
Warszawa, maj 2020 

Metodologia wyliczenia stawek jednostkowych  

w projektach w zakresie wsparcia utrzymania działalności 

w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności  

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  

w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 

Zgodnie z ramowym planem z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS 

na lata 2014-2020 metodologia wyliczenia stawek jednostkowych musi mieć konkretne elementy: 

a) szczegółowy zakres oraz cenę jednostkową stawki,  

b) wskazanie typów operacji, do których zastosowanie ma stawka jednostkowa,  

c) opis i definicję wskaźnika rozliczającego stawkę jednostkową,  

d) źródło danych użytych do kalkulacji stawki jednostkowej, załączone dane źródłowe, miejsce ich 

przechowywania oraz wskazanie okresu, którego te dane dotyczą,  

e) uzasadnienie, dlaczego proponowana metoda kalkulacji jest odpowiednia dla danej stawki 

jednostkowej,  

f) opis sposobu kalkulacji stawki, w tym jakie przyjęto założenia w zakresie jakości lub ilości danych, a 

jeżeli to możliwe, także dowody statystyczne lub porównania 

g) informacje o dochodach, które mogą powstać w związku z zastosowaniem stawki jednostkowej oraz 

czy dochody te zostały uwzględnione przy kalkulacji wysokości stawki jednostkowej,  

h) informacje, w jaki sposób zapewniono, że tylko wydatki kwalifikowalne uwzględniono w ramach stawki 

jednostkowej,  

i) poziom cross-financingu i zakupu środków trwałych objętych stawką,  

j) sposób weryfikacji i rodzaj dokumentów potwierdzających wykonanie stawki jednostkowej,  

k) opis ryzyka związanego z wprowadzeniem stawki jednostkowej  
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Wstęp 
 

Aktualna sytuacja wynikająca ze skutków pandemii COVID-19 w 2020 r. wpływa negatywnie 

na sytuację przedsiębiorstw, w tym w szczególności sektora MŚP. Przedsiębiorstwa na skutek  

braku możliwości lub istotnych ograniczeń prowadzenia działalności utraciły i nadal tracą 

istotną część przychodów. Powoduje to straty finansowe i ryzyko utraty płynności finansowej 

w związku z brakiem wpływów operacyjnych. Konsekwencją tych zjawisk jest zagrożenie 

upadłością przedsiębiorstw, w szczególności tych mniejszych borykających się z większymi 

problemami finansowymi, utratą miejsc pracy i notowany znaczny wzrost bezrobocia 

rejestrowanego począwszy od kwietnia 2020 r. .  

Konieczne jest przyjęcie rozwiązań umożliwiających wsparcie przedsiębiorców w związku z 

COVID-19, w szczególności tych, których sytuacja pogorszyła się w związku z epidemią, 

poprzez alokowanie w większym zakresie wsparcia dotacyjnego dla przedsiębiorców na 

bieżące funkcjonowanie w obecnej sytuacji. Wsparcie takie musi zostać udzielone 

najszybciej, jak jest to możliwe, aby adekwatnie zaadresować potrzeby.  

Mając na uwadze powyższe, przygotowano propozycję jednolitego wsparcia dotacyjnego na 

finansowanie kapitału obrotowego dla MŚP. Wsparcie to ma być wdrażane na tych samych 

zasadach w krajowych i regionalnych programach operacyjnych, w sposób prosty do 

zastosowania dla przedsiębiorców i instytucji udzielających wsparcia. 

Mając na celu wyżej opisany charakter wsparcia, zasadnym jest zastosowanie uproszczonych 

metod rozliczania wydatków w postaci stawek jednostkowych. Niniejsza metodologia została 

przygotowana zgodnie z postanowieniami sekcji 6.6.1 pkt 6 lit. a-k Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i spełnia 

wymogi Wytycznych EGESIF w sprawie kosztów uproszczonych EGESIF_14-0017-final 

6/10/20141 . 

Wskazanie typów  operacji, do których zastosowanie ma uproszczona metoda rozliczania 

wydatków oraz wymaganych informacji odnośnie do wydatków kwalifikowalnych 

 

Uproszczona metoda rozliczania wydatków (stawka jednostkowa) opracowana w niniejszej 

metodologii będzie miała zastosowanie w projektach polegających na udzielaniu wsparcia z 

przeznaczeniem na wsparcie utrzymania działalności gospodarczej w sytuacji nagłego 

                                                           
1
 Guidance on Simplified Cost Options (SCOs): Flat rate financing, Standard scales of unit costs, Lump sums (UNDER ARTICLES 67 

AND 68 OF REGULATION (EU) NO 1303/2013, ARTICLE 14(2) – (4) OF REGULATION (EU) NO 1304/2013 AND ARTICLE 19 OF REGULATION (EU) 

NO 1299/2013) 
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niedoboru lub braku płynności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – zgodnie z 

rozporządzeniem  Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w 

sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z 

wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 773) na bazie pkt 3.1 Komunikatu KE 

„Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście 

trwającej epidemii COVID-19” (19.3.2020 r. C(2020)).  

Wsparcie ma być przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego. Kwota 

dofinansowania projektu obejmie wyłącznie stawki jednostkowe. Poza stawkami 

jednostkowymi nie przewiduje się możliwości dofinansowania innych kosztów projektu. Tym 

samym wydatkami kwalifikowalnymi w ramach wsparcia są koszty związane z 

finansowaniem kapitału obrotowego i funkcjonowania przedsiębiorstwa, i te wydatki 

rozliczane będą poprzez stawki jednostkowe.  

Nie przewiduje się innych wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia z EFRR, w tym 

wydatków ponoszonych w ramach cross-financingu. Przedsiębiorca składając wniosek o 

dofinansowanie projektu będzie składał oświadczenie wskazujące na ewentualne inne źródła 

uzyskania wsparcia, w tym ze środków UE, na takie same wydatki jak w niniejszym 

instrumencie wsparcia (w kontekście podwójnego finansowania tych samych kosztów) lub 

też brak takich źródeł.  

Zgodnie z przyjętymi założeniami przyznawana pomoc stanowi wsparcie w utrzymaniu 

działalności przedsiębiorstwa, w tym utrzymanie płynności finansowej, nie należy zatem 

zakładać, że wsparcie takie będzie generowało dochód, który powinien być uwzględniany 

przy kalkulowaniu założeń i wysokości wsparcia. Ustanowiona metodologia stawek 

jednostkowych zgodnie z założeniem zapewnia, że wsparcie jest udzielane w wysokości 

odpowiadającej bieżącym potrzebom uzupełnienia kapitału obrotowego przedsiębiorstw w 

związku z zagrożeniem utraty płynności finansowej, i nie generuje korzyści ponad 

oczekiwane pożądane rezultaty. Wsparcie będzie udzielane w odniesieniu do kapitału 

obrotowego2. 

Możliwość finansowania kapitału obrotowego przewiduje rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego I Rady (UE) 2020/460 z dnia 30 marca 2020 r.3, tak zwana Inicjatywa 

inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa.  

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ww. rozporządzeniem, w rozporządzeniu (UE) nr 

1301/20134 dopuszczono możliwość wspierania ze środków EFRR finansowania kapitału 

                                                           
2
 Kapitał obrotowy stanowi nadwyżkę aktywów obrotowych nad zobowiązaniami krótkoterminowymi. 

3
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/460 z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (UE) 

nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013 oraz (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do szczególnych środków w celu uruchomienia 
inwestycji w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich oraz w innych sektorach ich gospodarek w odpowiedzi na 
epidemię COVID-19 (Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa) 
4 Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie EFRR i przepisów 
szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) 
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obrotowego w MŚP w razie konieczności jako środek tymczasowy w celu zapewnienia 

skutecznej reakcji na kryzys w dziedzinie zdrowia publicznego.  

