także zmiany wprowadzo-
ne do umów po poprzednich 
zamknięciach? Pytań jest 
mnóstwo, a od udzielonych 
odpowiedzi może zależeć 
przyszłość całej branży. Jedno 
jest pewne: na obecnej sytuacji 
– zupełnie bez swojej winy – 
tracą zarówno najemcy, jak 
i wynajmujący, dlatego przyję-
ta interpretacja nie może 
uderzać w żadną ze stron, 
a jednocześnie musi uwzględ-
niać interesy każdej z nich. Na 
problem należy patrzeć cało-
ściowo, przede wszystkim 
w  perspektywie tego na co 
wynajmujący i najemcy umó-
wili się przed pandemią. 

„Tarcza” z problemami

Zgodnie z art. 15ze „tarczy 
antykryzysowej” w okresie 
zakazu prowadzenia działal-
ności w obiektach handlowych 
o powierzchni sprzedaży po-
wyżej 2000 m2 wygasają wza-
jemne zobowiązania stron 
umowy najmu, dzierżawy lub 
innej podobnej umowy, przez 
którą dochodzi do oddania do 
używania powierzchni han-
dlowej. Jednocześnie upraw-
niony do używania powierzch-
ni handlowej powinien złożyć 
udostępniającemu bezwarun-
kową i wiążącą ofertę woli 
przedłużenia obowiązywania 
umowy na dotychczasowych 
warunkach o okres obowiązy-
wania zakazu przedłużony 
o  sześć miesięcy. Oferta ta 
powinna zostać złożona 
w okresie trzech miesięcy, li-
cząc od dnia zniesienia zakazu 
prowadzenia działalności 
w galeriach. 

Od samego początku obo-
wiązywania tego przepisu 
wzbudzał on poważne wątpli-
wości, właściwie każde wyra-
żenie w nim użyte przez usta-
wodawcę wiąże się z trudno-
ściami interpretacyjnymi 
Można zaryzykować twierdze-
nie, że redakcja art. 15ze „tar-
czy” do tego stopnia odbiega 
od prawnych i faktycznych 
realiów funkcjonowania galerii 
handlowych, iż jego autorzy 
po prostu nie mieli pojęcia 
o  materii, którą chcieli ure-
gulować. To z kolei nie uła-
twia prowadzącym biznes 
w oparciu o centra handlowe 
wyjścia z kryzysu spowodo-
wanego przez pandemię ko-
ronawirusa.

Do problemów wynikają-
cych z samej interpretacji 
wskazanego przepisu docho-
dzi jeszcze niepewność pro-
wadzenia działalności – o ile 
zastosowanie omawianej tu 
regulacji wydawało się stosun-
kowo proste w przypadku 
jednorazowego zamknięcia, 
o tyle powtórki lockdown’ów 
otwierają dodatkowo pytanie 
o nakładanie się terminów 
złożenia oferty przedłużenia 
umowy oraz okresu, na jaki 
powinno ono nastąpić. W każ-
dym razie rozwój sytuacji – 
a właściwie brak perspektyw 
na szybkie zakończenie pan-
demii – coraz częściej każą 
postawić pytanie: czym właści-
wie są „dotychczasowe warun-
ki” najmu powierzchni w gale-
riach, od których strony po-
winny rozpoczynać negocjacje 

właściwie po każdym z powro-
tów do działalności?

decydują kontrahenci

W praktyce wszystko spro-
wadza się do wysokości i spo-
sobu naliczania czynszu. Do-
świadczenie pokazuje, że kie-
dy w czasie pandemicznego 
kryzysu właściciele galerii 
i najemcy siadają do stołu ne-
gocjacyjnego, to ich pertrakta-
cje dotyczą właśnie tej kwestii. 
Tymczasem, biorąc pod uwagę 
– co warte podkreślenia obo-
wiązujące także w czasie pan-
demii – przepisy Kodeksu cy-
wilnego, strony umowy najmu 
mają daleko idącą swobodę 
w określeniu wysokości czyn-
szu, czy innych świadczeń 
składających się na zobowią-
zanie. I rzeczywiście z niej 
korzystają. 

