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OŚWIADCZENIE O POSIADANIU STATUSU MŚP 

Nazwa Przedsiębiorstwa 
(uczestnik projektu) 
 

 

Adres (siedziba) 
 

 

 
 

I. TYP PRZEDSIĘBIORSTWA:  

Prosimy zaznaczyć jeden przypadek, który dotyczy przedsiębiorstwa: 
Przedsiębiorstwo samodzielne - Każde przedsiębiorstwo, 

które nie jest zakwalifikowane jako przedsiębiorstwo partnerskie, ani jako 
przedsiębiorstwo powiązane. 

□ 

Przedsiębiorstwo partnerskie - Przedsiębiorstwa, które nie 

zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane i między 
którymi istnieją następujące związki: przedsiębiorstwo działające na rynku 
wyższego szczebla (typu upstream) posiada, samodzielnie lub wspólnie z 
co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym, co najmniej 25 % 
kapitału innego przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego szczebla 
(typu downstream) lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie.  
Przedsiębiorstwo można jednak zakwalifikować jako samodzielne i w 
związku z tym niemające żadnych przedsiębiorstw partnerskich, nawet 
jeśli niżej wymienieni inwestorzy osiągnęli lub przekroczyli pułap 25 %, 
pod warunkiem że nie są oni powiązani, indywidualnie ani wspólnie, 
z danym przedsiębiorstwem:  
a) publiczne korporacje inwestycyjne, spółki venture capital, osoby 

fizyczne lub grupy osób fizycznych prowadzące regularną 
działalność inwestycyjną w oparciu o venture capital, które 
inwestują w firmy nienotowane na giełdzie (tzw. „anioły biznesu”), 
pod warunkiem że całkowita kwota inwestycji tych inwestorów w 
jedno przedsiębiorstwo nie przekroczy 1 250 000 EUR;  

b) uczelnie wyższe lub ośrodki badawcze nienastawione na zysk;  
c) inwestorzy instytucjonalni, w tym fundusze rozwoju regionalnego;  
niezależne władze lokalne z rocznym budżetem poniżej 10 milionów EUR 
oraz liczbą mieszkańców poniżej 5 000. 

□ 

Przedsiębiorstwo powiązane - Każde przedsiębiorstwo, 
które pozostaje w jednym z poniższych związków:  
a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym 

przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;  
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 na podstawie umowy zawartej z tym 
przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie 
spółki;  

d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub 
członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na 
mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub 
członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu 
udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.  

□ 

 

 



 
 

 

 
II. DANE WYKORZYSTYWANE DO OKREŚLENIA KATEGORII PRZEDSIĘBIORSTWA: 
przedsiębiorstwa samodzielne: należy uwzględnić dane wyłącznie tego przedsiębiorstwa 
przedsiębiorstwa partnerskie: należy uwzględnić stosowny procent danych przedsiębiorstwa 
partnerskiego 
przedsiębiorstwa powiązane: należy uwzględnić 100 % danych przedsiębiorstwa, od którego jest się 
zależnym 

 

Wyszczególnienie 

Bieżący okres 

rozrachunkowy 

– …………………rok  

W ostatnim 

zamkniętym okresie 

obrachunkowym 

 – …………………rok 

W poprzednim 

zamkniętym okresie 

obrachunkowym  

– …………………rok 

Wielkość zatrudnienia (roczne 

jednostki pracy – RJP)* 
  

 

Roczny obrót-przychody netto 

ze sprzedaży towarów, 

wyrobów, usług i operacji 

finansowych (w mln. EUR na 

koniec zamkniętego roku 

obrachunkowego według 

średniego kursu NBP na dzień 

sporządzania sprawozdania)** 

  

 

Całkowity bilans roczny-suma 

aktywów bilansu  

(w mln. EUR na koniec 

zamkniętego roku 

obrachunkowego według 

średniego kursu NBP na dzień 

sporządzania sprawozdania)*** 

  

 

*Liczba zatrudnionych osób (RJR) dotyczy osób zatrudnionych na pełnych etatach, w niepełnym wymiarze godzin, 
sezonowo              i obejmuje: 

• pracowników, 
• osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegających mu i uważanych za pracowników na mocy prawa 

krajowego, 
• właścicieli – kierowników, 
• wspólników prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i uczestniczących w zysku 

przedsiębiorstwa. 
**Roczny obrót określa się przez obliczenie dochodu, jaki przedsiębiorstwo uzyskało ze sprzedaży produktów 
i świadczenia usług w ciągu roku, który jest brany pod uwagę. Obrót należy liczyć bez uwzględnienia podatku VAT 
oraz innych podatków pośrednich. 
***Całkowity bilans roczny (suma aktywów bilansu) odnosi się do wartości głównych aktywów przedsiębiorstwa. 
 

 
 
 



 
 

 

 
III. WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA: 
 

Mikroprzedsiębiorstwo  
mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które:  
a) zatrudnia mniej niż 10 pracowników; 
b) jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro 

i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 
milionów euro 

□ 

Małe przedsiębiorstwo  
 
małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które: 
a) zatrudnia mniej niż 50 pracowników; 
b) jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro 

i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 
milionów euro 

□ 

Średnie przedsiębiorstwo 
średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które:  
a) zatrudnia mniej niż 250 pracowników; 
b) jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro 

a/lub roczna suma bilansowa nie przekracza  
43 milionów euro 

□ 

 
Nazwisko i stanowisko osoby podpisującej, upoważnionej do reprezentowania 
przedsiębiorstwa:  
 
................................................................................................................................................................... 
 
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym oświadczeniu i załącznikach do niego są zgodne                       
ze stanem faktycznym. 
 

 

                                                                                       ……………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                          
                                                                                                                                 Miejscowość, data ,pieczęć i czytelny podpis osoby               
                                                                                                                                 upoważnionej do reprezentowania  
                                                                                                                                 przedsiębiorstwa (zgodnie z dokumentami rejestrowymi) 
 

 

 