Forma wsparcia: dotacja5  

Wysokość wsparcia: do  800 000 EUR na jednego przedsiębiorcę, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania 

pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 

2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii 

COVID-19 (Dz. U. poz. 773)  wydanym na bazie komunikatu Komisji C(2020) 1863  

Odbiorcy wsparcia: przedsiębiorstwa, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia 

651/2014, to jest odpowiednio mikro, małe przedsiębiorstwa i średnie przedsiębiorstwa oraz 

osoby prowadzące działalność na własny rachunek, które spełniają łącznie następujące 

warunki: 

a) nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia  2019 r. (w rozumieniu art. 2 

pkt 18 Rozporządzenia nr 651/ 2014),  

b) w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazły się w sytuacji nagłego 

niedoboru lub nawet braku płynności finansowej,  

c) odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30%6 w dowolnym miesiącu po 1 lutego 

2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca 

ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek 

COVID-19, 

d) prowadziły działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r., 

e) na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia wsparcia przedsiębiorca nie 

zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym: (i) 

rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami 

podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności 

wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 

                                                                                                                                                                                     
nr 1080/2006; rozszerzenie brzmienia art. 3 ust. 1  poprzez dodanie akapitu w brzmieniu: „Ponadto EFRR może wspierać 
finansowanie kapitału obrotowego w MŚP w razie konieczności jako środek tymczasowy w celu zapewnienia skutecznej 
reakcji na kryzys w dziedzinie zdrowia publicznego” 
5  Zgodnie z pkt 3.1 Komunikatu KE „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście 
trwającej epidemii COVID-19”, Bruksela, dnia 19.3.2020 r. C(2020) 1863 final. 
6
 Dla zapewnienia demarkacji z instrumentami finansowymi zdecydowano o wyznaczeniu minimalnego progu spadku 

obrotów, tym samym uznając że przedsiębiorstwa, które w mniejszym stopniu zostały dotknięte skutkami COVID-19 
skorzystają ze wsparcia zwrotnego z przeznaczeniem na kapitał obrotowy. Próg  30% spadku obrotów analogiczny do 
instrumentu wsparcia ze środków FP. 
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dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako 

przesyłki poleconej, nie jest uznawane za zaległość.7 

Zgodnie z przyjętymi założeniami, przedsiębiorcy mikro i mali będą mogli uzyskać wsparcie w 

ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, a przedsiębiorcy o statusie średnich 

przedsiębiorstw będą mogli uzyskać wsparcie ze środków programów krajowych, to jest 

odpowiednio PO Inteligentny Rozwój i PO Polska Wschodnia. Kwestie te będą szczegółowo 

zaadresowane w dokumentach określających zakres i warunki wsparcia (odpowiednio – 

kryteria dla wsparcia dotacyjnego, wniosek o dofinansowanie, regulamin naboru). 

                                                           
7 Warunek analogiczny jak w Tarczy Finansowej PFR. Rozłożenie płatności podatków i składem na raty, odroczenie 

płatności, znikome zadłużenie: Rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie bądź zaleganie z płatnościami podatków i 
składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako 
przesyłki poleconej (aktualnie – 8,70 zł), nie jest uznawane za zaległość. 
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1. Stawki uproszczone na wsparcie utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru 
lub braku płynności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 

1.1 Szczegółowy zakres stawki jednostkowej 

Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie utrzymania działalności w sytuacji nagłego 

niedoboru lub braku płynności będzie uprawniony do uzyskania wsparcia na finansowanie 

kapitału obrotowego.  

Kapitał obrotowy (inaczej kapitał pracujący) stanowi nadwyżkę aktywów obrotowych nad 

zobowiązaniami krótkoterminowymi, czyli: 

kapitał obrotowy = aktywa obrotowe – zobowiązania krótkoterminowe, 

gdzie: 

• aktywa obrotowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 199 4 r. o rachunkowości to ta 

część aktywów jednostki, które w przypadku:  

a) aktywów rzeczowych– są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy 

od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla 

danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,  

b) aktywów finansowych – są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 

12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, 

albo stanowią aktywa pieniężne,  

c) należności krótkoterminowych – obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług 

oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów 

finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,  

d) rozliczeń międzyokresowych – trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia 

bilansowego. 

• zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także 

całość lub tę część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 

miesięcy od dnia bilansowego. 

W składzie kapitału obrotowego przedsiębiorstwa mogą znaleźć się tylko te aktywa, które 

znajdują się w firmie krócej niż 12 miesięcy.  

Kapitał obrotowy pełni istotną rolę w utrzymaniu bieżącej płynności finansowej firmy. Służy 

on bieżącemu finansowaniu działalności przedsiębiorstwa. Jest szczególnie istotny, gdy 

kontrahenci zalegają z płatnościami lub gdy przedsiębiorca ma problemy ze zbyciem 

(sprzedażą) swoich towarów/usług.  

Wysokość zapotrzebowania na kapitał obrotowy jest mocno uzależniona od sytuacji 

rynkowej firmy. W czasie epidemii COVID-19, kiedy przedsiębiorstwa prowadzą działalność 
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przy znacznych ograniczeniach lub też część z nich nie może prowadzić tej działalności bez 

zakłóceń, ma problem z regulowaniem swoich zobowiązań lub problemy ze sprzedażą swoich 

towarów/usług, zapotrzebowanie na finansowanie kapitału obrotowego jest nieporównanie 

większe niż w „normalnych” warunkach rynkowych, a wsparcie firm w finansowaniu tego 

kapitału stanowi istotną, a przypadku niektórych firm - może stanowić jedyną możliwość 

utrzymania się tych firm na rynku. Dlatego, ustawodawca unijny przyjął rozporządzenie 

2020/460. 

Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego ma służyć poprawie płynności finansowej 

przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. 

Wsparcie będzie rozliczane i przyznawane w oparciu o stawkę jednostkową wyliczoną jako 

stawka na finansowanie kapitału obrotowego (KO) w ujęciu miesięcznym w odniesieniu do 

trzech następujących po sobie miesięcy kalendarzowych bieżącego funkcjonowania 

przedsiębiorstwa wskazanych przez przedsiębiorcę we wniosku o dofinansowanie. 

Zastosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków powoduje, iż koncentrujemy się 

na realizacji celu, jakim jest utrzymanie działalności przedsiębiorstw, a nie weryfikacji 

wydatków faktycznie poniesionych przez te przedsiębiorstwa. 

Stawka jednostkowa powinna być adekwatna do zakresu wsparcia, tym samym przy 

finansowaniu kapitału obrotowego opieramy się na danych umożliwiających wyliczenie skali 

kapitału obrotowego, jak również powinna uwzględniać wielkość firmy. 

Stawka jednostkowa jest wyliczana z uwzględnieniem poniższego: 

A. Ogólnodostępne dane statystyczne umożliwiają pozyskanie danych bilansowych 

przedsiębiorstw małych i średnich, prowadzących księgi rachunkowe, między innymi 

w zakresie aktywów obrotowych i zobowiązań krótkoterminowych. Z uwagi na 

ograniczone obowiązki sprawozdawcze dla mikroprzedsiębiorstw, dane statystyczne 

ogólnodostępne nie umożliwiają kalkulacji kapitału obrotowego w tym sektorze, 

dlatego – uwzględniając efekty skali - zasadne jest przyjęcie stawki dla firmy mikro w 

wysokości analogicznej jak dla firmy małej.  