Ustawodawca w Kodeksie 
cywilnym zdecydował się na 
lakoniczną regulację omawia-
nych tu kwestii. Zgodnie z jego 
art. 659 wynajmujący oddaje 
najemcy rzeczy do używania 
przez czas oznaczony lub nie-
oznaczony, za co najemca ma 
obowiązek zapłaty czynszu 
(par. 1), który można określić 
pieniądzach lub świadczeniach 
innego rodzaju (par. 2). Poza 
tym najemca zobowiązany jest 
uiszczać czynsz w terminie 
umówionym (art. 669  par. 1), 
a  w przypadku, gdy strony 
w  kontrakcie nie określiły 
sposobu płatności, stosuje się 
zasady zdefiniowane przez 
prawodawcę (art. 669  par. 2). 
Ze względu więc na przyjętą 
technikę regulacji umów najmu 
(a także dzierżawy), ich strony 
mają dużą swobodę w szczegó-
łowym uregulowaniu swoich 
relacji prawnych. 

Ważne!

kodeks cywilny stanowi jedynie 
pewne ogólne ramy, w którym 
wynajmujący i najemca muszą się 
„zmieścić”. 

W dotychczasowym orzecz-
nictwie dopuszczono możli-
wość określenia czynszu 
w sposób kwotowy, wynikowy 
albo dorozumiany (a także 
„mieszany”, a więc przy łącz-
nym wykorzystaniu każdej 
z  tych metod) – przy czym 
w umowie najmu można zdefi-
niować jedynie podstawy do 
określenia wysokości czynszu, 
a mechanizm ten może składać 
się z elementów stałych i zmien-
nych (np. wyrok Sa w krakowie 

z 9 lutego 2017 r., sygn. akt i aca 
1229/16). I rzeczywiście w zde-
cydowanej większości przypad-
ków właściciele galerii oraz 
najemcy właśnie w taki, rozbu-
dowany sposób ustalają czynsz 
za najem. 

nie kwota,  
a mechanizm

W każdym razie najprostsze 
określenie wysokości czynszu 
– a więc w postaci po prostu 
wskazania jego stałej, mie-
sięcznej kwoty – występuje 
prawie wyłącznie w najmniej 
skomplikowanych stosunkach 
prawnych, np. w okresowym 
najmie mieszkania. W realiach 
prowadzenia działalności go-
spodarczej w galeriach han-
dlowych, tego rodzaju rozwią-
zania właściwie nie występują, 
a wysokość miesięcznego 
czynszu jest przeważnie wyni-
kiem skomplikowanej kalkula-
cji opartej o wiele zmiennych. 

Oczywiście podstawą do 
określania czynszu jest po-
wierzchnia danego lokalu oraz 
stawka za jego 1 m2, niejedno-
krotnie wyrażona w walucie 
obcej i podlegająca waloryza-
cji w odniesieniu np. do zhar-
monizowanego wskaźnika cen 
konsumpcyjnych – sporządza-
nego przez każde państwo 
członkowskie Unii Europej-
skiej bądź jedynie przez pań-
stwa znajdujące się w strefie 
euro. Zdarza się, że strony 
decydują się na określenie 
zasad waloryzacji w odniesie-
niu do danych podawanych 
przez Narodowy Bank Polski 
bądź Główny Urząd Staty-
styczny. Do tego dochodzą 
rozwiązania polegające na 
różnego rodzaju preferencyj-
nym rozłożeniu wysokości 
czynszu w czasie. 

Przykład:

najemca przez pierwsze kilka, 
a nawet kilkanaście miesięcy 
najmu płaci jedynie czynsz 
podstawowy, będący iloczynem 
powierzchni i stawki za metr 
kwadratowy, a po tym okresie 
zasady naliczania czynszu ulegają 
zmianom, przechodząc w formę 
czynszu obrotowego lub – 
w zależności od tego, która z kwot 
jest wyższa – pozostając na 
poziomie wysokości czynszu 
za ostatni miesiąc początkowego 
okresu. niekiedy strony umawiają 
się wyłącznie na czynsz od obrotu, 
czy wprowadzają do kontraktu 
„wakacje czynszowe” bądź zasady 
dopłat przez właściciela galerii.

