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Oświadczenie Wnioskodawcy o powiązaniach 

 

Ja, niżej podpisany/a:  
 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 

(nazwa wnioskodawcy/podmiotu i adres, NIP lub pieczątka firmowa) 

 

 
oświadczam, że 

 

Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem: 
 

   samodzielnym 
należy wypełnić załącznik nr 1 poniżej lub 
 

   partnerskim 
należy wypełnić załącznik nr 2 poniżej lub 
 

   powiązanym 
należy wypełnić załącznik nr 3 poniżej 
 
 
Wyjaśnienie: 
Przedsiębiorstwo samodzielne: 

 nie posiada udziałów w innych przedsiębiorstwach, a inne przedsiębiorstwa nie posiadają w nim udziałów; 

 posiada poniżej 25 % kapitału lub głosów (w zależności która z tych wielkości jest większa) w jednym lub kilku przedsiębiorstwach, a/lub inne 
przedsiębiorstwa posiadają poniżej 25% kapitału lub głosów (w zależności, która z tych wielkości jest większa) w tym przedsiębiorstwie. 

Jeśli przedsiębiorstwo jest samodzielne, to oznacza to, że nie jest ani przedsiębiorstwem partnerskim, ani przedsiębiorstwem powiązanym z innym 
przedsiębiorstwem.  
Przedsiębiorstwo może posiadać kilku inwestorów, z których każdy ma w nim poniżej 25 % kapitału lub głosów i nadal pozostać przedsiębiorstwem 
samodzielnym, pod warunkiem, że inwestorzy ci nie są ze sobą powiązani („przedsiębiorstwa powiązane”). Jeśli ci  inwestorzy są ze sobą powiązani, 
przedsiębiorstwo zostanie uznane za partnerskie lub powiązane, w zależności od indywidualnej sytuacji. 
Wyjątki: 
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 w rozumieniu ust. 3 Załącznika nr 1 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, indywidualnie ani wspólnie, z danym przedsiębiorstwem: 

 publiczne korporacje inwestycyjne, spółki venture capital, osoby fizyczne lub anioły biznesu, tj. grupy osób fizycznych prowadzące regularną 
działalność inwestycyjną w oparciu o venture capital, które inwestują w firmy nienotowane na giełdzie, pod warunkiem że całkowita kwota 
inwestycji aniołów biznesu w jedno przedsiębiorstwo nie przekroczy 1.250.000 EUR; 

 uczelnie wyższe lub ośrodki badawcze nienastawione na zysk; 

 inwestorzy instytucjonalni, w tym fundusze rozwoju regionalnego; 

 niezależne władze lokalne z rocznym budżetem poniżej 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców poniżej 5 000. 
W przypadku przedsiębiorstwa samodzielnego podstawą do sprawdzenia, czy zachowuje ono progi i pułapy jest liczba osób zatrudnionych i dane 
finansowe zawarte w jego sprawozdaniach finansowych. 

 
Przedsiębiorstwo partnerskie oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane  
w rozumieniu art. 3 ust. 3 Załącznika nr 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 i między którymi istnieją następujące związki:  

 przedsiębiorstwo wyższego szczebla (typu upstream) posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem 
powiązanym w rozumieniu ust. 3, co najmniej 25 % kapitału innego przedsiębiorstwa niższego szczebla (typu downstream) lub praw głosu  
w takim przedsiębiorstwie. 

Ustalenie statusu MŚP wymaga dodania do danych badanego przedsiębiorstwa, danych przedsiębiorstwa partnerskiego w stopniu proporcjonalnym  
do procentowego udziału w kapitale lub prawach głosu (zależnie od tego, która z tych wartości jest większa). 
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Przedsiębiorstwa powiązane oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków: 

 przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka; 

 przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego 
przedsiębiorstwa; 

