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Oświadczenie określające przynaleŜność do danej kategorii 
przedsiębiorstwa 

 
 
 

Ja niŜej podpisany/a ……………………………………………………………………………. 
(Imię i nazwisko) 

  

 
reprezentujący/ca ………………………………………………………………………………. 

(nazwa i adres przedsiębiorstwa) 

 
 

o numerze NIP …………….…………………..,  REGON…………………………………….. 
 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę 
pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań 
 

oświadczam, Ŝe dane przedsiębiorstwo jest:* 

� Mikroprzedsiębiorstwem 

� Małym przedsiębiorstwem 

� Średnim przedsiębiorstwem 

� DuŜym przedsiębiorstwem 

 

……………………………                                  ……..…………...…………………………… 
                      (Miejscowość i data)                                                                                (Podpis i pieczęć osoby upowaŜnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa) 

 

*zaznaczyć właściwe, zgodnie z definicją 

MIKROPRZEDSI ĘBIORSTWO  – zatrudnia średniorocznie mniej niŜ 10 pracowników a takŜe osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaŜy 
towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczających równowartość w złotych 2 mln euro, lub sumy aktywów 
jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro. 

MAŁE PRZEDSI ĘBIORSTWO  - zatrudnia średniorocznie mniej niŜ 50 pracowników a takŜe osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaŜy 
towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczających równowartość w złotych 10 mln euro, lub sumy aktywów 
jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro.  

ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO - zatrudnia średniorocznie mniej niŜ 250 pracowników a takŜe osiągnęło roczny obrót netto ze 
sprzedaŜy towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczających równowartość w złotych 50 mln euro, lub sumy 
aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 mln euro.  

DUśE PRZEDSIĘBIORSTWO - zatrudnia średniorocznie ponad 250 pracowników a takŜe osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaŜy 
towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 mln euro, lub sumy aktywów jego 
bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 mln euro. 

         DuŜym przedsiębiorcą będzie kaŜda jednostka jeŜeli Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub inny organ publiczny 
(samodzielnie lub wspólnie) posiada w nim więcej niŜ: 25% i więcej wkładów, udziałów lub akcji; prawa do 25% i więcej udziałów w 
zysku; 25% i więcej głosów w zgromadzeniu wspólników, zgromadzeniu akcjonariuszy, walnym zgromadzeniu spółdzielni.  


