
Reńska Wieś, dnia ...................... roku

......................................................
imię, nazwisko, nazwa przedsiębiorstwa

......................................................
adres zamieszkania lub siedziby

......................................................

......................................................
NIP

.......................................................
PESEL LUB REGON

.......................................................
PKD (Polska Klasyfikacja Działalności)

Wójt Gminy Reńska Wieś

O Ś W I A D C Z E N I E

Pouczony o odpowiedzialności karnej1, na mocy art.110 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 

roku  o  swobodzie  działalności  gospodarczej  (Dz.U.  Nr  173,  poz.1807)  oświadczam,  że 

spełniam przesłanki  określone w art.104 – 106 i  art.108 ustawy o swobodzie  działalności 

gospodarczej.

Niniejszym oświadczam2, że jestem:

a) mikroprzedsiębiorcą

Za  mikroprzedsiebiorcę  uważa  się  przedsiębiorcę,  który  w  co  najmniej  jednym  z 

dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

2) osiągnął  roczny  obrót  netto  ze  sprzedaży  towarów,  wyrobów  i  usług  oraz 

operacji finansowych nie przekraczający 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.

b) małym przedsiębiorcą:

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę,  który w co najmniej jednym z 

dwóch ostatnich lat obrotowych:

1 Art.233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz.U.Nr 88, poz.553 z późniejszymi zmianami), 
kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności 
do lat 3.
2 Właściwe podkreślić.



1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2) osiągnął  roczny  obrót  netto  ze  sprzedaży  towarów,  wyrobów  i  usług  oraz 

operacji  finansowych  nie  przekraczający  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.

c) średnim przedsiębiorcom:

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z 

dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął  roczny  obrót  netto  ze  sprzedaży  towarów,  wyrobów  i  usług  oraz 

operacji  finansowych  nie  przekraczający  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.

Wyrażone w euro wielkości, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez 

Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu 

przedsiębiorcy.

Nie uważa się odpowiednio za mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego, przedsiębiorcy, w 

którym  inni  przedsiębiorcy,  Skarb  Państwa  oraz  jednostki  samorządu  terytorialnego 

posiadają:

1) 25% i więcej wkładów, udziałów lub akcji;

2) prawa do 25% i więcej udziału w zysku;

3) 25%  i  więcej  głosów  w  zgromadzeniu  wspólników,  walnym  zgromadzeniu 

akcjonariuszy albo walnym zgromadzeniu spółdzielni.
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