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

 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 art.3 ust. 2 akapit drugi załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, również uznaje 
się za 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 w rozumieniu obwieszczenia Komisji w sprawie definicji rynku właściwego do celów wspólnotowego prawa konkurencji 
(Dz.U. WE C 372/5). 
Za "rynek pokrewny" uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na wyższym lub niższym szczeblu rynku  
w stosunku do rynku właściwego. 
Wyjątki: 
Zakłada się, że wpływ dominujący nie istnieje, jeżeli inwestorzy wymienieni w ust 2 akapit drugi Załącznika 1 Rozporządzenia Komisji (UE)  
nr 651/2014 nie angażują się bezpośrednio lub pośrednio w zarządzanie danym przedsiębiorstwem, bez uszczerbku dla ich praw jako 
udziałowców/akcjonariuszy. 
Poza przypadkami określonymi w art. 3 ust. 2 Załącznika nr 1 akapit drugi przedsiębiorstwa nie można uznać za małe lub średnie przedsiębiorstwo, 
jeżeli – zgodnie z art. 3 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 - 25 % lub więcej kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio  
lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, co najmniej jeden organ publiczny (ang. public body). 
Uwaga! Zasadniczym założeniem uznania przedsiębiorstwa za powiązane jest kwestia dominującego wpływu. Nie jest przy tym istotne, czy 
jednostka dominującą jest podmiot będący wnioskodawcą czy też inny przedsiębiorca mający dominujący wpływ na wnioskodawcę, a zatem 
zależności te należy rozpatrywać niejako obustronnie.  
Określając powiązania pomiędzy przedsiębiorcami należy zwracać również uwagę na występowanie ewentualnych powiązań przez osoby fizyczne 
lub grupę osób fizycznych (np. powiązania rodzinne) dotyczących: 

 powiązań gospodarczych (stosunki handlowe – osiąganie obrotów ze sprzedaży w ramach podmiotów powiązanych przez osoby fizyczne lub 
grupy osób; relacje finansowe – istnienie wzajemnych relacji finansowych, wskazujących na możliwość wsparcia przedsiębiorstwa 
wnioskodawcy ze strony podmiotów powiązanych przez osoby fizyczne lub grupy osób fizycznych, takich jak pożyczki, poręczenia kredytów 
wspólne inwestycje majątkowe lub kapitałowe, umowy użyczenia, najmu lub dzierżawy, umowa franczyzy, itp.; wizerunek podmiotów – 
marka/nazwa podmiotu, logo podmiotu, adres strony www; wspólne występowanie na rynku – wspólni klienci, wspólni dostawcy, wspólni 
usługodawcy – np. usługi księgowe, reklamowe, prawnicze, informatyczne, wspólny zakres oferowanych produktów lub usług) 

 powiązań organizacyjnych (np. małżonek/ka prowadzący działalność gospodarczą na tym samym rynku lub rynku pokrewnym). 
Pozostawanie w układzie przedsiębiorstw powiązanych wpływa na sposób ustalenia poziomu zatrudnienia oraz pułapów finansowych, od których 
uzależnia się posiadanie bądź utratę statusu MŚP. Ustalenie statusu MŚP wymaga dodania do danych badanego przedsiębiorstwa 100% wartości 
zatrudnienia, obrotu lub bilansu tego przedsiębiorstwa, które w badanym przedsiębiorstwie ma większość głosów, lub 100% wartości zatrudnienia, 
obrotu lub bilansu tego przedsiębiorstwa, w którym badane przedsiębiorstwo ma większość głosów. 

 

 
 
 

   …………………………..          …………………………........ 
  (miejscowość, data)                           (czytelny podpis) 
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Załącznik 1 - Informacje przedstawiane przez przedsiębiorstwo samodzielne  

 

1. Czy którakolwiek z poniższych relacji zachodzi pomiędzy przedsiębiorstwem Wnioskodawcy  a innym podmiotem  
na podstawie umowy, porozumienia lub uzgodnienia z podmiotami trzecimi? 

1a. Posiadanie udziałów/akcji w innym podmiocie bądź też inny podmiot posiada udziały/akcje w 
przedsiębiorstwie Wnioskodawcy?  

 tak  nie 

Opis*:  

1b. Korzystanie z prawa głosu jako udziałowiec/akcjonariusz/członek w innym podmiocie bądź też inny 
podmiot korzysta z prawa głosu jako udziałowiec/akcjonariusz/członek w przedsiębiorstwie 
Wnioskodawcy? 

 tak  nie 

Opis*:  

1c.  Jeśli w 1a lub b) zaznaczono opcję  „tak”, czy przedsiębiorstwo Wnioskodawcy  posiada 25%  
lub więcej udziałów/akcji lub głosów w innym przedsiębiorstwie ? 

 tak 
 
 nie 
 

Opis*:  