Różnorodność rozwiązań 
w  kwestii naliczania czynszu 
za najem powierzchni handlo-
wej w galeriach jest naprawdę 
duża, jednak wspólnym mia-
nownikiem w tym obszarze 
jest właściwie brak zastosowa-
nia – powszechnej w obrocie 
konsumenckim – stałej stawki 
przez cały okres trwania sto-
sunku prawnego. 

Ważne!

w galeriach wszystko zależy 
od metrażu, jego lokalizacji na 
mapie centrum, okresu na jaki 
została podpisana umowa, 
niekiedy od rodzaju świadczonej 
działalności, a także szeregu – 
niezależnych od stron – 
wskaźników ekonomicznych. 

Do tego należy doliczyć 
partycypację w kosztach dzia-
łania galerii. To z kolei oznacza, 
iż określenie czym są „dotych-
czasowe warunki” umowy 
najmu może napotkać na sze-
reg trudności, sprowadzają-
cych się przede wszystkim do 
określenia jaki moment należy 
uznać za miarodajny dla ich 
ustalenia. Tymczasem od od-
powiedzi na to pytanie zależy 
przebieg negocjacji, które to-
czą się pomiędzy właściciela-
mi galerii i najemcami ofero-
wanych przez nich powierzch-
ni.  

Jak rozwiązać 
problem?

Problem ten można rozwią-
zać na dwa sposoby:

1. Pierwszy sposób polega na 
założeniu, że umowa naj-

mu ulega przedłużeniu na 
„dotychczasowych warun-

kach” ustalonych na dzień za-
mknięcia galerii. W tej per-
spektywie, biorąc pod uwagę 
spotykane zasady waloryzacji, 
należałoby odnieść się do 
konkretnej daty dziennej za-
mknięcia, a nie miesiąca, 
w  którym do niego doszło. 
W  końcu sam ustawodawca 
zdecydował się na „wygasze-
nie” zobowiązań stron od dnia 
zakazu prowadzenia działal-
ności w galeriach, a termin na 
złożenie oświadczenia o prze-
dłużeniu umowy biegnie od 
dnia zniesienia zakazu. Z tego 
względu wydaje się, że celem 
prawodawcy było „przerwa-
nie” wykonywania umowy 
najmu i kontynuowanie jej 
w  dotychczasowym zakresie 
po zniesieniu zakazu. Stosując 
taką wykładnię strony stosun-
kowo łatwo mogą określić 
„warunki” łączące je w danym 
dniu, o które mogłoby nastą-
pić przedłużenie zasad najmu 
o określony przez ustawodaw-
cę okres. 

Jednak taka wykładnia ro-
dzi dużo poważniejsze pytanie 
– czy w obecnej sytuacji za 
„dotychczasowe warunki” na-
leżałoby uznawać także zmia-
ny w umowach wprowadzone 
po poprzednich lockdow-
n’ach? W końcu – zwłaszcza 
wiosną ubiegłego roku – gale-
rie poszły na daleko idące 
ustępstwa, zgadzając się nawet 
na kilkudziesięcioprocentowe 
obniżki czynszu. Jeżeli więc 
przyjąć by, że zasady te obec-
nie należy traktować, jako 
„dotychczasowe warunki” 
okazałoby się, że to co miało 
być tymczasowym rozwiąza-
niem, skrojonym na trudny 
czas, staje się pewnym stan-
dardem. Dlatego tego rodzaju 

galerie handlowe

Na jakich warunkach przedłużana 
jest umowa najmu? 
Od odpowiedzi na pytanie: czym są „dotychczasowe warunki” umowy najmu i jaki moment jest miarodajny do ich 
ustalenia zależy przebieg negocjacji, które toczą się pomiędzy właścicielami galerii i najemcami.  
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Jacek Kosiński 
Adwokat, kancelaria Jacek 
Kosiński Adwokaci i Radcowie 
Prawni 

art. 15ze ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
coVid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych

ust. 1. W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności 
w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 
zgodnie z właściwymi przepisami, wygasają wzajemne zobowiązania 
stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą 
dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (umowy).