B. Wsparcie zgodnie z założeniami ma być przyznawane na ograniczony okres czasu. 

Jakkolwiek dane wymienione w pkt A dotyczą wartości globalnych wg stanu na dany 

dzień bilansowy, to wychodząc od definicji tych danych odnoszą się one do okresu 12 

miesięcy – aktywa obrotowe przeznaczone są do zbycia lub zużycia lub stają się 

wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, zobowiązania 

krótkoterminowe są wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,  również 

w definicji kapitału obrotowego znajdujemy odniesienie do 12 miesięcy. 

Uwzględnianie całości kwot wg stanu na dzień bilansowy do kalkulacji stawki byłoby 

nieuprawnione, dlatego dane te sprowadzamy do wartości miesięcznych. Podejście 

to zakłada, iż od dnia bilansowego w ciągu roku nie pojawią się nowe aktywa 
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obrotowe ani nowe zobowiązania krótkoterminowe, biorąc jednak pod uwagę 

krótkotrwałość wsparcia, zasadne wydaje się przyjęcie takiego założenia. 

C. Stawka jednostkowa na finansowanie kapitału obrotowego dla przedsiębiorcy 

powinna uwzględniać wielkość przedsiębiorstwa. Odzwierciedleniem wielkości 

przedsiębiorstwa jest zatrudnienie8 (liczba etatów w oparciu ekwiwalent pełnego 

czasu pracy FTE). Dlatego stawka jednostkowa na daną firmę powinna być funkcją 

zatrudnienia (etatów), czyli FTE. FTE to termin oznaczający jednostkę, według której 

współczynnik zaangażowania lub zdolności pracownika jest przeliczany na 100% 

zdolności, czyli jest to odpowiednik pełnych etatów. 

Na potrzeby kalkulacji FTE należy uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorcą 

stosunkiem pracy9 w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem 

pracy10 (z wyłączeniem pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, 

urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach 

rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu 

przygotowania zawodowego)11, jak również samozatrudnionych12, wg stanu na 

moment składania wniosku o dofinansowanie.  

W przypadku samozatrudnionych FTE=1. 

D. Mając na uwadze, iż stawka ma być funkcją stanu zatrudnienia, zasadne jest 

sprowadzenie danych wskazanych w pkt A w przeliczeniu na zatrudnionego. Biorąc 

jednak pod uwagę fakt, iż dane statystyczne dla firm prowadzących księgi 

rachunkowe nie uwzględniają zatrudnienia w tych firmach, zawierają tylko dane 

dotyczące liczby pracujących, przeliczenie następuje z wykorzystaniem liczby 

                                                           
8
 Zgodnie z definicją stosowaną w statystyce publicznej, przeciętne zatrudnienie to średnia wielkość zatrudnienia obliczona 

dla badanego okresu (np. miesiąca, kwartału, roku) na podstawie ewidencyjnego stanu zatrudnienia. Przeciętne 
zatrudnienie w badanym okresie uwzględnia pracowników pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych w przeliczeniu 
na pełne etaty. 
9
 Jeśli właściciel jest pracownikiem firmy, jest uwzględniany w kalkulacji. 

10
 Ustawowy czas pracy stanowi podstawową normę czasu pracy. Obecnie w Kodeksie Pracy 

występują następujące normy czasu pracy (w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w 
przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy): 
− dobowa, która nie powinna przekraczać 8 godzin, 
− średniotygodniowa, która nie powinna przekraczać w przyjętym okresie 
rozliczeniowym 40 godzin, 
− łączna tygodniowa, obejmująca pracę w normalnym czasie pracy i w godzinach 
nadliczbowych, która przeciętnie w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym nie 
może przekraczać 48 godzin. 
11

 Zgodnie z art. 109 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej „Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu 

na pełne etaty. „ oraz „Przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników przebywających na 
urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i 
urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.” Na potrzeby metodologii 
uwzględniamy analogiczny sposób licznie etatów, z tym że nie średnioroczny, ale na moment składania wniosku. 
12

 Z uwagi na fakt, iż samozatrudnieni stanowią istotny odsetek w strukturze przedsiębiorstw w Polsce (1,3 mln), powinni 

zostać objęci wsparciem analogicznie jak pozostałe firmy z sektora MŚP. 
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pracujących13. Biorąc pod uwagę, iż liczba pracujących jest wyższa od zatrudnienia, 

nie ma ryzyka, iż stawka zostanie przeszacowana. Jednocześnie przeliczenie nastąpi w 

oparciu o dane relewantne w stosunku do siebie.  

E. Zgodnie z opinią PKPP Lewiatan14, "kluczowe jest zastosowanie √FTE, które 

gwarantuje relatywnie większe środki mniejszym podmiotom, promuje zatrudnienie 

w oparciu umowy kodeksowe15 oraz ogranicza możliwość sztucznego podnoszenia 

wysokości grantu przez zatrudnienie wielu osób na niepełny etat", dlatego stawka 

jednostkowa nie powinna być wynikiem prostego iloczynu z FTE, tylko przelicznik 

powinna stanowić liczba miesięcy oraz √FTE  -  pozwoli nam to uwzględnić efekty skali 

(przyrost kwot z każdym etatem nie jest arytmetyczny). 

Uwzględniając powyższe stawka jednostkowa jest kalkulowana w oparciu o dane 

statystyczne i jest funkcją zatrudnienia opartego na ekwiwalencie pełnego czasu pracy: 

stawka jednostkowa KO = (AO-ZK)/12/P x √FTE 
gdzie: 

KO – stawka jednostkowa na finansowanie KO w firmie na 1 miesiąc  

AO – aktywa obrotowe 

ZK – zobowiązania krótkoterminowe 

P – liczba pracujących 

FTE – zatrudnienie w firmie w przeliczeniu na pełne etaty 

Tak skalkulowana stawka powoduje, iż wsparcie udzielane przy jej zastosowaniu nie 

obejmuje wynagrodzeń, które są przedmiotem wsparcia w ramach innych instrumentów 

dostępnych na rynku (np. ze środków Funduszu Pracy). Wynagrodzenia stanowiące element 

zobowiązań krótkoterminowych zostały odjęte od całkowitej kwoty aktywów obrotowych. 

                                                           
13  Zgodnie z definicją stosowaną w statystyce publicznej, pracujący to osoby wykonujące pracę przynoszącą im zarobek (w 

formie wynagrodzenia za pracę) lub dochód. 
Do pracujących zalicza się: 
1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, mianowanie, wybór lub stosunek 
służbowy); 
2) pracodawców i pracujących na własny rachunek, a mianowicie: 
a) właścicieli, współwłaścicieli i dzierżawców gospodarstw indywidualnych w rolnictwie (łącznie z pomagającymi członkami 
ich rodzin), z pewnymi wyłączeniami w latach 2002—2009; 
b) właścicieli i współwłaścicieli (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin; z wyłączeniem wspólników spółek, którzy nie 
pracują w spółce) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie, 
c) inne osoby pracujące na własny rachunek, np. osoby wykonujące wolne zawody; 
3) osoby wykonujące pracę nakładczą; 
4) agentów (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin oraz osobami zatrudnionymi przez agentów); 
5) członków spółdzielni produkcji rolniczej (rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni powstałych na ich bazie oraz 
spółdzielni kółek rolniczych); 
6) duchownych pełniących obowiązki duszpasterskie. 
14

 Pismo PKPP Lewiatan do MFiPR z dnia 28 kwietnia 2020 r. znak KL/201/132/SB/2020 
15

 W kontekście promowania zatrudnienia w oparciu o umowy kodeksowe, przez umowy kodeksowe należy rozumieć 
umowy zawarte na podstawie kodeksu pracy. 
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Tym samym, nie ma konieczności weryfikacji, czy dany podmiot ubiegał się o wsparcie na 

wynagrodzenia, nie ma również ryzyka, iż dany podmiot otrzyma dwukrotnie wsparcie na te 

same wydatki (podwójne finansowanie wydatków). Jednocześnie przelicznik zastosowany w 

stawce w postaci √FTE zapewnia, iż wsparcie nie jest wprost proporcjonalne do wielkości 

zatrudnienia. 