1d. Jeśli w 1a lub b) zaznaczono opcję  „tak”, czy inne przedsiębiorstwa lub podmioty publiczne posiadają, 
samodzielnie lub wspólnie z jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami powiązanymi lub podmiotami 
publicznymi 25% lub więcej udziałów/akcji lub głosów w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy? 

 tak 
 
 nie 
 

Opis*:  

1e. Jeśli w 1d zaznaczono opcję „tak” , czy tymi przedsiębiorstwami lub podmiotami są: 
publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitałowe podwyższonego ryzyka lub aniołów 
biznesu, tj.  

 osoby fizyczne lub grupy osób prowadzące regularną działalność inwestycyjną podwyższonego 
ryzyka, które inwestują w firmy nienotowane na giełdzie, pod warunkiem, że cała kwota 
inwestycji aniołów biznesu w to samo przedsiębiorstwo nie przekroczy: 1 250 000 EUR; uczelnie 
(szkoły wyższe) lub ośrodki badawcze nienastawione na zysk; 

 inwestorzy instytucjonalni, w tym regionalne fundusze rozwoju; 

 niezależne władze lokalne z rocznym budżetem poniżej 10 milionów EUR oraz liczbą 
mieszkańców poniżej 5000. 

- i ww. podmioty posiadają 25% do 50% kapitału lub praw głosu  
 
(tylko pod takim warunkiem dane tego podmiotu nie są uwzględniane przy ustalaniu statusu 
przedsiębiorstwa Wnioskodawcy).  

 tak 
 
 nie 
 

Opis*:  

1f. Jeśli przedsiębiorstwa lub podmioty, o których mowa w 1e, posiadają powyżej 50 %  czy angażują się 
bezpośrednio lub pośrednio w zarządzanie przedsiębiorstwem wnioskodawcy? 

 tak 
 
 nie 
 

Opis*:   

 1g. Możliwość wyznaczania lub odwoływania członków organu administracyjnego, zarządzającego  
lub nadzorczego innego podmiotu bądź też przez inny podmiot w odniesieniu do przedsiębiorstwa  
Wnioskodawcy? 

 tak  nie 

Opis*:  

1h. Dominujący wpływ na inny podmiot, wynikający np. z umowy z tym podmiotem lub zgodnie  
z postanowieniami statutu lub umowy spółki itp. bądź też dominujący wpływ innego podmiotu na 
przedsiębiorstwo Wnioskodawcy, wynikający, np. z umowy lub zgodnie z postanowieniami jego 
statutu lub umowy spółki itp.? 

 tak 
 
 nie 
 

Opis*:  
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1i. Pozostawanie w związku, o którym mowa w 1a, 1 b, 1g, 1h, za pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy 
osób fizycznych działających wspólnie jeśli prowadzą one działalność lub część działalności na tym samym 
rynku właściwym lub rynkach pokrewnych? 

 tak  nie 

Opis*:  

2. Czy przedsiębiorstwo sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe albo jest ujęte  
w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstwa, które sporządza sprawozdania skonsolidowane? 

 tak  nie 

 
 
 
* W rubryce opis należy szczegółowo opisać w jaki sposób przedmiotowa przesłanka jest spełniona. W szczególności należy wskazać przedsiębiorstwa, 
z którymi wnioskodawca pozostaje w danych relacjach i procentowy udział w kapitale lub prawach głosu, opisać zaistniałe zmiany w strukturze 
właścicielskiej przedsiębiorstwa, wraz z określeniem daty ww. zmiany, podstawy prawnej oraz ich charakteru. 

 
 
 
 
 

……………………………..        …………………………….......... 
 (miejscowość, data)                           (czytelny podpis) 
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Załącznik 2 - Informacje przedstawiane przez przedsiębiorstwo partnerskie  

 

1. Czy któraś z poniższych relacji zachodzi pomiędzy przedsiębiorstwem  Wnioskodawcy, a innym podmiotem  
na podstawie umowy, porozumienia lub uzgodnienia z podmiotami trzecimi? 

