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OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MŚP 
 

W związku z ubieganiem się o przyznanie pożyczki w Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu  

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa Wnioskodawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym) 

oświadcza, że jest1: 

 

 
mikroprzedsiębiorcą  
 

małym przedsiębiorcą               
 

średnim przedsiębiorcą                          

 

zgodnie z Zaleceniem Komisji z dnia 06 maja 2003r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. UE L 
124 z dnia 20.05.2003r., str. 36) oraz spełniającym warunki określone w załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014r.). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 
pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR. 

W kategorii MŚP przedsiębiorstwo małe definiuje się, jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub 

całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR. 

W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się, jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub 

całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR. 

Wyrażone w EUR wielkości, o których mowa powyżej, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski                  

w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorstwa. 

W przypadku, gdy w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych wskaźniki danego przedsiębiorstwa przekraczają lub spadają poniżej progu zatrudnienia 

lub pułapu finansowego, uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa następuje tylko wówczas, gdy zjawisko to 
powtórzy się w ciągu dwóch następujących po sobie okresów obrachunkowych. 

Powyższa zasada nie dotyczy sytuacji, gdy przedsiębiorstwo mające status MŚP zostanie przejęte przez przedsiębiorstwo duże, utraci swój status          

z dniem przejęcia, a okres dwóch lat obrachunkowych przewidzianych na taką zmianę nie będzie miał w tej sytuacji zastosowania. Mechanizm ten 

działa również w przypadku sytuacji odwrotnej, tj. np. sprzedaży udziałów przez podmiot dominujący i zakończenia powiązań pomiędzy 

przedsiębiorstwami – w takim przypadku przedsiębiorstwo będzie mogło uzyskać/odzyskać status przedsiębiorstwa MŚP o ile dane tego 

przedsiębiorstwa mieszczą się w progach określonych dla danej kategorii przedsiębiorstwa. 

W przypadku nowoutworzonych przedsiębiorstw, których księgi rachunkowe jeszcze nie zostały zamknięte dane, które mają zastosowanie pochodzą 

z oceny dokonanej w dobrej wierze, zgodnie z zasadami najlepszej praktyki w trakcie roku obrachunkowego. 

Przedsiębiorstwo nie może być uznane za małe lub średnie przedsiębiorstwo, jeżeli 25% lub więcej jego kapitału lub głosów jest kontrolowane 

bezpośrednio lub pośrednio, łącznie lub indywidualnie, przez jeden lub kilka podmiotów publicznych. 



 
 

 
 

INFORMACJE WYMAGANE DO ZAKWALIFIKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA WNIOSKODAWCY DO KATEGORII MŚP 

 
I. RODZAJ PRZEDSIĘBIORSTWA WNIOSKODAWCY 

 

1. Przedsiębiorstwo samodzielne   
Przedsiębiorstwo, które nie jest zakwalifikowane, jako 

przedsiębiorstwo partnerskie ani powiązane, o których mowa              

w niniejszym oświadczeniu. 

Uwaga: w przypadku, gdy Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem 

samodzielnym nie wypełnia Załączników a , b i c do oświadczenia  

o spełnianiu kryteriów MŚP. 

                               

 

2. Przedsiębiorstwo partnerskie  

Przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla (typu 

upstream) posiada samodzielnie lub wspólnie z co najmniej 

jednym przedsiębiorstwem powiązanym, o którym mowa                     

w niniejszym oświadczeniu, co najmniej 25% kapitału innego 

przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego szczebla (typu 

downstream)               lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie. 

Uwaga: w przypadku zaznaczenia tej opcji, należy wymienić 

przedsiębiorstwa (podmioty partnerskie), z którymi Wnioskodawca 

pozostaje w relacji partnerskiej oraz wypełnić Załącznik a              

i Załącznik b oddzielnie dla każdego przedsiębiorstwa 

partnerskiego. 

 1. 

 

2. 

 

3. 

 

3. Przedsiębiorstwo powiązane  

1) Przedsiębiorstwo posiada większość praw głosu w innym 
przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza/członka. 

2) Przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać 
większość członków organu administracyjnego, 
zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa. 

3) Przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na 
inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym 
przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub 
umowie spółki.  

4) 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. 

Przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym ze związków 
opisanych powyżej za pośrednictwem co najmniej jednego 
przedsiębiorstwa lub jednego z inwestorów, o których mowa             
w  Załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014              
z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014r.), również uznaje się     
za związane (powiązane). 

Przedsiębiorstwa pozostające w jednym z takich związków za 
pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych 
działających wspólnie również uznaje się za przedsiębiorstwa 
powiązane, jeżeli prowadzą one swoją działalność lub część 
działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach 
pokrewnych.  

Uwaga: w przypadku zaznaczenia tej opcji, należy wymienić 

przedsiębiorstwa (podmioty związane), z którymi Wnioskodawca 

pozostaje w relacji zależności oraz Załącznik a i Załącznik c 

oddzielnie dla każdego przedsiębiorstwa powiązanego. 

 1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

II. DANE PRZEDSIĘBIORSTWA WNIOSKODAWCY 

Wszystkie dane muszą odnosić się odpowiednio do zamkniętych okresów obrachunkowych i być obliczone w stosunku rocznym. 

W przypadku nowo utworzonego przedsiębiorstwa, którego sprawozdania finansowe nie zostały jeszcze zatwierdzone, należy 

przyjąć dane pochodzące z wiarygodnej oceny dokonanej w trakcie roku obrotowego. 

UWAGA 

W przypadku, gdy Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem samodzielnym, dane w poniższej tabeli dotyczyć powinny wyłącznie 

przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Prosimy wypełnić samo oświadczenie, bez załączników. 

W przypadku, gdy Wnioskodawca pozostaje z innym przedsiębiorstwem w związku przedsiębiorstw partnerskich bądź 

powiązanych, wypełnia Załącznik a oraz Załącznik b i/lub Załącznik c (lub ich wielokrotność), a w poniższej tabeli wpisuje 

sumaryczne dane zawarte w w/w Załącznikach.  

 

 

Dane przedsiębiorstwa 

Wnioskodawcy  

W ostatnim okresie 

sprawozdawczym 

W poprzednim okresie 

sprawozdawczym 

W okresie 

sprawozdawczym za drugi 

rok wstecz od ostatniego 

okresu sprawozdawczego 

Liczba zatrudnionych osób (RJR)2    

Roczny obrót netto3 

(w tys. EUR) 

 

 

  

Całkowity bilans roczny (w tys. EUR)  

 

  

 

UWAGA: w przypadku przedsiębiorstw partnerskich/powiązanych dodatkowo należy dostarczyć dane finansowe 

oraz informacje o średniorocznym zatrudnieniu za ostatnie 3 lata obrotowe podmiotów pozostających w w/w 

relacjach z Wnioskodawcą (podpisane zgodnie z reprezentacją poszczególnych podmiotów). 

 

 

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 

 

                    ............................................................... 
                          (podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

                        do reprezentowania Wnioskodawcy) 

                                                           
2 Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie „rocznych jednostek roboczych” (RJR), to jest liczbie pracowników zatrudnionych na pełnych etatach 

w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego roku, który jest brany pod uwagę. Praca osób, które nie przepracowały 
pełnego roku, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin lub pracowników sezonowych jest obliczana, jako część ułamkowa RJR.  

Do osób zatrudnionych zalicza się: 

a) pracowników, 

b) osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy przepisów prawa krajowego, 

c) właścicieli – kierowników, 

d) partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiących z niego korzyści finansowe. 

Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktykę lub szkoleniu zawodowym nie są zaliczani do osób 

zatrudnionych. Nie wlicza się również pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim ani wychowawczym. 
3 W rozumieniu przepisów IV Dyrektywy Rady z dnia 25 lipca 1978 r. wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, w sprawie nowych 

sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek (78/660/EWC). 