ust. 2. Uprawniony do używania powierzchni handlowej (uprawniony) 
powinien złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę 
woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych 
warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć 
miesięcy; oferta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od 
dnia zniesienia zakazu. Postanowienia ust. 1 przestają wiązać 
oddającego z chwilą bezskutecznego upływu na złożenie oferty.

ust. 3. Postanowienia ust. 1 wchodzą w życie od dnia zakazu, 
a postanowienie ust. 2 od dnia zniesienia zakazu.

ust. 4. Postanowienia ust. 1-3 nie uchybiają właściwym przepisom 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny regulującym 
stosunki zobowiązaniowe stron w stanach, w których wprowadzane 
są ograniczenia prawne swobody działalności gospodarczej.

ust. 5. Przez powierzchnię handlową, o której mowa w ust. 1 i 2, 
rozumie się powierzchnię znajdującą się w obiekcie handlowym 
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 niezależnie od celu 
oddania powierzchni do używania, w szczególności w celu sprzedaży 
towarów, świadczenia usług i gastronomii.

co mówią przepiSy

Tarcza antykryzysowa

 PANDEMIA
KORONAWIRUSA
rp.pl/koronawirus
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galerie handlowe

Na jakich warunkach przedłużana 
jest umowa najmu? 

sposób określania warunków 
najmu, o jakie należy przedłu-
żyć umowę, nie uwzględnia 
szerszej perspektywy realiów 
prowadzenia działalności 
w  galeriach handlowych 
i może prowadzić do sytuacji, 
w której tylko jedna ze stron 
umowy zostanie obciążona 
skutkami obecnego kryzysu. 

2. Drugim sposobem na 
określenie „dotychczaso-

wych warunków” najmu jest 
bardziej całościowe spojrze-
nie, uwzględniające ogół zasad 
naliczania czynszu wynikający 
z danej umowy, określonych 
przed pandemią. Skoro wła-
ściciel galerii handlowej i na-
jemca zdefiniowali jasne regu-
ły, na jakich ich wzajemne 
zobowiązania będą ewolu-
ować, to wykładania użytego 
przez ustawodawcę w art. 
15ze „tarczy” terminu „do-
tychczasowe zasady” może 
odnosić się do tych właśnie 
zasad, a nie ich konsekwencji 
właściwych dla dnia, a nawet 
miesiąca, zamknięcia galerii 
przez rząd. W końcu w oma-
wianych tu sprawach mamy 
do czynienia ze stosunkami 
biznesowymi, a  te z natury 
rzeczy oparte są na planowa-
niu w szerokiej perspektywie, 
także czasowej. Zresztą po-
twierdza to sygnalizowana 
powyżej konstrukcja umów 
najmu powierzchni w  gale-
riach – prawie zawsze są one 
obliczone na wiele lat, czego 
dowodem jest chociażby treść 
zawartych w nich klauzul do-
tyczących waloryzacji. 

Ważne!

Jeszcze rok temu nie sposób było 
przewidzieć tak drastycznej 
zmiany stosunków, z jaką mamy 
obecnie do czynienia, a tym 
samym zawrzeć w umowach 
adekwatnych mechanizmów 
reakcji na kryzys. 

Dlatego wydaje się, że przez 
„dotychczasowe warunki” na 
gruncie art. 15ze tarczy anty-
kryzysowej należy rozmieć 
ogół zasad wynikających z łą-
czących strony umów najmu, 
w tym w zakresie naliczania 
czynszu. Przyjęcie takiej opty-
ki pozwala przede wszystkim 
na równomierne rozłożenie 
skutków obecnej sytuacji na 
każdą ze stron kontraktu. Stąd 
też przy negocjacjach dotyczą-
cych zmian tego rodzaju umów 
za punkt wyjścia powinno się 
brać pod uwagę całość „do-
tychczasowych warunków”, 
a nie te z nich, które miały za-
stosowanie w momencie za-
mknięcia galerii. 