1a. Posiadanie udziałów/akcji w innym podmiocie bądź też inny podmiot posiada udziały/akcje w 
przedsiębiorstwie Wnioskodawcy? 

 tak  nie 

Opis*:  

1b. Korzystanie z prawa głosu jako udziałowiec/ akcjonariusz/ członek w innym podmiocie bądź też inny 
podmiot korzysta z prawa głosu jako udziałowiec/akcjonariusz/członek w przedsiębiorstwie 
Wnioskodawcy ? 

 tak  nie 

Opis*:  

1c.  Jeśli w 1 a lub b zaznaczono opcję  „tak”, czy przedsiębiorstwo Wnioskodawcy  posiada 25%  
lub więcej udziałów/akcji lub głosów w innym przedsiębiorstwie ? 

 tak  nie 

Opis*:  

1d. Jeśli w 1 a) lub b) zaznaczono opcję  „tak”, czy inne przedsiębiorstwa lub podmioty publiczne 
posiadają, samodzielnie lub wspólnie z jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami powiązanymi  
lub podmiotami publicznymi 25% lub więcej udziałów/akcji lub głosów w przedsiębiorstwie 
Wnioskodawcy?  

 tak  nie 

Opis*:  

1e. Możliwość wyznaczania lub odwoływania członków organu administracyjnego, zarządzającego  
lub nadzorczego innego podmiotu bądź też przez inny podmiot w odniesieniu do przedsiębiorstwa 
Wnioskodawcy? 

 tak  nie 

Opis*:  

1f. Dominujący wpływ na inny podmiot, wynikający np. z umowy z tym podmiotem lub zgodnie  
z postanowieniami statutu lub umowy spółki itp. bądź też wpływ innego podmiotu na przedsiębiorstwo 
Wnioskodawcy wynikający np. z umowy lub zgodnie z postanowieniami jego statutu lub umowy spółki 
itp.? 

 tak  nie 

Opis*:  

1g. Pozostawanie w związku, o którym mowa w 1a, 1 b, 1e, 1f, za pośrednictwem osoby fizycznej  
lub grupy osób fizycznych działających wspólnie jeśli prowadzą one działalność lub część działalności na 
tym samym rynku właściwym lub rynkach pokrewnych? 

 tak  nie 

Opis*:  

2. Dane dot. podmiotów partnerskich  
(pełne dane przedsiębiorstw wraz z danymi przedsiębiorstw powiązanych z nimi) 

Nazwa i siedziba przedsiębiorstwa / przedsiębiorstw pozostających  
z Wnioskodawcą w relacji przedsiębiorstw partnerskich 

Udział % 
Wnioskodawcy  
w kapitale lub 
prawach głosu 
przedsiębiorstwa 
partnerskiego 
(jeśli dotyczy) 

Udział % 
przedsiębiorstw
a partnerskiego  
w kapitale  
lub prawach 
głosu 
Wnioskodawcy 
(jeśli dotyczy) 

1)   

2)   
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3)   

3. Czy przedsiębiorstwo sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe albo 
jest ujęte w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstwa, które sporządza 
sprawozdania skonsolidowane? 

 tak  nie 

 
 

* W rubryce opis należy szczegółowo opisać w jaki sposób przedmiotowa przesłanka jest spełniona. W szczególności należy wskazać 
przedsiębiorstwa, z którymi wnioskodawca pozostaje w danych relacjach i procentowy udział w kapitale lub prawach głosu, opisać zaistniałe zmiany 
w strukturze właścicielskiej przedsiębiorstwa, wraz z określeniem daty ww. zmiany, podstawy prawnej oraz ich charakteru. 

 
 
 
 

 …………………………..        …………………………….......... 
 (miejscowość, data)                           (czytelny podpis) 
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Załącznik 3 - Informacje przedstawiane przez przedsiębiorstwo powiązane 

 

1. Czy któraś z poniższych relacji zachodzi pomiędzy przedsiębiorstwem Wnioskodawcy,  a innym podmiotem  
na podstawie umowy, porozumienia lub uzgodnienia z podmiotami trzecimi, w tym z następującymi podmiotami: 

 publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitałowe podwyższonego ryzyka lub aniołów biznesu, tj.  osoby 
fizyczne lub grupy osób prowadzące regularną działalność inwestycyjną podwyższonego ryzyka, które inwestują 
w firmy nienotowane na giełdzie, pod warunkiem, że cała kwota inwestycji aniołów biznesu w to samo 
przedsiębiorstwo nie przekroczy  1 250 000 EUR; 

 uczelnie (szkoły wyższe) lub ośrodki badawcze nienastawione na zysk; 

 inwestorzy instytucjonalni, w tym regionalne fundusze rozwoju; 

 niezależne władze lokalne z rocznym budżetem poniżej 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców poniżej 5 000; 

 osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych , jeśli prowadzą swoją działalność lub część działalności na tym samym 
rynku lub rynkach pokrewnych. 

