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I. Podmiot powiązany: 

1. Podmiot, na który Oferent wywiera znaczący wpływ lub który wywiera taki wpływ 

na Oferenta. 

2. Podmiot, na który znaczący wpływ wywiera inny podmiot, na który to inny 

podmiot również wywiera znaczący wpływ na Oferenta, w tym: 

a) podmiot, na który znaczący wpływ wywiera członek organu Oferenta 

(kontrolnego, stanowiący go lub zarządzającego, w tym rady nadzorczej, 

zarządu, walnego zgromadzenia), wywierający znaczący wpływ na Oferenta, 

b) akcjonariusz, udziałowiec Oferenta, wspólnik w spółce osobowej, będącej 

Oferentem, wywierający znaczący wpływ na Oferenta.  

3. podmioty, na które wywiera znaczący wpływ małżonek, krewny lub powinowaty 

do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej 

jeden podmiot, w tym podmiot, na który znaczący wpływ wywiera małżonek, 

krewny lub powinowaty do drugiego stopnia: 

a) Oferenta będącego osobą fizyczną,   

b) członka organu Oferenta (kontrolnego, stanowiącego lub zarządzającego, w 

tym rady nadzorczej, zarządu, walnego zgromadzenia) lub wspólnika w spółce 

osobowej lub strony umowy w spółce cywilnej, wywierający znaczący wpływ 

na Oferenta, 

c) będącego osobą fizyczną - akcjonariusza, udziałowca, wspólnik w spółce 

osobowej, będącej Oferentem, wywierający znaczący wpływ na Oferenta.  

4. Spółka niemająca osobowości prawnej oraz jej wspólnicy.   

 

II. Podmiot – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej.  

 

III. Znaczący wpływ: 

1. posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%: 

- udziałów, akcji w kapitale lub 

- praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających lub prawo 

do wyznaczania członków tych organów posiadających takie prawa głosu,   

- udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatyw, w 

szczególności jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, w majątku 

wspólnym stron umowy spółki cywilnej; z wyjątkiem majątku objętego 

wspólnością majątkową małżeńską. 

 

2. oddziaływane na działalność podmiotu o charakterze decydującym, przez co 

należy rozumieć taki stosunek prawny lub faktyczny (np. więzy gospodarcze, 

organizacyjne), na podstawie którego osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

ma obowiązek stosować się lub stosuje się do wytycznych podmiotu lub na 

podstawie którego podmiot może podporządkować lub podporządkowuje sobie 

zachowanie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 
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osobowości prawnej, w tym w przypadku, gdy podmiot posiada uprawnienie do 

określania lub zatwierdzania strategicznych decyzji handlowych lub zarządzania 

osobą prawną lub jednostką organizacyjną, co może następować między innymi 

na podstawie umów, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. 

Kodeks spółek handlowych czy także poprzez obecność przedstawicieli podmiotu 

w organach osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej lub jako przedstawicieli takiej osoby lub jednostki. 

 

3. pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub 

powinowactwa do drugiego stopnia. 

 

IV. Posiadanie pośrednio udziału lub prawa oznacza sytuację, o której mowa w 

art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 

osób prawnych. 

 

 