1.2 Wysokość stawki jednostkowej oraz wysokość wsparcia 

Kalkulacja stawki jest oparta na danych statystycznych w zakresie bilansowych wyników 

finansowych  firm prowadzących księgi rachunkowe za 2018 rok na podstawie publikacji 

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za rok 2018 (tabl. 31 i 32) dostępnej 

na stronie https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-

finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/bilansowe-wyniki-finansowe-podmiotow-

gospodarczych-w-2018-roku,10,13.html 

Tabele stanowiące źródło danych do kalkulacji stawki zawarto w załączniku 1 i 2 do niniejszej 

metodologii. 

Wg stanu na dzień 4 maja 2020 r., dane za rok 2018 są najbardziej aktualnymi dostępnymi 

danymi statystycznymi.  

Z uwagi na brak danych statystycznych dotyczących zatrudnienia w firmach jedynie na 

podstawie Kodeksu pracy, przyjęto do kalkulacji stawki jednostkowej dla danego rodzaju 

firmy (mikro, mały, średni) liczbę pracujących16 prezentowaną w danych publikowanych 

przez GUS. Z uwagi na fakt, iż dane GUS prezentują szerszą definicję pracujących, dając 

wyższą wartość liczbową niż w przypadku zatrudnienia jedynie na podstawie Kodeksu pracy, 

ich zastosowanie w poniższej kalkulacji gwarantuje, że otrzymane stawki nie są zawyżone. 

 

 

Kalkulacja stawki jednostkowej 

a) Stawka dla firmy mikro i małej 
Aktywa obrotowe w mln zł17: 200 096,8 mln zł 

Zobowiązania krótkoterminowe w mln zł18: 129 366,3 mln zł 

Liczba pracujących19: 751 323 osób 

                                                           
16

 Dane dla firm małych i średnich prowadzących księgi rachunkowe – źródło: Bilansowe wyniki finansowe podmiotów 

gospodarczych za rok 2018 -  tabl. 31. Przychody, koszty i wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie 
pracujących 10 i więcej osób prowadzących księgi rachunkowe według liczby pracujących w 2018 r. Do pracujących w ujęciu 
GUS zalicza się osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, tj. umowy o pracę, powołania, mianowania lub wyboru 
(łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo); pracodawców i pracujących na własny rachunek: właścicieli i 
współwłaścicieli (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin) jednostek prowadzących działalność gospodarczą (z 
wyłączeniem wspólników spółek, którzy nie pracują w spółce) oraz osoby pracujące na własny rachunek; agentów; osoby 
wykonujące pracę nakładczą; członków spółdzielni produkcji rolniczej – to nie tylko etaty na umowę o pracę ale też 
samozatrudnieni i współpracujący. 
17

Dane dla firm małych i średnich prowadzących księgi rachunkowe – źródło: Bilansowe wyniki finansowe podmiotów 
gospodarczych za rok 2018 -  tabl. 32 Wybrane aktywa i pasywa przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie pracujących 10 i 
więcej osób prowadzących księgi rachunkowe według liczby pracujących w 2018 r. 
18

 jw 
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stawka jednostkowa na finansowanie KO dla małej firmy na 1 miesiąc = 
(200 096,8 – 129 366,3)*1 000 000/12/ 751 323 x √FTE = 7 845,11 zł x √FTE 

Z uwagi na ograniczone obowiązki sprawozdawcze mikroprzedsiębiorstw i brak obowiązku 

prowadzenia przez nie ksiąg rachunkowych, w statystyce publicznej nie ma dostępnych 

danych umożliwiających wyliczenie stawki dla tego sektora. Biorąc pod uwagę efekty skali i 

fakt, iż przy większej skali działalności i zatrudnienia kwota bazowa jest co do zasady 

relatywnie niższa, należy przyjąć, że stawka wynikająca z obliczeń dla firm małych może być 

zastosowana również w przypadku firm mikro Tym samym, przyjmując dla 

mikroprzedsiębiorstw stawkę w wysokości skalkulowanej dla małych i średnich firm nie ma 

ryzyka, iż stawka ta będzie za wysoka. 

 

stawka jednostkowa na finansowanie KO przez 1 miesiąc dla firmy mikro- i małej  

= 7 845,11 zł x √FTE 

 

b) Stawka dla firmy średniej 
Aktywa obrotowe w mln zł20: 331 588,8 mln zł 

Zobowiązania krótkoterminowe w mln zł21: 216 203,8 mln zł 

Liczba pracujących22: 1 538 958 osób 

Kalkulacja stawki w stosunku do średnich firm w oparciu tylko o dane statystyczne 
powoduje, iż niespełnione jest podstawowe założenie, iż w wartościach bezwzględnych 
wielkość wsparcia powinno wzrastać wraz z wielkością przedsiębiorstwa. Zastosowanie 
wprost stawki wynikającej z danych statystycznych oznaczałoby, że średnia firma przy 
większym zatrudnieniu otrzymywałaby wsparcie kwotowo niższe aniżeli firma mała. Dlatego 
w przypadku średnich firm zasadna jest korekta stawki poprzez oparcie jej na rozwiązaniu 
analogicznym na wzór progresji podatkowej. W efekcie:   

stawka jednostkowa na finansowanie KO przez 1 miesiąc dla firmy średniej  

= 54 915,77 zł + [(331 588,8 – 216 203,8)*1 000 000/12/ 1 538 958] x  √(FTE-49) 

= 54915,77 + 6 248,00 zł x √(FTE-49) 

 
Wnioskodawca będzie mógł się ubiegać na finansowanie kapitału obrotowego na okres 
maksymalnie 3 miesięcy. 

                                                                                                                                                                                     
19

 Dane dla firm małych i średnich prowadzących księgi rachunkowe – źródło: Bilansowe wyniki finansowe podmiotów 
gospodarczych za rok 2018 -  tabl. 31. Przychody, koszty i wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie 
pracujących 10 i więcej osób prowadzących księgi rachunkowe według liczby pracujących w 2018 r. 
20

Dane dla firm małych i średnich prowadzących księgi rachunkowe – źródło: Bilansowe wyniki finansowe podmiotów 

gospodarczych za rok 2018 -  tabl. 32 Wybrane aktywa i pasywa przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie pracujących 10 i 
więcej osób prowadzących księgi rachunkowe według liczby pracujących w 2018 r. 
21

 jw 
22

 Dane dla firm małych i średnich prowadzących księgi rachunkowe – źródło: Bilansowe wyniki finansowe podmiotów 
gospodarczych za rok 2018 -  tabl. 31. Przychody, koszty i wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie 
pracujących 10 i więcej osób prowadzących księgi rachunkowe według liczby pracujących w 2018 r. 
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Zatem: 

maksymalna kwota wsparcia = stawka jednostkowa x 3, 

gdzie 3 to liczba miesięcy, którą wnioskodawca uwzględnia przy ubieganiu się o wsparcie na 
finansowaniu kosztów utrzymania działalności. 

