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(Wyciąg z zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji 

małych i średnich przedsiębiorstw Dz.U. L 124 z 20.5.2003, str. 36) 
 

DEFINICJA MIKROPRZEDSI ĘBIORSTW ORAZ MAŁYCH I ŚREDNICH 
PRZEDSIĘBIORSTW PRZYJĘTA PRZEZ KOMISJ Ę 

 
Artykuł 1 

 
Przedsiębiorstwo 

 
Za przedsiębiorstwo uwaŜa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na 
jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny 
rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a takŜe spółki 
lub konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą. 
 

Artykuł 2 
 

Próg zatrudnienia oraz pułapy finansowe określające kategorię przedsiębiorstwa 
 

1. Na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 
składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niŜ 250 pracowników i których 
roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie 
przekracza 43 milionów EUR. 

 
2. W kategorii MŚP przedsiębiorstwo małe definiuje się jako przedsiębiorstwo 

zatrudniające mniej niŜ 50 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans 
roczny nie przekracza 10 milionów EUR. 

 
3. W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo 

zatrudniające mniej niŜ 10 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans 
roczny nie przekracza 2 milionów EUR. 

 
Artykuł 3 

 
Typy przedsiębiorstw brane pod uwagę przy obliczaniu progu zatrudnienia i pułapu 

finansowego 
 

1. „Przedsiębiorstwo niezaleŜne” oznacza kaŜde przedsiębiorstwo, które nie jest 
zakwalifikowane jako spółka w rozumieniu ust. 2 lub teŜ jako przedsiębiorstwo 
związane w rozumieniu ust. 3. 

 
2. „Przedsiębiorstwa partnerskie” oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały 

zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa związane w rozumieniu ust. 3 i które 
pozostają w następującym wzajemnym związku: przedsiębiorstwo (typu „upstream”) 
posiada, samodzielnie lub wspólnie z jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami 
związanymi w rozumieniu ust. 3, 25% lub więcej kapitału lub praw głosu drugiego 
przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwa typu „downstream”). 

 
JednakŜe przedsiębiorstwo moŜe zostać zakwalifikowane jako samodzielne i w 
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związku z tym niemające Ŝadnych przedsiębiorstw partnerskich, nawet jeśli ta 
wartość progowa wynosząca 25% została osiągnięta lub przekroczona przez 
poniŜszych inwestorów, pod warunkiem Ŝe inwestorzy ci nie są związani, w 
rozumieniu ust. 3, indywidualnie lub wspólnie, z przedmiotowym przedsiębiorstwem: 
 

a) publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitałowe podwyŜszonego ryzyka, 
osoby fizyczne lub grupy osób prowadzące regularną działalność inwestycyjną 
podwyŜszonego ryzyka, które inwestują kapitał własny w firmy nienotowane 
na giełdzie („business angels”), pod warunkiem Ŝe cała kwota inwestycji tych 
inwestorów „business angels” w to samo przedsiębiorstwo nie przekroczy 1 
250 000 EUR; 

 
b) uniwersytety lub niedochodowe ośrodki badawcze; 

 
c) inwestorzy instytucjonalni łącznie z regionalnymi funduszami rozwoju; 

 
d) samorządy lokalne z rocznym budŜetem nieprzekraczającym 10 milionów 

EUR oraz liczbą mieszkańców poniŜej 5 000. 
 

3. „Przedsiębiorstwa związane” oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z 
poniŜszych związków: 

 
a) przedsiębiorstwo posiada większość praw do głosowania udziałowców lub 

członków w innym przedsiębiorstwie; 
 
b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków 

organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego 
przedsiębiorstwa; 

 
c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne 

przedsiębiorstwo zgodnie a umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub do 
postanowienia w jego memorandum lub statucie; 

 
d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem lub członkiem innego przedsiębiorstwa 

kontroluje samodzielnie, zgodnie z umową z innymi udziałowcami lub 
członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw do głosowania udziałowców 
lub członków w tym przedsiębiorstwie. 

 
Pojawia się przypuszczenie, Ŝe nie istnieje wpływ dominujący, jeŜeli inwestorzy 
wymienieni w akapicie drugim ust. 2 nie angaŜują się bezpośrednio lub pośrednio w 
zarządzanie przedmiotowym przedsiębiorstwem, bez uszczerbku dla ich praw jako 
udziałowców. 
 
Przedsiębiorstwa pozostające w którymś ze związków opisanych w akapicie pierwszym z 
jednym lub kilkoma innymi przedsiębiorstwami, lub teŜ inwestorzy, o których mowa w 
ust. 2 są równieŜ traktowani jako związani. 
 
Przedsiębiorstwa pozostające w jednym z takich związków z osobą fizyczną lub grupą 
osób fizycznych działających wspólnie równieŜ są traktowane jak przedsiębiorstwa 
związane, jeŜeli prowadzą swoją działalność lub część swojej działalności na tym samym 
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odpowiadającym rynku lub rynkach pokrewnych. 
 
Za „rynek pokrewny” uwaŜa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się 
bezpośrednio na poziomie upstream lub downstream w stosunku do odpowiedniego 
rynku. 
 
4.  Poza przypadkami określonymi w ust. 2 akapit drugi przedsiębiorstwo nie moŜe być 

uznane za małe lub średnie przedsiębiorstwo, jeŜeli 25% lub więcej kapitału lub praw 
do głosowania jest kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub 
indywidualnie, przez jedno lub kilka organów państwowych. 

