
Schaeffler Polska Sp. z o.o.

Oświadczenie

Niniejszym oświadczamy, że nasze przedsiębiorstwo zgodnie z poniższymi kryteriami oraz
odpowiednimi przepisami regulacji UE (np. Zalecenie Komisji 2003/361/WE opublikowane
w Dzienniku Urzędowym UE L 124 z 20.05.2003 r., str. 36, Rozporządzenie Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r.), na dzień dzisiejszy zakwalifikowane jest jako

DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWO.

Kategoria
przedsiębiorstwa

Liczba zatrudnionych
pracowników

(kryterium podstawowe)

Roczne obroty
(kryterium dodatkowe)

Roczna suma
bilansowa

(kryterium dodatkowe)
mikro 1 do 9 ≤ 2 000 000 € ≤ 2 000 000 €
małe 10 do 49 ≤ 10 000 000 € ≤ 10 000 000 €
średnie 50 do 249 ≤ 50 000 000 € ≤ 43 000 000 €
duże 250 i więcej ≥ 50 000 000 € ≥ 43 000 000 €

Przedsiębiorstwo zaliczane jest do określonej kategorii, gdy zatrudnia określoną liczbę pracowników (kryterium
główne) oraz gdy spełnia co najmniej jedno inne kryterium (roczny obrót lub roczna suma bilansowa).
W związku z tym konieczne jest również określenie czy przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem
samodzielnym, przedsiębiorstwem partnerskim czy przedsiębiorstwem powiązanym.

Warszawa dnia 19-02-2021 r.
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Schaeffler Polska Sp. z o.o.



Schaeffler Polska Sp. z o.o.

Declaration

We hereby declare that our enterprise is in accordance with the below mentioned criteria and
in accordance with relevant EU legislation and policies (e.g. Commission Recommendation
2003/361/EC published in the Official Journal of the EU L 124 of 20.5.2003, p. 36,
Commission Regulation No. 651/2014 of 17.6.2014), on today date classified as a

LARGE ENTERPRISE.

Category of an
enterprise

Number of employees
(main criterion)

Annual turnover
(additional criterion)

Annual balance sheet
total (additional

criterion)
micro 1 to 9  2 000 000 €  2 000 000 €
small 10 to 49  10 000 000 €  10 000 000 €
medium 50 to 249  50 000 000 €  43 000 000 €
large 250 and more  50 000 000 €  43 000 000 €
An enterprise is included in a specific category when it has a certain number of employees (the main criterion)
and when it meets at least one other criterion  (annual turnover or  annual balance sheet total).In this regard it
is also necessary to determine whether the enterprise is an autonomous enterprise, a partner enterprise, or
a linked enterprise.

In Warsaw on 19-02-2021
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Schaeffler Polska Sp. z o.o.
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