W praktyce przeważnie 
oznacza to konieczność wpro-
wadzenia w ramach toczących 
się pertraktacji rozwiązań 
o  charakterze proporcjonal-
nym, odpowiadającym pra-
wom i obowiązkom każdej ze 
stron umowy najmu, w odnie-
sieniu do pierwotnie łączącego 
je zobowiązania. Co prawda, 
przyjęcie takiej optyki może 
uczynić negocjacje trudniej-
szymi, jednak z pewnością ich 
wynik lepiej będzie odpowia-
dał nadzwyczajnymi charakte-
rowi sytuacji wywołanej pan-
demią – w końcu żadna 
ze stron nie ponosi za nią winy, 
a więc jej skutki powinny zo-
stać rozłożone równomiernie. 

podstawa 
prawna:

Ustawa z 2 marca 
2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach 
związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych 
chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych

(tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 1842)

/ ℗

odwołanie składa się do polskiego 
Funduszu rozwoju za pośrednictwem 
banku, w którym został złożony  
wniosek o subwencję finansową.  
może to zrobić osoba upoważniona, 
niekoniecznie ta sama, która złożyła 
wniosek.

LeszeK JaWOrsKi

∑ w ramach Tarczy finansowej polskiego 
Funduszu rozwoju 2.0 złożyłem wniosek 
i wypłacono mi subwencję. dopiero teraz zo-
rientowałem się, że przy wyliczeniach pomyli-
łem się w stracie brutto o 20 tys. zł na swoją 
niekorzyść, zaniżając stratę w miesiącu 
grudniu 2020 roku. czy mogę teraz to napra-
wić albo odwołać się?

Tak. Polski Fundusz Rozwoju (PFR) 
dopuszcza odwołanie nie tylko 

wtedy, gdy otrzymana kwota jest niższa 
niż wnioskowana, ale również wtedy, gdy 
przedsiębiorca otrzymał całą wnioskowa-
ną kwotę, ale z okoliczności wynika, że 
jego wniosek mógł opiewać na kwotę 
wyższą. 

Ważne!

można złożyć jedynie dwa odwołania.  
Termin na odwołanie się upływa 31 marca 
2021 roku. 

Przed złożeniem odwołania należy:
∑  wyjaśnić z odpowiednimi instytucjami 

(np. ZUS lub właściwym urzędem skar-
bowym) rozbieżności danych w reje-
strach tych instytucji ze stanem dekla-
rowanym we wniosku oraz 

∑  upewnić się, że odpowiednie dane zo-
stały uaktualnione w odpowiednich 
rejestrach.

Ważne!

zaniechanie powyższych czynności może 
skutkować pozbawieniem przedsiębiorcy 
prawa do uzyskania subwencji finansowej lub 
podwyższenia jej kwoty, na skutek wyczerpania 
trybu i ilości możliwych do złożenia odwołań. 

Odwołanie składa się do PFR za po-
średnictwem banku, w którym został 
złożony wniosek o subwencję finansową. 
Może to zrobić osoba upoważniona, i co 
istotne, nie jest konieczne by była to ta 
sama osoba, która złożyła wniosek. 

Co wpisujemy w odwołaniu? Przede 
wszystkim musi ono zawierać numer 
umowy subwencji finansowej, wygenero-
wany przez bank przedsiębiorcy podczas 
przyjmowania wniosku. Do niego trzeba 
też załączyć wszystkie oświadczenia, 
które są wymagane dla złożenia wniosku, 
także w przypadku, gdy odwołanie składa 
ta sama osoba. W treści odwołania można 
wnosić m.in. o zmianę: wysokości wnio-
skowanej subwencji (przy czym zmiana 
może zostać dokonana wyłącznie poprzez 
zwiększenie już uzyskanej kwoty); wielko-
ści obrotu lub sumy bilansowej za 2019 r. 

