
Dokument obowiązkowy do każdej formy prawnej: 

 Dowód osobisty 

Dokumenty dodatkowe do poszczególnych form prawnych: 

1. Spółka cywilna 

 dokument potwierdzający nadanie numeru REGON 

 dokument potwierdzający nadanie numeru NIP 

 umowa spółki 

 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis/wyciąg z KRS wspólnika 

podpisującego umowę 

 akt nominacji i wyznaczenia siedziby przez Ministra Sprawiedliwości jednego  

ze wspólników 

 wpis do ewidencji producentów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

 dokument potwierdzający nadanie  numeru ewidencji producentów z ARiMR 

 zaświadczenie o wielkości użytków rolnych z urzędu gminy 

 zaświadczenie o wpisie do rejestru praktyk lekarskich: indywidualnych, grupowych, 

specjalistycznych 

 decyzja o powołaniu na funkcję/stanowisko komornika wydane przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości 

 Upoważnienie/pełnomocnictwo* 

 

2. Spółka z o.o., akcyjna, jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna, 

 Dokument potwierdzający nadanie numeru REGON 

 Dokument potwierdzający nadanie numeru NIP 

 Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego 

 Upoważnienie/pełnomocnictwo* 

 

3. Fundacja i stowarzyszenie, 

 Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego 

 Dokument potwierdzający nadanie numeru NIP 

 Dokument potwierdzający nadanie numeru REGON 

 status stowarzyszenia lub wypis z rejestru stowarzyszeń 

 statut lub zaświadczenie o wpisie do rejestru klubów sportowych 

 decyzja o dokonaniu wpisu do rejestru klubów sportowych 

 Upoważnienie/pełnomocnictwo* 

 

4. Kościół / związek wyznaniowy 

 Dekret odpowiedniej władzy kościelnej poświadczający powołanie na funkcję 

arcybiskupa, biskupa, proboszcza 

 Dokumenty poświadczające udział w zarządzie gminy wyznaniowej lub związku gmin 

 Dokument potwierdzający nadanie numeru NIP 



 Dokument potwierdzający nadanie numeru REGON 

 Upoważnienie/pełnomocnictwo* 

 

 

5. Spółdzielnia 

 Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego 

 Dokument potwierdzający nadanie numeru NIP 

 Dokument potwierdzający nadanie numeru REGON 

 Upoważnienie/pełnomocnictwo* 

 

6. Wspólnota mieszkaniowa, 

 Uchwała wspólnoty w sprawie wyboru zarządu 

 Dokument potwierdzający nadanie numeru NIP 

 Dokument potwierdzający nadanie numeru REGON 

 Upoważnienie/pełnomocnictwo* 

 

7. Przedsiębiorstwo państwowe 

 Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego 

 Dokument potwierdzający nadanie numeru NIP 

 Dokument potwierdzający nadanie numeru REGON 

 Upoważnienie/pełnomocnictwo* 

 

8. Państwowa jednostka budżetowa lub zakład budżetowy, gospodarstwo pomocnicze, 

szkoła publiczna, 

 Decyzja dysponenta części budżetowej 

 Poświadczenie funkcji wydane przez dysponenta części budżetowe 

 Upoważnienie/pełnomocnictwo* 

 

9. Partia polityczna, związek zawodowy 

 Odpis z ewidencji partii politycznych 

 wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego 

 Dokument potwierdzający nadanie numeru NIP 

 Dokument potwierdzający nadanie numeru REGON 

 Upoważnienie/pełnomocnictwo* 

 

 



10. Jednostka samorządu terytorialnego, urząd państwowy, organ administracji 

publicznej 

 Poświadczenie funkcji 

 Upoważnienie/pełnomocnictwo* 

 

11. Szkoła i uczelnia niepubliczna 

 wypis z rejestru Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego 

 Poświadczenie funkcji 

 Dokument potwierdzający nadanie numeru NIP 

 Dokument potwierdzając nadanie numeru REGON 

 Upoważnienie/pełnomocnictwo* 

 

 

 

 

 

 
*Upoważnienie/pełnomocnictwo wymagane jest w przypadku kiedy wymaga tego kilkuosobowa 

reprezentacja wynikająca z zapisów w KRS, wynika to z umowy spółki cywilnej lub kiedy Klient 

upoważnia kogoś innego do zawarcia umowy w swoim imieniu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


