
Oświadczenie złożone 

przez senatora Tadeusza Kopcia 

na 10. posiedzeniu Senatu 

w dniu 13 maja 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

W nawiązaniu do działań podejmowanych przez rząd, dotyczących tzw. tarczy antykryzysowej, zwracam 

się z prośbą o pomoc w rozstrzygnięciu kwestii dotyczącej statusu prawnego podmiotów o podobnej wielko-

ści jak Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Czechowice-Dziedzice sp. z o.o. (100% udziałów posiada 

gmina). 

Zgodnie z art. 15zzb ust. 1 ustawy dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-

pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (tzw. tarcza antykryzysowa) starosta może, na podstawie zawartej umowy, przy-

znać 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 go-

spodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. 

Z kolei zgodnie z ust. 5 przywołanego artykułu ustawy „dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, 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 miesią-

ca złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 10”. 

Zgodnie z ustawą – Prawo przedsiębiorców PKM należy do grona średnich przedsiębiorców, co umożli-

wiłoby nam uzyskanie dofinansowania z art. 15zzb. Z kolei zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 

nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrz-

nym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu z uwagi na strukturę właścicielską (100% udziałów posiada gmi-

na) kwalifikujemy się do grona dużych przedsiębiorców.  

Art. 15zzb tarczy antykryzysowej odwołuje się wprost do ustawy – Prawo przedsiębiorców, zatem poja-

wia się problem, czy mimo tego powinniśmy zastosować rozporządzenie Komisji i uznać się za dużego 

przedsiębiorcę, czy też poprzestać na odesłaniu jedynie do prawa przedsiębiorców i określić swój status jako 

średni przedsiębiorca. 
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