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W związku ze zmianami do ustawy z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty  

w transakcjach handlowych, które weszły w życie od 1 stycznia 2020 r., zwracamy 

się z prośbą o złożenie przez Państwa oświadczenia o posiadaniu przez spółkę 

........................................................ statusu mikroprzedsiębiorcy, małego 

przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy lub dużego przedsiębiorcy w rozumieniu 

załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  

w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014  

z późn. zm). Jednocześnie, w związku z nałożonym na FAMUR SA jako dużego 

przedsiębiorcę obowiązkiem weryfikowania statusu kontrahentów (art. 4b ustawy 

o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w brzmieniu, który obowiązuje od 

1 stycznia 2020 r.) zwracamy się z prośba o wypełnienie załączonej do niniejszego 

pisma ankiety i odesłanie jej do FAMUR SA.  

1. Dostawca oświadcza, że:  
 

a) jest:  

□ mikroprzedsiębiorcą  

□ małym przedsiębiorcą  

□ średnim przedsiębiorcą  

□ dużym przedsiębiorcą  

w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 
czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.  



 
 
 

 

FAMUR FAMAK SA        T +48 77 44 77 100 KRS: 0000076547 SR w Opolu, VIII Wydz. Gosp. KRS Rejestr Przedsiębiorców 
ul. Fabryczna 5           F +48 77 44 77 401 Regon: 531102726 Kapitał zakładowy: 102.757.196,80 zł, 
46-200 Kluczbork famak@famak.com.pl NIP: 7510002119 opłacony w całości 

    
www.famak.com.pl    

 

b) jest: 

□ przedsiębiorstwem samodzielnym  

□ przedsiębiorstwem partnerskim  

□ przedsiębiorstwem powiązanym  

w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 

czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 

c) w ostatnim zatwierdzonym okresie obrachunkowym zatrudniał w skali 

rocznej:  

□ 250 lub więcej niż 250 pracowników  

□ mniej niż 250 pracowników 

przy czym liczba zatrudnionych pracowników została obliczona z uwzględnieniem 
Artykułu 5, a w przypadku przedsiębiorstwa partnerskiego lub przedsiębiorstwa 

powiązanego także z uwzględnieniem Artykułu 6 załącznika I do rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014 z17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu.  

d) w przedostatnim zatwierdzonym okresie obrachunkowym zatrudniał  

w skali rocznej:  

□ 250 lub więcej niż 250 pracowników  

□ mniej niż 250 pracowników  

przy czym liczba zatrudnionych pracowników została obliczona z uwzględnieniem 

Artykułu 5, a w przypadku przedsiębiorstwa partnerskiego lub przedsiębiorstwa 
powiązanego także z uwzględnieniem Artykułu 6 załącznika I do rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu.  
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e) w ostatnim zatwierdzonym okresie obrachunkowym osiągnął:  

□ roczny obrót na poziomie przekraczającym 50 milionów EUR  

□ roczny obrót na poziomie równym lub mniejszym niż 50 miliony EUR  

przy czym w odniesieniu do przedsiębiorstwa partnerskiego lub przedsiębiorstwa 
powiązanego obrót został ustalony z uwzględnieniem art. 6 załącznika I do 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu. 

f) w przedostatnim zatwierdzonym okresie obrachunkowym osiągnął:  

□ roczny obrót na poziomie przekraczającym 50 milionów EUR  

□ roczny obrót na poziomie równym lub mniejszym niż 50 miliony EUR  

przy czym w odniesieniu do przedsiębiorstwa partnerskiego lub przedsiębiorstwa 
powiązanego obrót został ustalony z uwzględnieniem art. 6 załącznika I do 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu. 

g) w ostatnim zatwierdzonym okresie obrachunkowym:  

□ roczna suma bilansowa przekracza 43 miliony EUR  

□ roczna suma bilansowa jest równa lub mniejsza niż 43 miliony EUR  

przy czym w odniesieniu do przedsiębiorstwa partnerskiego lub przedsiębiorstwa 

powiązanego roczna suma bilansowa została ustalony z uwzględnieniem art. 6 
załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.  
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h) w przedostatnim zatwierdzonym okresie obrachunkowym:  

□ roczna suma bilansowa przekracza 43 miliony EUR  

□ roczna suma bilansowa jest równa lub mniejsza niż 43 miliony EUR  

przy czym w odniesieniu do przedsiębiorstwa partnerskiego lub przedsiębiorstwa 
powiązanego roczna suma bilansowa została ustalony z uwzględnieniem art. 6 

załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. 
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 


