
I. Forma prawna przedsiębiorcy – należy wpisać kod odpowiadający 
formie prawnej beneficjenta 

 
Przedsiębiorstwo państwowe 1.A 

Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa 1.B 

Jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu przepisów o 
gospodarce komunalnej 

1.C 

Spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb 
Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub 
jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie 
jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i 
konsumentów    

 
1.D 

Beneficjent pomocy nie należy do kategorii określonych kodem od 1.A do 1.D 2 

 
II. Wielkość przedsiębiorcy – należy wpisać kod odpowiadający wielkości 
przedsiębiorcy 
 

Mikroprzedsiębiorca 0 

Przedsiębiorca mały 1 

Przedsiębiorca średni  2 

Inny przedsiębiorca 3 

 
Średni przedsiębiorca: 

 zatrudniał w jednym z 2 ostatnich lat obrotowych średniorocznie 

mniej niż 250 pracowników oraz 

 osiągnął w tym okresie roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, 

wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający 

równowartości w złotych 50 mln EURO lub 

 sumy aktywów jego bilansu sporządzanego na okres jednego z tych 

lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 mln EURO. 

 

Mały przedsiębiorca: 
 zatrudniał w jednym z 2 ostatnich lat obrotowych średniorocznie 

mniej niż 50 pracowników oraz 
 osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży  towarów, wyrobów i 

usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości 

w złotych 10 mln EURO lub 



 sumy aktywów jego bilansu sporządzanego na okres jednego z tych 

lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 mln EURO 
  
Mikroprzedsiębiorca: 

 zatrudniał w jednym z 2 ostatnich lat obrotowych średniorocznie 

mniej niż 10 pracowników oraz  
 osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży  towarów, wyrobów i 

usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości 

w złotych 2 mln EURO lub 
 sumy aktywów jego bilansu sporządzanego na okres jednego z tych 

lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln EURO 
 

Wyrażone w EURO wielkości przelicza się na złote według średniego kursu 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku oborowego 

wybranego dla określenia statusu przedsiębiorcy. 

Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty.  
 