Przykładowo, jeśli liczba pełnych etatów w małej firmie wynosi 6, to maksymalna kwota 

wsparcia wynosi: 

7 845,11 zł x √6 x 3 = 57 649,56 zł 

Stawki jednostkowe przedstawiono w załączniku 3 do niniejszej metodologii. 

1.3 Opis i definicja wskaźnika rozliczającego przyjęte stawki jednostkowe oraz sposób 
weryfikacji/dokumenty potwierdzające ich osiągnięcie 
 

Stawka jednostkowa KO obejmuje koszt finansowania KO przez 1 miesiąc kalendarzowy. 

Rozliczenie stawki jest dokonywane na podstawie liczby miesięcy utrzymanej działalności 

przedsiębiorstwa, przy czym za utrzymanie funkcjonowania przedsiębiorstwa rozumie się 

prowadzenie działalności gospodarczej .  

Zawieszenie działalności firmy, o którym mowa w art. 22-24 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 

Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646 z późn. zm.), otwarcie likwidacji lub otwarcie  

postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego przedsiębiorcy, jak również 

zawieszenie działalności jest traktowane jako zaprzestanie prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

wskaźnik rozliczający stawkę jednostkową na finansowanie KO: liczba miesięcy utrzymania 

działalności przedsiębiorstwa 

Spełnienie powyższych warunków/ rozliczenie stawki będzie weryfikowane na podstawie 

rejestrów online CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - 

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx) lub KRS (Krajowy Rejestr 

Sądowy - https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html), w 

odniesieniu do 3 miesięcznego okresu, na jaki udzielono wsparcia.  

Przy utrzymaniu działalności przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych licząc od 

następnego miesiąca, w którym złożono wniosek o dofinansowanie, przedsiębiorca 

zachowuje prawo do pełnej kwoty wsparcia. Przy utrzymaniu działalności przez okres krótszy 

niż 3 miesiące kalendarzowe przedsiębiorca ma prawo do zachowania wsparcia w kwocie  

równej stawce za każdy 1 pełny miesiąc kalendarzowy utrzymania działalności.  

W sytuacji gdy na podstawie weryfikacji czy kontroli stwierdzony zostanie brak faktycznego 

prowadzenia działalności gospodarczej, dofinansowanie podlega zwrotowi za miesiące kiedy 

działalność nie była faktycznie prowadzona. 
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1.4. Opis sposobu kalkulacji stawek, w tym założenia w zakresie jakości lub ilości danych. 
Uzasadnienie, dlaczego proponowana kalkulacja jest odpowiednia dla danych stawek 
jednostkowych. Źródło danych użytych do kalkulacji stawek jednostkowych, załączone 
dane źródłowe, miejsce ich przechowywania oraz wskazanie okresu, którego te dane 
dotyczą. 

Na potrzeby szacowania stawki jednostkowej będącej podstawą kalkulacji wsparcia, a potem 

rozliczenia wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego analizowano kilka wariantów 

zakresu danych. Ostatecznie, mając na uwadze adekwatność danych stanowiących podstawę 

do wyliczenia stawki do zakresu wsparcia, które będzie przyznawane i rozliczane w oparciu o 

stawkę, do kalkulacji użyto danych statystycznych dotyczących aktywów obrotowych, 

zobowiązań krótkoterminowych i liczby pracujących w firmach prowadzących księgi 

rachunkowe. 

Dane źródłowe do kalkulacji stawki pochodzą z ogólnodostępnej statystyki publicznej – 

pochodzą z tabel załączonych do publikacji Bilansowe wyniki finansowe podmiotów 

gospodarczych za rok 2018 (tabl. 31 oraz 32) dostępnej na stronie 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-

finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/bilansowe-wyniki-finansowe-podmiotow-

gospodarczych-w-2018-roku,10,13.html  

Oparcie sposobu obliczenia stawek jednostkowych w odniesieniu do finansowania bieżącej 

działalności przedsiębiorstw doświadczających znacznych trudności w funkcjonowaniu w 

związku z konsekwencjami aktualnej sytuacji epidemiologicznej na danych statystycznych 

GUS i wyliczeniu  na tej podstawie potrzeb w zakresie kapitału obrotowego jest działaniem 

uzasadnionym. Dane referencyjne pochodzą ze statystyki publicznej, są zweryfikowane i 

mierzalne.  

Podsumowując , proponowany sposób dojścia do danych użytych do wyliczenia stawki oraz 

ograniczenie zakresu wsparcia do kosztów kapitału obrotowego z wyłączeniem 

bezpośredniego odniesienia do kosztów wynagrodzenia (przyjęta stawka jednostkowa nie 

będzie pochodną wynagrodzeń) zapewnia linię demarkacyjną pomiędzy działaniami 

finansowanymi z EFS przez Fundusz Pracy a dotacjami na kapitał obrotowy finansowanymi z 

EFRR.  

Jednocześnie przeprowadzony zakres analiz, konsultacji i korekt wprowadzonych do sposobu 

obliczenia stawki jednostkowej zapewnia, że stawka spełnia wszystkie wymogi dla 

możliwości jest zastosowania zgodnie z przepisami art. 67(1)(b) CPR 

2 Opis ryzyka związanego z wprowadzeniem stawki jednostkowej  

Identyfikuje się następujące ryzyka związane z wprowadzeniem stawki jednostkowej: 
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 brak znajomości i zrozumienia uproszczonych metod rozliczania wydatków przez 

przedsiębiorców korzystających ze wsparcia 

To ryzyko zostało w praktyce zminimalizowane poprzez przyjętą konstrukcję stawki 

jednostkowej, gdzie przedsiębiorca nie jest zobowiązany do przedstawiania własnych danych 

historycznych wymagających kalkulacji stawki. Kwestią odrębną pozostaje, czy 

przedsiębiorcy w sposób prawidłowy wypełnią dane wymagane do wyliczenia kwoty 

wsparcia oraz przyznania wsparcia, jednak te ryzyka nie odnoszą się bezpośrednio do 

proponowanego sposobu rozliczania wsparcia za pomocą stawki jednostkowej. 

 brak znajomości i zrozumienia uproszczonych metod rozliczania wydatków w 

instytucjach zaangażowanych w udzielanie wsparcia 

To ryzyko ocenia się jako niskie i odpowiednio zaadresowane. Przyjęcie jednolitej stawki 

jednostkowej odpowiednio zweryfikowanej i uzasadnionej oraz poddanej konsultacji 

odpowiednich organów krajowych i unijnych powoduje, że instytucje udzielające wsparcia 

otrzymują do zastosowania prosty uniwersalny produkt. Zasady wdrażania stawki 

jednostkowej są takie same w ramach wszystkich PO.  

  podwójne finansowanie tych samych wydatków związane w szczególności z potencjalną 

możliwością pozyskiwania środków publicznych z różnych źródeł - w celu poprawy 

płynności finansowej przedsiębiorstwa 

Elementem minimalizacji tego ryzyka jest przyjęty sposób wyliczania stawki jednostkowej, 

który nie uwzględnia kosztów wynagrodzeń, co zapewnia demarkację ze wsparciem 

udzielanym ze środków Funduszu Pracy. Ponadto, w procesie ubiegania się o wsparcie 

wymagane będzie złożenie przez przedsiębiorcę oświadczenia, zgodnie z którym nie ubiega 

się on o finansowanie ze środków publicznych w zakresie przewidzianym w niniejszym 

instrumencie wsparcia na te same koszty (w kontekście unikania podwójnego finansowania). 

