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Załącznik 1 do wniosku o pożyczkę 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MŚP 

 

W związku z ubieganiem się o przyznanie przez Towarzystwo Rozwoju pożyczki, 

  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa zgodnie z dokumentem rejestrowym oraz adres siedziby lub imię i nazwisko oraz adres w przypadku osób fizycznych) 

  

oświadcza, że jest 1: 

 mikroprzedsiębiorcą   

 małym przedsiębiorcą                 

 średnim przedsiębiorcą                        

w rozumieniu przepisów załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187/1  
z 26.06.2014 r. ze zm.). 

           

1. Jest przedsiębiorstwem samodzielnym/ niezależnym 2 

UWAGA: W przypadku gdy Wnioskodawca jest przedsiębiorcą 

samodzielnym/niezależnym nie wypełnia załączników a, b i c do 

oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP 

 

              tak                              nie 

 

2. Pozostaje w relacji przedsiębiorstw/ podmiotów 

partnerskich 3 z: 

(należy podać nazwy i wypełnić załącznik a i b oddzielnie dla 

każdego przedsiębiorstwa/ podmiotu partnerskiego) 

 
UWAGA: W  przypadku gdy Wnioskodawca jest przedsiębiorcą nie 

pozostającym z żadnym innym przedsiębiorcą w stosunku partnerskim, 

należy wpisać – „nie dotyczy” 

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 

3. Pozostaje w relacji przedsiębiorstw/ podmiotów 

powiązanych 4 z: 

(należy podać nazwy i wypełnić  załącznik  a i c oddzielnie dla 

każdego przedsiębiorstwa / podmiotu związanego) 

 
UWAGA: W przypadku gdy Wnioskodawca jest przedsiębiorcą nie 

pozostającym z żadnym innym przedsiębiorcą w stosunku powiązania, 

należy wpisać – „nie dotyczy” 

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

...................................................................................................                                                
(data, pieczęć firmowa i czytelny podpis/-y Wnioskodawcy) 

 
1    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. 
Dane niezbędne do ustalenia kategorii przedsiębiorstwa, ustala się zgodnie z ust. 3-11 niniejszego oświadczenia. 
2   Za „przedsiębiorstwo samodzielne” uważa się przedsiębiorstwo: 



 
- które nie posiada 25% lub więcej kapitału lub praw głosu w innym przedsiębiorstwie lub 
- w którym inne przedsiębiorstwo nie posiada 25 % lub więcej kapitału lub praw do głosu. 

Przedsiębiorstwo to nie będzie więc przedsiębiorstwem partnerskim lub powiązanym w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 przepisów załącznika I do Rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu. 
3    Za „przedsiębiorstwa partnerskie” uważa się przedsiębiorstwa: 

- które posiadają 25 % lub więcej kapitału lub praw głosu w innym przedsiębiorstwie lub 
- w którym inne przedsiębiorstwa posiadają 25 % lub więcej kapitału lub praw głosu oraz 
- które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane. 

Gdy wartość procentu odnosząca się do kapitału lub praw głosu jest różna, należy zastosować wartość wyższą. 
Przedsiębiorstwami partnerskimi będą więc wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane i które pozostają 
w następującym wzajemnym związku: 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 inwestorzy 
wymienieni w pkt 10 oświadczenia osiągnęli lub przekroczyli pułap 25%, pod warunkiem, że nie są oni powiązani  indywidualnie ani wspólnie z danym 
przedsiębiorstwem.  
4    „Przedsiębiorstwa powiązane” oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają 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. 

Przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym ze związków opisanych w lit. a-d za pośrednictwem co najmniej jednego przedsiębiorstwa, lub jednego z 
inwestorów wymienionych w pkt 10 oświadczenia, również uznaje się za powiązane.  
Poza przypadkami wymienionymi w pkt 10 oświadczenia, przedsiębiorstwa nie można uznać za małe lub średnie przedsiębiorstwo, jeżeli 25% lub więcej 
kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, co najmniej jeden organ publiczny. 
 