Proces weryfikacji danych i oświadczeń 
przy ubieganiu się o wypłatę dodatkowej 
kwoty subwencji przebiega co do zasady 
w sposób analogiczny jak przy weryfikacji 
wniosku przez bank i PFR. Po dokonaniu 
sprawdzenia PFR wydaje jedną z trzech 
możliwych wariantów decyzji. W każdym 
wariancie PFR rozstrzyga o zmianie da-

nych lub oświadczeń, ale tylko, gdy o to 
przedsiębiorca wnosił w odwołaniu. 

pierwsza decyzja pozytywna – o przyzna-
niu dodatkowej kwoty subwencji w pełnej 
wysokości wskazanej w odwołaniu oraz 
zmianie danych lub oświadczeń wskaza-
nych w umowie. 

druga decyzja pozytywna – o przyznaniu 
dodatkowej kwoty subwencji, jednak w 
kwocie niższej niż kwota wskazana w od-
wołaniu oraz zmianie danych lub oświad-
czeń wskazanych w umowie. 

Trzecia decyzja negatywna – o odmowie 
przyznania dodatkowej kwoty subwencji 
oraz odmowie zmiany danych lub oświad-
czeń wskazanych w umowie. 

Treść rozstrzygnięcia zostanie udostęp-
niania odwołującemu się za pośrednic-
twem bankowości elektronicznej za po-
średnictwem innych bezpiecznych kana-
łów komunikacji wykorzystywanych przez 
bank do komunikacji ze swoimi klientami 
(np. w postaci wiadomości e-mail lub 
SMS) lub w inny sposób pozwalający 
przedsiębiorcy zapoznać się z decyzjami 
i staną się skuteczne z chwilą tego udo-
stępnienia. 

Wypłata dodatkowej kwoty subwencji 
na podstawie decyzji PFR podjętej na 
skutek odwołania przebiega w sposób 
analogiczny jak proces wypłaty wsparcia 
przyznanego na podstawie wniosku. 

Tarcza FinanSowa

Czy można wnioskować  
o przyznanie dodatkowej kwoty 
subwencji?

do określenia liczby personelu  
i kwot finansowych wykorzystuje  
się dane odnoszące się do ostatniego 
zatwierdzonego okresu obrachunkowego 
i obliczane w skali rocznej.

LeszeK JaWOrsKi

∑ w ostatnich dwóch latach zatrudnialiśmy 
mniej niż 250 pracowników, ale obrót przekra-
czał w obydwu latach 50 mln euro. czy dla 
uzyskania statusu małego i średniego przed-
siębiorcy (mŚp) warunki dotyczące: liczby 
zatrudnionych i obrotu lub sumy bilansowej 
muszą być spełnione łącznie? Jakim przedsię-
biorcą jesteśmy na podstawie ustawy o prze-
ciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w   
transakcjach handlowych? 

Ze wskazanych danych wynika, że firma 
ma status dużego przedsiębiorcy na 
podstawie ustawy z 8 marca 2013 r. o 
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnie-
niom w transakcjach handlowych (dalej 
u.p.n.o.). Przy czym regulacja ta nakazuje 
ustalenie odpowiedniego statusu na 
podstawie przepisów załącznika I rozpo-
rządzenia Komisji UE nr 651/2014. Do 
określenia statusu potrzebne są trzy ka-
tegorie danych: liczba zatrudnionych, 
roczny obrót lub całkowity bilans roczny. 
Z tym, że o ile zachowanie progu zatrud-
nienia jest obowiązkowe, o tyle w przy-
padku pułapu dotyczącego rocznego 
obrotu lub całkowitego bilansu rocznego 
MŚP może wybrać jeden z nich. Przedsię-
biorstwo nie musi więc spełniać obydwu 
warunków finansowych i może przekro-
czyć jeden z pułapów, nie tracąc swojego 
statusu. 

Ważne!

w przypadku, gdy w dniu zamknięcia ksiąg 
rachunkowych wskaźniki danego 
przedsiębiorstwa przekraczają lub spadają 

poniżej progu zatrudnienia lub pułapu 
finansowego, uzyskanie lub utrata  
statusu mŚp następuje tylko wówczas,  
gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu  
dwóch następujących po sobie okresów. 

