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Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy 

Oświadczamy, że posiadamy status dużego przedsiębiorcy / mikroprzedsiębiorcy, małego 

przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy* w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.  

W świetle przepisów ww. ustawy spełniamy następujące warunki (odpowiednie zakreślić symbolem 

„X”  w okienku po prawej stronie: 

Mikroprzedsiębiorca to 
przedsiębiorca, który w co 
najmniej jednym roku z dwóch 
ostatnich lat obrotowych 
spełniał łącznie następujące 
warunki: 

zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 
 

osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów  
i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający 
równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego 
bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie 
przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. 

 

Mały przedsiębiorca to 
przedsiębiorca, który w co 
najmniej jednym roku z dwóch 
ostatnich lat obrotowych 
spełniał łącznie następujące 
warunki: 

Spostrzeżenie: Który nie jest 
mikroprzedsiebiorcą 

zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 
 

osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów  
i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający 
równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów 
jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie 
przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro 

 

Średni przedsiębiorca to 
przedsiębiorca, który w co 
najmniej jednym roku z dwóch 
ostatnich lat obrotowych 
spełniał łącznie następujące 
warunki: 

Spostrzeżenie: Który nie jest 
mikroprzedsiebiorcą ani małym 
przedsiębiorcą 

zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 

 

osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów  
i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający 
równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów 
jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie 
przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro 

 

Duży przedsiębiorca to 
przedsiębiorca, który w co 
najmniej jednym roku z dwóch 
ostatnich lat obrotowych 
spełniał co najmniej jeden  
z następujących warunków: 

Spostrzeżenie: Który nie jest 
mikroprzedsiebiorcą, małym ani 
średnim przedsiębiorcą 

bez względu na ilość zatrudnionych pracowników, przekroczył 
roczny obrót 50 milionów EUR, lub roczną sumę bilansową  
43 milionów EUR, 

 

co prawda nie przekroczył rocznego obrotu 50 milionów EUR, lub 
rocznej sumy bilansowej 43 milionów EUR, jednak zatrudniał on 
250 lub więcej niż 250 pracowników. 

 

 



W świetle przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

(Dz.U.UE.L.2014.187.1  spełniamy następujące wytyczne (odpowiednie zakreślić symbolem „X”   

w okienku po prawej stronie: 

do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (“MŚP”) należą 

przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 

50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR, 

 

w kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej 

niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów 

EUR, 

 

w kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej 

niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów 

EUR. 

 

 

 

Podpisy osób reprezentujących oferenta 

          Pieczęć firmowa oferenta 

 
*    niewłaściwe skreślić, 

 