1a. Przedsiębiorstwo Wnioskodawcy ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli 
udziałowca/akcjonariusza lub członka albo inne przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w roli 
udziałowca/akcjonariusza lub członka w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy?  

 tak  nie 

Opis:  

1b. Przedsiębiorstwo Wnioskodawcy ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu 
zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa albo inne przedsiębiorstwo ma prawo 
wyznaczyć lub odwołać większość członków organu zarządzającego lub nadzorczego  
w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy? 

 tak  nie 

Opis:  

1c. Przedsiębiorstwo Wnioskodawcy ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo 
zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub z postanowieniami w dokumencie 
założycielskim, statucie lub umowie spółki albo inne przedsiębiorstwo ma prawo wywierać 
dominujący wpływ na przedsiębiorstwo Wnioskodawcy zgodnie z umową lub postanowieniami  
w dokumencie założycielskim, statucie lub umowie spółki? 

 tak  nie 

Opis:  

1d. Przedsiębiorstwo Wnioskodawcy będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego 
przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, zgodnie z umową z innymi udziałowcami/akcjonariuszami 
lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/ akcjonariuszy lub członków 
w tym przedsiębiorstwie albo inne przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem  
lub członkiem przedsiębiorstwa Wnioskodawcy kontroluje samodzielnie, zgodnie z umową z innymi 
udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu 
udziałowców/ akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie? 

 tak  nie 

Opis:  

1e. Pozostawanie w związku, o którym mowa w 1a, 1 b, 1c, 1d, za pośrednictwem osoby fizycznej  
lub grupy osób fizycznych działających wspólnie jeśli prowadzą one działalność lub część działalności 
na tym samym rynku właściwym lub rynkach pokrewnych ? 

 tak 
 
 nie 
 

Opis:  

1f. Jeśli przedsiębiorstwa lub podmioty, o których mowa w 1, posiadają powyżej 50 %  czy angażują się 
bezpośrednio lub pośrednio w zarządzanie przedsiębiorstwem wnioskodawcy? 

 tak  nie 

Opis:  

2. Dane dot. podmiotów powiązanych z Wnioskodawcą 
(pełne dane przedsiębiorstw wraz z danymi przedsiębiorstw powiązanych z nimi) 
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Nazwa i siedziba przedsiębiorstwa/ przedsiębiorstw pozostających  
z Wnioskodawcą w relacji przedsiębiorstw powiązanych 

Udział % 
Wnioskodawcy  
 w kapitale lub 
prawach głosu 
przedsiębiorstwa 
powiązanego 
 (jeśli dotyczy) 

Udział % 
przedsiębiorstwa 
powiązanego  
w kapitale  
lub prawach głosu 
Wnioskodawcy 
(jeśli dotyczy) 

1)   

2)   

3)   

…   

3a. Czy przedsiębiorstwo Wnioskodawcy jest członkiem  grupy kapitałowej, 
łańcucha zintegrowanego pionowo lub innej grupy sporządzającej 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe? 

 tak  nie 

3b. Czy sprawozdanie skonsolidowane, o którym mowa w pkt 3a, uwzględnia 
również dane przedsiębiorstwa Wnioskodawcy?  

 tak  nie 

3c. Czy przedsiębiorstwo Wnioskodawcy lub co najmniej jedno z przedsiębiorstw  
z nim powiązanych sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe lub  jest 
ujęte w sprawozdaniu skonsolidowanym innego przedsiębiorstwa z nim 
powiązanego?  

 tak  nie 

  
* W rubryce opis należy szczegółowo opisać w jaki sposób przedmiotowa przesłanka jest spełniona. W szczególności należy wskazać przedsiębiorstwa, 
z którymi wnioskodawca pozostaje w danych relacjach i procentowy udział w kapitale lub prawach głosu, opisać zaistniałe zmiany w strukturze 
właścicielskiej przedsiębiorstwa, wraz z określeniem daty ww. zmiany, podstawy prawnej oraz ich charakteru. 
 

 

 

 

  …………………………..        …………………………….......... 
 (miejscowość, data)                           (czytelny podpis) 
 