 
5.    Przedsiębiorstwa mogą złoŜyć oświadczenie o statusie prawnym jako 

przedsiębiorstwo niezaleŜne, przedsiębiorstwo partnerskie lub przedsiębiorstwo 
związane, łącznie z danymi dotyczącymi pułapów określonych w art. 2. 
Oświadczenie moŜe zostać złoŜone nawet gdy kapitał jest do tego stopnia 
rozdrobniony, iŜ nie moŜna określić, kto jest jego właścicielem, w którym to 
przypadku przedsiębiorstwo w dobrej wierze oświadcza, iŜ moŜna w sposób prawnie 
uzasadniony przyjąć, iŜ kapitał ten nie jest we wspólnym posiadaniu jednego 
przedsiębiorstwa lub większej liczby przedsiębiorstw związanych ze sobą w 25% lub 
więcej. Oświadczenia takie są składane bez uszczerbku dla kontroli i dochodzeń 
przewidzianych w przepisach państwowych lub wspólnotowych. 

 
Artykuł 4 

 
Dane stosowane dla określania progu zatrudnienia i pułapu finansowego oraz okresy 

referencyjne 
 

1. Dane, które będą stosowane przy określaniu liczby personelu i kwot finansowych są to 
dane odnoszące się do ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego i są 
obliczone na podstawie rocznej. Są one brane pod uwagę od dnia zamknięcia 
rozliczenia. Kwota wybrana na obrót jest obliczana bez uwzględniania podatku VAT 
oraz innych podatków pośrednich. 

 
2. W przypadku, gdy na ostatni dzień bilansu dane przedsiębiorstwo przekracza lub spada 

poniŜej progu zatrudnienia lub pułapu finansowego określonego w art. 2, uzyskanie 
lub utrata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa następuje tylko 
wówczas gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych lat. 

 
3. W przypadku nowoutworzonych przedsiębiorstw, których księgi finansowe jeszcze nie 

zostały zatwierdzone dane, które mają zastosowanie pochodzą z oceny dokonanej bona 
fide w trakcie roku finansowego. 

 
Artykuł 5 

 
Pułap zatrudnienia 

 
Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie „rocznych jednostek roboczych” (RJR), to jest 
liczbie pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w obrębie danego przedsiębiorstwa 
lub w jego imieniu w ciągu całego roku referencyjnego, który jest brany pod uwagę. Praca 
osób, które nie przepracowały pełnego roku, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin 
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lub pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJR. Personel składa się z: 
 

a)  pracowników; 
 
b)  osób pracujących dla przedsiębiorstwa, podlegających mu i uwaŜanych za 

pracowników na mocy prawa państwowego; 
 

c)  właścicieli – kierowników; 
 

d)  partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiących z 
niego korzyści finansowe. 

 
Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce 
lub szkoleniu zawodowym nie wchodzą w skład personelu. Okres trwania urlopu 
macierzyńskiego lub wychowawczego nie jest wliczany. 
 

Artykuł 6 
 

Ustalanie danych przedsiębiorstwa 
 

1.  W przypadku przedsiębiorstwa samodzielnego dane dotyczące ilości pracowników 
ustalane są wyłącznie na podstawie rachunków przedsiębiorstwa. 

 
2.  Dane dotyczące liczby zatrudnionych osób w przedsiębiorstwie mającym 

przedsiębiorstwo partnerskie lub przedsiębiorstwa związane są określane na podstawie 
rachunków i innych danych przedsiębiorstwa lub, jeŜeli takie istnieją, rachunków 
zbiorczych przedsiębiorstwa lub rachunków zbiorczych, w których ujęte jest 
przedsiębiorstwo. 

 
Do danych, o których mowa w pierwszym akapicie dodaje się dane dotyczące kaŜdego 
przedsiębiorstwa partnerskiego dla danego przedsiębiorstwa znajdującego się 
bezpośrednio na poziomie „upstream” lub „downstream” w stosunku do niego. 
Skumulowanie jest proporcjonalne do procentowego udziału w kapitale lub prawach do 
głosowania (w zaleŜności, który jest większy). W przypadku holdingów typu „cross-
holding” stosuje się wyŜszy procent. 
 
Do danych, o których mowa w pierwszym i drugim akapicie dodaje się 100% danych 
kaŜdego przedsiębiorstwa, które jest bezpośrednio lub pośrednio związane z danym 
przedsiębiorstwem, w przypadku, gdy dane te nie zostały wcześniej dodane przez 
kumulację rachunków. 

 
3.  Dla celów stosowania ust. 2 dane przedsiębiorstw partnerskich przedsiębiorstwa, o 

którym mowa pochodzą z ich rachunków i innych skumulowanych danych, jeŜeli 
takie istnieją. Do danych tych dodaje się 100% danych przedsiębiorstw, które są 
związane z tymi przedsiębiorstwami partnerskimi, chyba Ŝe ich dane są juŜ ujęte przez 
kumulację. 

 
Dla celów stosowania tego samego ust. 2 dane przedsiębiorstw, które są związane z 
danym przedsiębiorstwem pochodzą z ich rachunków i innych skumulowanych danych, 
jeŜeli takie istnieją. Do danych tych dodaje się proporcjonalnie dane kaŜdego 
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ewentualnego przedsiębiorstwa partnerskiego tego przedsiębiorstwa związanego, 
znajdującego się bezpośrednio na poziomie „upstream” lub „downstream” w stosunku do 
niego, chyba Ŝe zostały one juŜ ujęte w rachunkach skumulowanych z procentem co 
najmniej proporcjonalnym do procentu określonego na mocy akapitu drugiego ust. 2. 
 
4.  W przypadku, gdy w rachunkach skumulowanych nie ma danych dotyczących 

zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie, dane dotyczące zatrudnienia są obliczane przez 
proporcjonalną kumulację danych z przedsiębiorstw partnerskich oraz przez dodanie 
danych z przedsiębiorstw, z którymi dane przedsiębiorstwo jest związane.” 

 