Kolejnym elementem zapobiegającym potencjalnym nadużyciom jest obowiązek wynikający 

z przepisów wspólnotowych stanowiących ramy prawne do udzielania wsparcia na poprawę 

płynności finansowej przedsiębiorstw doświadczających problemów w związku ze stanem 

epidemii COVID-1923, zgodnie z którym konieczne będzie publikowanie informacji o każdym 

przypadku pomocy udzielonej na podstawie ww. przepisów.   

 udzielanie wsparcia nieuprawnionym przedsiębiorcom 

W odniesieniu do ryzyka odnoszącego się do prawidłowego wyznaczenia statusu 

przedsiębiorcy, wyznaczającego skalę oraz źródło wsparcia, przewidziano, że na etapie 

wnioskowania o wsparcie przedsiębiorca będzie musiał zidentyfikować się odpowiednio jako 

mikro, mały lub średni poprzez złożenie oświadczenia, a prawidłowość określenia statusu 

będzie weryfikowana na kolejnych etapach. 

                                                           
23

 Komunikatu KE „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście 
trwającej epidemii COVID-19” (19.3.2020 r. C(2020)). 
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 brak wystarczających zasobów przedsiębiorstw do utrzymania płynności finansowej i 

możliwości prowadzenia działalności gospodarczej pomimo uzyskanego wsparcia 

Aby zminimalizować to ryzyko a jednocześnie nie obciążać nadmiernie instytucji 

przyznających wsparcie oraz beneficjentów pomocy konsekwencjami braku utrzymania 

działalności i weryfikacją powyższego, przyjęto model udzielania wsparcia i rozliczanie 

stawek za każdy miesiąc faktycznego prowadzenia działalności. W przypadku zawieszenia 

działalności lub jej zakończenia w bieżącym miesiącu, stawka za ten miesiąc i kolejne – nie  

przysługuje. 

Wsparcie jest udzielane z przeznaczeniem na kapitał obrotowy, tym samym nie będzie miało 

charakteru inwestycyjnego i nie będą miały do niego zastosowania przepisy dotyczące 

trwałości operacji odnoszących się do projektów inwestycyjnych w rozumieniu przepisów 

rozporządzeń UE. Tym samym odpowiednio na poziomie podmiotu udzielającego wsparcia 

(IZ/IP w systemie dotacyjnym) oraz przedsiębiorcy otrzymującego wsparcie, ewentualne 

obowiązki dotyczące okresu po zakończeniu finansowania będą odnosiły się do 

przechowywania dokumentów poświadczających prawidłowe udzielenie i rozliczenie 

wsparcia zgodnie z wymogami na etapie aplikowania odpowiednio dla celów ewentualnej 

kontroli czy monitorowania.  

3 Indeksacja stawek jednostkowych 
 

Nie przewiduje się indeksacji stawek. Zgodnie z aktualnymi ramami prawnymi możliwość 

udzielania wsparcia we wskazanym w metodologii zakresie i na wskazanych warunkach 

możliwa jest do 31 grudnia 2020 roku. Jeśli będą istniały przesłanki do udzielania 

analogicznego wsparcia po 31 grudnia 2020 roku wydaje się, że odpowiednim działaniem 

będzie przygotowanie nowej stawki na analogicznych zasadach jednak w odniesieniu do 

zaktualizowanych dostępnych na dany moment danych ze statystyk publicznych.  
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Wykaz załączników do metodologii 

 

Załącznik 1: Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za rok 2018 -  tabl. 32 Wybrane 

aktywa i pasywa przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie pracujących 10 i więcej osób 

prowadzących księgi rachunkowe według liczby pracujących w 2018 r. 

Załącznik 2: Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za rok 2018 -  tabl. 31. 

Przychody, koszty i wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie pracujących 10 i 

więcej osób prowadzących księgi rachunkowe według liczby pracujących w 2018 r. 

Załącznik 3: Maksymalna kwota wsparcia w zależności od FTE oraz okresu utrzymania działalności 

przez przedsiębiorcę 
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Tabl. 32. Wybrane aktywa i pasywa przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie pracujących 10 i więcej osób prowadzących księgi rachunkowe według liczby pracujących w 2018 r.
Table 32. Selected assets and liabilities of non-financial enterprises employing 10 persons or more keeping accounting ledgers, by the number of persons employed in 2018.

ogółem
total

10- 49 50-249 
250 i więcej osób

250 and more persons

3 053 115,0 393 834,9 695 196,6 1 964 083,6

1 827 145,0 193 104,5 362 822,0 1 271 218,4

wartości niematerialne i prawne 
intangible assets 119 467,6 5 553,7 12 561,5 101 352,4

 rzeczowe aktywa trwałe 
tangible fixed assets 1 184 145,7 124 441,3 256 176,4 803 528,0

należności długoterminowe 
long-term receivables 21 238,5 2 216,3 3 288,8 15 733,4

inwestycje długoterminowe 
long-term investments 451 602,1 56 478,9 80 360,9 314 762,4

1 222 688,6 200 096,8 331 588,8 691 002,9

zapasy 
 stocks 354 214,1 55 572,5 98 930,7 199 710,9

 należności krótkoterminowe 
short-term receivables 523 650,4 88 237,1 143 413,6 291 999,8

 inwestycje krótkoterminowe 
 short-term investments 309 921,4 50 828,1 78 658,2 180 435,1

3 281,5 633,5 785,8 1 862,3

1 509 447,8 191 898,7 342 181,7 975 367,4

w tym kapitał (fundusz) podstawowy 
of which share capital (fund) 586 446,9 87 234,7 145 941,6 353 270,7

1 543 667,2 201 936,2 353 014,9 988 716,2

115 779,7 5 348,3 16 544,6 93 886,8

422 454,7 52 494,2 86 764,5 283 196,0

w tym kredyty i pożyczki 
of which credits and loans 295 198,9 43 032,5 65 697,2 186 469,1

854 750,3 129 366,3 216 203,8 509 180,2

kredyty i pożyczki 
credits and loans 186 909,9 30 791,0 51 035,1 105 083,8

 z tytułu dostaw i usług 
from deliveries and services 425 030,8 64 200,3 108 410,3 252 420,3

w
 ty

m
:  

/  
 o

f w
hi

ch
:

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

Jednostki o liczbie pracujących

w mln zł   /    in mln zl

Aktywa (Pasywa) ogółem 
Total assets (Equities and Liabilities)

Aktywa trwałe 
Total fixed assets

zobowiązania długoterminowe 
long-term liabilities

zobowiązania krótkoterminowe 
short-term liabilities

w
 ty

m
:  

/  
 of

 w
hi

ch
:

Aktywa obrotowe 
Current assets

w
 ty

m
:  

/  
 o

f w
hi

ch
:

Należne wpłaty na kapitał podstawowy oraz Udziały (akcje) własne 
Unpaid share capital and own share

Kapitał (fundusz) własny 
Equity (fund)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 
Liabilities and provisions for liabilities

rezerwy na zobowiązania 
provisions for liabilities
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Tabl. 31. Przychody, koszty i wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie pracujących 10 i więcej osób prowadzących księgi rachunkowe według liczby pracujących w 2018 r.
Table 31. Revenues, costs and financial results of non-financial enterprises employing 10 persons or more keeping accounting ledgers, by the number of persons employed in 2018.