Zgodnie z 2 ust. 1 załącznika I rozpo-
rządzenia Komisji UE nr 651/2014 do 
kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw (tzw. 
MŚP) należą przedsiębiorstwa, które 
zatrudniają mniej niż 250 pracowników 
i których roczny obrót nie przekracza 50 
mln euro, lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 mln euro. Wynikają z tego 
następujące warunki:
∑  musi zatrudnienie mniej niż 250 pra-

cowników i
∑  roczny obrót nie przekraczający 50 

milionów euro (i/lub)
∑  roczna suma bilansowa nie przekracza 

43 milionów euro.
Przy czym warunek zatrudnienia 

określonej liczby pracowników i roczne-
go obrotu lub sumy bilansowej dla po-
siadania statusu MŚP trzeba spełnić 
łącznie. Należy pamiętać, że do określa-
nia liczby personelu i kwot finansowych 
wykorzystuje się dane odnoszące się do 
ostatniego zatwierdzonego okresu obra-
chunkowego i obliczane w skali rocznej. 
Uwzględnia się je począwszy od dnia 
zamknięcia ksiąg rachunkowych. Kwota 
wybrana jako obrót jest obliczana z po-
minięciem podatku VAT i innych podat-
ków pośrednich. 

Co ważne, wskazane warunki okre-
ślone są dla przedsiębiorców niezależ-
nych. Przedsiębiorstwo jest niezależne, 
jeśli:
∑  jest przedsiębiorstwem w pełni samo-

dzielnym, tj. nie posiada udziałów w 
innych przedsiębiorstwach, a inne 
przedsiębiorstwa nie posiadają w nim 
udziałów; 

∑  posiada poniżej 25 proc. kapitału lub 
głosów (w zależności, która z tych 
wielkości jest większa) w jednym lub 
kilku innych przedsiębiorstwach, lub 
inne przedsiębiorstwa posiadają poni-
żej 25 proc. kapitału lub głosów (w za-
leżności, która z tych wielkości jest 
większa) w tym przedsiębiorstwie 
Pozostawanie w układzie przedsię-

biorstw partnerskich lub powiązanych 
wpływa na sposób ustalenia poziomu 
zatrudnienia oraz pułapów finansowych, 
od których uzależnia się posiadanie bądź 
utratę statusu MŚP. 

Ze wskazanych danych wynika, że 
przedsiębiorca nie spełnia statusu MŚP, 
gdyż wprawdzie zatrudnia mniej niż 250 
pracowników, to jednak roczny obrót 
przekracza 50 mln euro. Oznacza to, że 
jest dużym przedsiębiorcą. Zgodnie 
bowiem z art. 4 pkt 6 u.p.n.o. duży przed-
siębiorca to przedsiębiorca niebędący 
mikroprzedsiębiorcą, małym przedsię-
biorcą ani średnim przedsiębiorcą 
(czyli MŚP). 

zaTrudnienie i oBróT

Jak ustalić status małego przedsiębiorcy?

podstawa 
prawna:

art. 107 i 108 Traktatu o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej

(Dz.Urz. UE z 26 czerwca 2014 r. L 187, s. 1)

podstawa 
prawna:

art. 2 ust. 1 załącznika I do 
rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. 
uznającego niektóre rodzaje pomocy 
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

(Dz.Urz. UE z 26 czerwca 2014 r. L 187, s. 1).

podstawa 
prawna:

art. 4 pkt 5 i 6 ustawy z 8 marca 2013 r. 
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóź-
nieniom w transakcjach handlowych

(tekst jedn. DzU z 2020 r. poz. 935 ze zm.)

podstawa 
prawna:

§ 13 ust. 9 – 19 regulaminu ubiegania 
się o udział w programie rządowym 
„Tarcza finansowa 2.0 Polskiego 
Funduszu Rozwoju dla mikro, małych 
i średnich firm" z 14 stycznia 2021 r.
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