
Oświadczenie złożone 

przez senatora Michała Wojtczaka 

na 71. posiedzeniu Senatu 

w dniu 5 marca 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego 

Szanowny Panie Premierze! 

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne zainteresowani są wyjaśnieniem problemu związanego 

z definicją pojęcia „jedno przedsiębiorstwo” zawartą w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis w kontekście przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 mar-

ca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis 

(DzU nr 53, poz. 311 oraz z 2013 r. poz. 276) w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem z dnia 24 październi-

ka 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubie-

gający się o pomoc de minimis (DzU poz. 1543). 

Stosownie do art. 2 ust. 2 przytoczonego rozporządzenia KE do celów niniejszego rozporządzenia „jedno 

przedsiębiorstwo” obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jed-

nym z następujących stosunków: 

a) jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjona-

riuszy, wspólników lub członków; 

b) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu admini-

stracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej; 

c) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą 

zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki; 

d) jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodar-

czej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspól-

nikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jed-

nostki. 

Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa w akapicie pierwszym 

w lit. a–d, za pośrednictwem jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych 

również są uznawane za jedno przedsiębiorstwo. 

Z załącznika nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez 

podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, czyli z formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu 

się o pomoc de minimis, wynika, iż powiązania z innymi przedsiębiorcami występują, gdy: 

a) jeden przedsiębiorca posiada w drugim większość praw głosu; 

b) jeden przedsiębiorca ma prawo powołać lub odwołać większość członków organu zarządzającego lub 

nadzorującego innego przedsiębiorcy; 

c) jeden przedsiębiorca ma prawo wywierać dominujący wpływ na innego przedsiębiorcę zgodnie z umo-

wą zawartą z tym przedsiębiorcą lub jego dokumentami założycielskimi; 

d) jeden przedsiębiorca, który jest akcjonariuszem lub wspólnikiem innego przedsiębiorcy lub jego człon-

kiem, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tego przedsiębiorcy, 

samodzielnie kontroluje większość praw głosu u tego przedsiębiorcy; 

e) przedsiębiorca pozostaje w jakimkolwiek ze stosunków opisanych powyżej poprzez jednego innego 

przedsiębiorcę lub kilku innych przedsiębiorców. 

Szanowny Panie Premierze, czy w świetle powyższych przepisów nie uznaje się za jedno przedsiębior-

stwo, po pierwsze, przykładowo siedmiu spółek kapitałowych, w których występuje dwóch wspólników, 

będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej – jeden z nich posiada 51% udzia-

łów, a drugi 49% udziałów w każdej spółce (nie występują inne powiązania), a po drugie, przedsiębiorstwa 

osoby fizycznej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której ta osoba fizyczna (niewystępująca jako 

przedsiębiorca, ale jako osoba fizyczna) jest wspólnikiem większościowym 81% udziałów? 

Z wyrazami szacunku 

Michał Wojtczak 

 