ogółem
total

 10- 49 50-249
250 i więcej osób

250 and more persons

50 013 32 003 14 381 3 629

5 464 010 751 323 1 538 958 3 173 729

Przychody ogółem
Total revenues 3 645 426,7 545 319,1 906 372,7 2 193 735,0

w tym przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 
of which: net revenues from sales of products, goods and materials 3 545 618,7 531 047,6 879 003,1 2 135 568,1

Koszty ogółem 
Total costs 3 477 484,2 515 808,1 863 701,6 2 097 974,5

w tym: koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
of which: costs of products, goods and materials sold 3 375 550,7 503 681,5 839 797,1 2 032 072,1

Wynik finansowy brutto 
Gross financial result (balance) 167 942,5 29 511,0 42 671,1 95 760,5

zysk brutto  
gross profit 201 566,3 36 031,3 50 934,1 114 600,9

strata brutto 
gross loss 33 623,8 6 520,3 8 263,1 18 840,4

Obowiązkowe obniżenia wyniku finansowego brutto 
Obligatory encumbrance on gross financial result 28 706,7 3 698,3 6 313,0 18 695,4

Wynik finansowy netto 
Net financial result (balance) 139 235,8 25 812,7 36 358,0 77 065,1

zysk netto
 net profit 172 786,7 32 328,5 44 653,2 95 805,0

strata netto  
net loss 33 550,8 6 515,8 8 295,1 18 739,9

Wskaźnik poziomu kosztów 
Cost level indicator 95,4 94,6 95,3 95,6

Wskaźnik rentowności obrotu brutto 
Gross turnover profitability indicator 4,6 5,4 4,7 4,4

Wskaźnik rentowności obrotu netto 
Net turnover profitability indicator 3,8 4,7 4,0 3,5

Wskaźnik płynności I stopnia 
The first degree financial liquidity indicator 36,6 39,8 37,0 35,6

