
Określanie wielkości przedsiębiorstwa 

 

Kwalifikacja przedsiębiorstwa jako mikro-, małego, średniego bądź dużego odbywać się 

powinna zgodnie z definicją mikro-, małego i średniego przedsiębiorstwa zawartą  

w art. 1-6 załącznika I do rozporządzenia Komisji nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu 

art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r., str. 3). Rozporządzenie  

to można znaleźć pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=2076 

Dla oceny do jakiej kategorii zalicza się przedsiębiorca istotne jest ustalenie kolejnych 

danych w tabeli, tj. Typu przedsiębiorstwa oraz Danych do określenia wielkości 

przedsiębiorstwa. Należy jednakże pamiętać, iż bez względu na powyższe dane,  

jeżeli 25% lub więcej udziałów (głosów) w przedsiębiorstwie posiada organ publiczny 

(np. gmina, Skarb Państwa), wówczas przedsiębiorstwo z założenia staje się dużym 

przedsiębiorstwem. 

Typy przedsiębiorstw zostały zdefiniowane w rozporządzeniu wymienionym powyżej.  

W rubryce Dane do określenia wielkości przedsiębiorstwa przedsiębiorstwo samodzielne 

wpisuje wyłącznie swoje dane (zatrudnienie, przychody netto i sumę bilansową tylko 

tego przedsiębiorstwa). Przedsiębiorstwo partnerskie lub powiązane wpisuje - właściwie 

do sposobu powiązania - skumulowane dane swoje oraz przedsiębiorstw z nim 

powiązanych.  

Należy uzupełnić w tabeli właściwy rok, za który podaje się dane. 

W wierszu „Wielkość zatrudnienia” należy wpisać liczbę zatrudnionych w ostatnim 

zamkniętym roku obrotowym oraz w roku poprzedzającym ostatni rok obrotowy. 

Przykładowo, jeśli Wnioskodawca składa wniosek w 2012 r., a jego rok obrotowy to rok 

kalendarzowy, w pierwszej kolumnie „W ostatnim roku obrotowym” należy podać dane 

na koniec roku 2011, natomiast w drugiej kolumnie „w poprzednim roku obrotowym”, 

należy podać dane na koniec roku 2010. W przypadku Wnioskodawców, których rok 

obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym należy podać dane za rok obrotowy 

(na koniec roku obrotowego). Dane należy podać w euro stosując do przeliczenia średni 

kurs NBP na ostatni dzień roku obrotowego. 

Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie „rocznych jednostek roboczych” (RJR),  

to jest liczbie pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w ciągu jednego roku  

z uwzględnieniem zatrudnienia pracowników zatrudnionych na niepełnych etatach oraz 

pracowników sezonowych, którzy stanowią ułamkowe części RJR.  

W rubryce „Przychody netto” należy wskazać wartość przychodów netto ze sprzedaży 

towarów, wyrobów, usług oraz operacji finansowych. Dane należy podać za ostatni 

zamknięty rok obrotowy (kolumna „w ostatnim roku obrotowym”) oraz za rok 

poprzedzający ostatni zamknięty rok obrotowy.  



 

 

W rubryce „Suma bilansowa...” należy wskazać sumę aktywów bilansu na koniec 

ostatniego zamkniętego roku obrotowego (kolumna „w ostatnim roku obrotowym”) oraz 

na koniec roku poprzedzającego ostatni zamknięty rok obrotowy (kolumna  

„w poprzednim roku obrotowym”).  

W przypadku, gdy zamknięty rok obrotowy jest krótszy niż 12 miesięcy, należy podać 
dane na koniec tego okresu. Jeżeli przedsiębiorca może wykazać się jedynie jednym 

zamkniętym rokiem obrotowym kolumna „w poprzednim roku obrotowym” pozostaje 

niewypełniona.  

W przypadku, gdy na ostatni dzień roku obrotowego przedsiębiorstwo przekracza próg 

lub spada poniżej progu zatrudnienia lub pułapu finansowego dla danej kategorii 

(wielkości) przedsiębiorstwa, uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub 

mikroprzedsiębiorstwa nastąpi tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu 

dwóch następujących po sobie lat. W przypadku przedsiębiorstw działających krócej niż 
rok, należy podać informacje oparte na wiarygodnych szacunkach dokonanych w trakcie 

roku. 

Przy określaniu wielkości przedsiębiorstwa pomocny może być poradnik Nowa definicja 
MŚP przygotowany przez Komisję Europejską jak również informacje w tej sprawie 
zawarte na stronie NFOŚiGW poświęconej zagadnieniom pomocy publicznej: 
http://www.nfosigw.gov.pl/pomoc-publiczna/wielkoprzedsibiorstwa/ 

 


