
ANKIETA MŚP 

 

W związku z działaniami podejmowanymi przez Izbę mającymi na celu uzyskanie 

dodatkowych źródeł finansowania, w wielu przypadkach proszeni jesteśmy o informację jakie 

grupy przedsiębiorców są reprezentowane w naszej organizacji. 

W związku z pytaniami gównie o sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 

przygotowaliśmy ankietę dotyczące tej kwestii. 

Uprzejmie prosimy o zaznaczenie do jakiej grupy przedsiębiorstw zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162), zalicza się Państwa 

firma: 

[    ]   za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku 

            z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:  

− zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 

− osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji 

finansowych nieprzekraczający 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; 

 

[    ]   za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym  roku 

z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 

− zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 

− osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji 

finansowych nieprzekraczający 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; 

[   ]    za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym 

roku   z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 

− zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 

− osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji 

finansowych nieprzekraczający 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; 

[    ]   za pozostałego przedsiębiorcę 

 

 

 

…………………………                               …………………………. 

                   data                                                                                pieczątka i podpis 