w
 %

   
 / 

   
 in

 %

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

Jednostki o liczbie pracujących
Entities with number of  persons employed 

Liczba jednostek 
Number of entities

Liczba pracujących 
Number of persons employed

w
 m

ln
 z

ł  
 / 

   
in

 m
ln

 z
l



7845,11 6248,00

Stawka jednostkowa Stawka jednostkowa

1 miesiąc 2 miesiące 3 miesiące 1 miesiąc 2 miesiące 3 miesiące

FTE

1 7 845,11 15 690,22 23 535,33

2 11 094,66 22 189,32 33 283,98

3 13 588,13 27 176,26 40 764,39

4 15 690,22 31 380,44 47 070,66

5 17 542,20 35 084,40 52 626,60

6 19 216,52 38 433,04 57 649,56

7 20 756,21 41 512,42 62 268,63

8 22 189,32 44 378,64 66 567,96

9 23 535,33 47 070,66 70 605,99

10 24 808,42 49 616,84 74 425,26

11 26 019,29 52 038,58 78 057,87

12 27 176,26 54 352,52 81 528,78

13 28 285,95 56 571,90 84 857,85

14 29 353,71 58 707,42 88 061,13

15 30 383,98 60 767,96 91 151,94

16 31 380,44 62 760,88 94 141,32

17 32 346,22 64 692,44 97 038,66

18 33 283,98 66 567,96 99 851,94

19 34 196,04 68 392,08 102 588,12

20 35 084,40 70 168,80 105 253,20

21 35 950,81 71 901,62 107 852,43

22 36 796,83 73 593,66 110 390,49

23 37 623,83 75 247,66 112 871,49

24 38 433,03 76 866,06 115 299,09

25 39 225,55 78 451,10 117 676,65

26 40 002,37 80 004,74 120 007,11

27 40 764,39 81 528,78 122 293,17

28 41 512,42 83 024,84 124 537,26

29 42 247,21 84 494,42 126 741,63

30 42 969,44 85 938,88 128 908,32

31 43 679,72 87 359,44 131 039,16

32 44 378,64 88 757,28 133 135,92

33 45 066,73 90 133,46 135 200,19

34 45 744,46 91 488,92 137 233,38

35 46 412,30 92 824,60 139 236,90

36 47 070,66 94 141,32 141 211,98

37 47 719,94 95 439,88 143 159,82

38 48 360,51 96 721,02 145 081,53

39 48 992,70 97 985,40 146 978,10

40 49 616,83 99 233,66 148 850,49

41 50 233,21 100 466,42 150 699,63

42 50 842,12 101 684,24 152 526,36

43 51 443,83 102 887,66 154 331,49

44 52 038,57 104 077,14 156 115,71

45 52 626,60 105 253,20 157 879,80

46 53 208,12 106 416,24 159 624,36

47 53 783,36 107 566,72 161 350,08

48 54 352,52 108 705,04 163 057,56

49 54 915,77 109 831,54 164 747,31

50 61 163,77 122 327,54 183 491,31

51 63 751,78 127 503,56 191 255,34

52 65 737,62 131 475,24 197 212,86

53 67 411,77 134 823,54 202 235,31

54 68 886,72 137 773,44 206 660,16

55 70 220,18 140 440,36 210 660,54

56 71 446,42 142 892,84 214 339,26

57 72 587,78 145 175,56 217 763,34

58 73 659,77 147 319,54 220 979,31

59 74 673,68 149 347,36 224 021,04

60 75 638,04 151 276,08 226 914,12

61 76 559,48 153 118,96 229 678,44

62 77 443,25 154 886,50 232 329,75

63 78 293,65 156 587,30 234 880,95

64 79 114,17 158 228,34 237 342,51

65 79 907,77 159 815,54 239 723,31

66 80 676,93 161 353,86 242 030,79

67 81 423,79 162 847,58 244 271,37

68 82 150,17 164 300,34 246 450,51

Średnie firmy 

Kwota bazowa

Kwoty wsparcia

Mikro i małe firmy

Kwota bazowa

Kwoty wsparcia



69 82 857,68 165 715,36 248 573,04

70 83 547,70 167 095,40 250 643,10

71 84 221,49 168 442,98 252 664,47

72 84 880,13 169 760,26 254 640,39

73 85 524,59 171 049,18 256 573,77

74 86 155,77 172 311,54 258 467,31

75 86 774,44 173 548,88 260 323,32

76 87 381,33 174 762,66 262 143,99

77 87 977,08 175 954,16 263 931,24

78 88 562,28 177 124,56 265 686,84

79 89 137,48 178 274,96 267 412,44

80 89 703,16 179 406,32 269 109,48

81 90 259,80 180 519,60 270 779,40

82 90 807,80 181 615,60 272 423,40

83 91 347,56 182 695,12 274 042,68

84 91 879,44 183 758,88 275 638,32

85 92 403,77 184 807,54 277 211,31

86 92 920,87 185 841,74 278 762,61

87 93 431,03 186 862,06 280 293,09

88 93 934,52 187 869,04 281 803,56

89 94 431,59 188 863,18 283 294,77

90 94 922,49 189 844,98 284 767,47

91 95 407,44 190 814,88 286 222,32

92 95 886,65 191 773,30 287 659,95

93 96 360,31 192 720,62 289 080,93

94 96 828,63 193 657,26 290 485,89

95 97 291,77 194 583,54 291 875,31

96 97 749,90 195 499,80 293 249,70

97 98 203,18 196 406,36 294 609,54

98 98 651,77 197 303,54 295 955,31

99 99 095,80 198 191,60 297 287,40

100 99 535,41 199 070,82 298 606,23

101 99 970,74 199 941,48 299 912,22

102 100 401,90 200 803,80 301 205,70

103 100 829,01 201 658,02 302 487,03

104 101 252,18 202 504,36 303 756,54

105 101 671,52 203 343,04 305 014,56

106 102 087,14 204 174,28 306 261,42

107 102 499,12 204 998,24 307 497,36

108 102 907,57 205 815,14 308 722,71

109 103 312,57 206 625,14 309 937,71

110 103 714,21 207 428,42 311 142,63

111 104 112,57 208 225,14 312 337,71

112 104 507,73 209 015,46 313 523,19

113 104 899,77 209 799,54 314 699,31

114 105 288,76 210 577,52 315 866,28

115 105 674,76 211 349,52 317 024,28

116 106 057,85 212 115,70 318 173,55

117 106 438,10 212 876,20 319 314,30

118 106 815,56 213 631,12 320 446,68

119 107 190,29 214 380,58 321 570,87

120 107 562,35 215 124,70 322 687,05

121 107 931,81 215 863,62 323 795,43

122 108 298,71 216 597,42 324 896,13

123 108 663,10 217 326,20 325 989,30

124 109 025,04 218 050,08 327 075,12

125 109 384,57 218 769,14 328 153,71

126 109 741,75 219 483,50 329 225,25

127 110 096,61 220 193,22 330 289,83

128 110 449,21 220 898,42 331 347,63

129 110 799,58 221 599,16 332 398,74

130 111 147,77 222 295,54 333 443,31

131 111 493,82 222 987,64 334 481,46

132 111 837,76 223 675,52 335 513,28

133 112 179,64 224 359,28 336 538,92

134 112 519,48 225 038,96 337 558,44

135 112 857,34 225 714,68 338 572,02

136 113 193,23 226 386,46 339 579,69

137 113 527,21 227 054,42 340 581,63

138 113 859,28 227 718,56 341 577,84

139 114 189,50 228 379,00 342 568,50

140 114 517,89 229 035,78 343 553,67

141 114 844,48 229 688,96 344 533,44



142 115 169,30 230 338,60 345 507,90

143 115 492,38 230 984,76 346 477,14

144 115 813,74 231 627,48 347 441,22

145 116 133,42 232 266,84 348 400,26

146 116 451,43 232 902,86 349 354,29

147 116 767,81 233 535,62 350 303,43

148 117 082,59 234 165,18 351 247,77

149 117 395,77 234 791,54 352 187,31

150 117 707,39 235 414,78 353 122,17

151 118 017,48 236 034,96 354 052,44

152 118 326,04 236 652,08 354 978,12

153 118 633,12 237 266,24 355 899,36

154 118 938,72 237 877,44 356 816,16

155 119 242,87 238 485,74 357 728,61

156 119 545,58 239 091,16 358 636,74

157 119 846,89 239 693,78 359 540,67

158 120 146,81 240 293,62 360 440,43

159 120 445,35 240 890,70 361 336,05

160 120 742,53 241 485,06 362 227,59

161 121 038,39 242 076,78 363 115,17

162 121 332,92 242 665,84 363 998,76

163 121 626,15 243 252,30 364 878,45

164 121 918,11 243 836,22 365 754,33

165 122 208,79 244 417,58 366 626,37

166 122 498,22 244 996,44 367 494,66

167 122 786,42 245 572,84 368 359,26

168 123 073,40 246 146,80 369 220,20

169 123 359,18 246 718,36 370 077,54

170 123 643,77 247 287,54 370 931,31

171 123 927,19 247 854,38 371 781,57

172 124 209,44 248 418,88 372 628,32

173 124 490,55 248 981,10 373 471,65

174 124 770,53 249 541,06 374 311,59

175 125 049,40 250 098,80 375 148,20

176 125 327,15 250 654,30 375 981,45

177 125 603,82 251 207,64 376 811,46

178 125 879,41 251 758,82 377 638,23

179 126 153,93 252 307,86 378 461,79

180 126 427,40 252 854,80 379 282,20

181 126 699,82 253 399,64 380 099,46

182 126 971,22 253 942,44 380 913,66

183 127 241,60 254 483,20 381 724,80

184 127 510,97 255 021,94 382 532,91

185 127 779,34 255 558,68 383 338,02

186 128 046,74 256 093,48 384 140,22

187 128 313,15 256 626,30 384 939,45

188 128 578,60 257 157,20 385 735,80

189 128 843,10 257 686,20 386 529,30

190 129 106,66 258 213,32 387 319,98

191 129 369,28 258 738,56 388 107,84

192 129 630,98 259 261,96 388 892,94

193 129 891,77 259 783,54 389 675,31

194 130 151,65 260 303,30 390 454,95

195 130 410,64 260 821,28 391 231,92

196 130 668,74 261 337,48 392 006,22

197 130 925,97 261 851,94 392 777,91

198 131 182,33 262 364,66 393 546,99

199 131 437,83 262 875,66 394 313,49

200 131 692,48 263 384,96 395 077,44

201 131 946,29 263 892,58 395 838,87

202 132 199,26 264 398,52 396 597,78

203 132 451,41 264 902,82 397 354,23

204 132 702,74 265 405,48 398 108,22

205 132 953,26 265 906,52 398 859,78

206 133 202,99 266 405,98 399 608,97

207 133 451,91 266 903,82 400 355,73

208 133 700,05 267 400,10 401 100,15

209 133 947,41 267 894,82 401 842,23

210 134 194,00 268 388,00 402 582,00

211 134 439,83 268 879,66 403 319,49

212 134 684,89 269 369,78 404 054,67

213 134 929,21 269 858,42 404 787,63

214 135 172,78 270 345,56 405 518,34



215 135 415,62 270 831,24 406 246,86

216 135 657,72 271 315,44 406 973,16

217 135 899,11 271 798,22 407 697,33

218 136 139,77 272 279,54 408 419,31

219 136 379,72 272 759,44 409 139,16

220 136 618,97 273 237,94 409 856,91

221 136 857,52 273 715,04 410 572,56

222 137 095,38 274 190,76 411 286,14

223 137 332,55 274 665,10 411 997,65

224 137 569,04 275 138,08 412 707,12

225 137 804,86 275 609,72 413 414,58

226 138 040,00 276 080,00 414 120,00

227 138 274,49 276 548,98 414 823,47

228 138 508,31 277 016,62 415 524,93

229 138 741,49 277 482,98 416 224,47

230 138 974,01 277 948,02 416 922,03

231 139 205,90 278 411,80 417 617,70

232 139 437,15 278 874,30 418 311,45

233 139 667,77 279 335,54 419 003,31

234 139 897,76 279 795,52 419 693,28

235 140 127,13 280 254,26 420 381,39

236 140 355,88 280 711,76 421 067,64

237 140 584,03 281 168,06 421 752,09

238 140 811,57 281 623,14 422 434,71

239 141 038,51 282 077,02 423 115,53

240 141 264,85 282 529,70 423 794,55

241 141 490,60 282 981,20 424 471,80

242 141 715,76 283 431,52 425 147,28

243 141 940,34 283 880,68 425 821,02

244 142 164,34 284 328,68 426 493,02

245 142 387,77 284 775,54 427 163,31

246 142 610,63 285 221,26 427 831,89

247 142 832,92 285 665,84 428 498,76

248 143 054,66 286 109,32 429 163,98

249 143 275,83 286 551,66 429 827,49


