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I. UPROSZCZONY WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZB ĘDNYCH DO PODPISANIA UMOWY O 
ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W ZALE śNOŚCI OD TYPU 
PODMIOTU PODPISUJĄCEGO UMOWĘ W PRZYPADKU ABONENTÓW PLAY I 
KLIENTÓW MNP*. 

Podmioty podpisuj ące Umow ę o świadczenie usług telekomunikacyjnych:  

[OF 01]  Osoba fizyczna b ędąca obywatelem polskim: 

1.dowód osobisty  

 [OF 02]  Osoba fizyczna nie b ędąca obywatelem polskim: 

 

1.paszport lub dowód osobisty UE 

2.karta stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu 

[OF 03]  Osoba fizyczna prowadz ąca działalno ść gospodarcz ą będąca obywatelem polskim:  

1.dowód osobisty 

2.do wyboru jeden z dokumentów: 
- Wpis do ewidencji działalności gospodarczej  
- Zaświadczenie o wielkości uŜytków rolnych wystawione z Urzędu Gminy 
- Oryginał dokumentu potwierdzającego nadanie numeru ewidencji producentów z ARiMR 
- Oryginał z wypisu do ewidencji producentów z ARiMR 
- Akt nominacji i wyznaczenia siedziby przez Ministra Sprawiedliwości dla notariusza 

[OF 04]  Osoba fizyczna prowadz ąca działalno ść gospodarcz ą nie będąca obywatelem  

polskim :  

1.paszport  
2.wpis do ewidencji działalności gospodarczej 

[OP 01]  Spółka Cywilna (Umowę podpisuje: wspólnik (lub wspólnicy) uprawniony do 
reprezentacji Spółki) 

1.dowód osobisty 
2.oryginał umowy spółki 
3.do wyboru jeden z dokumentów 
-Zaświadczenie o wielkości uŜytków rolnych wystawione z Urzędu Gminy 
-Oryginał dokumentu potwierdzającego nadanie numeru ewidencji producentów z ARiMR 
-Oryginał z wypisu do ewidencji producentów z ARiMR 
-Akt nominacji i wyznaczenia siedziby przez Ministra Sprawiedliwości dla notariusza 
-Wpis do ewidencji gospodarczej wspólnika podpisującego umowę 
-Oryginał odpisu lub wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego 

[OP 02]  Spółka z o.o., akcyjna, jawna, komandytowa, partner ska, komandytowo-akcyjna 
(Umowę podpisują: osoby uprawnione do reprezentowania zgodnie z wpisem do rejestru lub 
pełnomocnik) 

1.dowód osobisty lub paszport 
2.Oryginał odpisu lub wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego 
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[OP 03]  Fundacje i stowarzyszenia (Umowę podpisują: osoby uprawnione do reprezentowania 
zgodnie z wpisem do rejestru lub ich pełnomocnicy) 

1.Dowód osobisty lub paszport 
2.Oryginał odpisu lub wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego 

[OP 04] Kościoły (Umowę podpisuje: Arcybiskup, biskup diecezjalny, proboszcz lub zarząd 
gminy wyznaniowej /związku gmin lub ich pełnomocnicy) 

1.dowód osobisty 
2.do wyboru jeden z dokumentów 
-Dokument poświadczający udział w zarządzie gminy wyznaniowej lub związku gmin 
-Oryginał dekretu odpowiedniej władzy kościelnej powołanie na funkcję arcybiskupa,   
biskupa, proboszcza 

[OP 05]  Spółdzielnie (Umowę podpisuje: osoby uprawnione do reprezentowania zgodnie z 
rejestrem lub pełnomocnik) 

1.dowód osobisty 
2.Oryginał odpisu lub wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego 

[OP 06]  Wspólnoty mieszkaniowe (Umowę podpisują: członkowie zarządu lub osoby przez nich 
upowaŜnione) 

1.dowód osobisty 
2.Uchwała wspólnoty w sprawie wyboru zarządu 

[OP 07]  Przedsi ębiorstwo Pa ństwowe (Umowę podpisują: dyrektor przedsiębiorstwa albo 
tymczasowy kierownik pp, lub pełnomocnik wyznaczony przez te osoby; pp moŜe być równieŜ 
reprezentowane przez zarządcę, którą moŜe być osoba fizyczna lub osoba prawna) 

1.dowód lub paszport 
2.Oryginał odpisu lub wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego 

  OP 08] Państwowe jednostki bud Ŝetowe lub zakłady bud Ŝetowe, gospodarstwa 
pomocnicze, szkoły publiczne (Umowę podpisuje: dyrektor jednostki organizacyjnej lub 
wyznaczony pełnomocnik) 

1.dowód osobisty 
2.poświadczenie funkcji 
3.decyzja dysponenta części budŜetowej 

 [OP 09]  Partia polityczna, zwi ązek zawodowy  (Umowę podpisuje: osoba/osoby uprawnione w 
zaleŜności od rejestru lub wyznaczony przez nią pełnomocnik) 

1.dowód osobisty 
2.Wymagane dokumenty (ilość: 1) 
-Oryginał odpisu z ewidencji partii politycznych 
-Oryginał odpisu lub wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego 
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[OP 10]  Jednostki samorz ądu terytorialnego, urz ędy państwowe, organy administracji 
publicznej  (Umowę podpisuje: 

Gmina: wójt, burmistrz, prezydent miasta  

Powiat :dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu i osoba wskazana przez zarząd + 
kontrasygnata skarbnika powiatu 

Województwo: marszałek województwa wraz z członkiem zarządu, chyba Ŝe statut województwa 
stanowi inaczej + kontrasygnata głównego księgowego budŜetu  

wojewoda; minister, kierownik urzędu, osoba kierująca jednostką organizacyjną lub wyznaczony 
pełnomocnik) 

1.dowód osobisty 
2.poświadczenie funkcji 

[OP 11]  Biura poselskie i senatorskie (Umowę podpisuje: poseł, senator lub wyznaczony przez 
nich pełnomocnik) 

1.dowód osobisty 
2.do wyboru jeden z dokumentów 
-Legitymacja senatorska 
-Legitymacja poselska 

[OP 12]  Szkoły i uczelnie niepubliczne (Umowę podpisuje: rektor, dyrektor szkoły lub 
wyznaczony pełnomocnik) 

1.dowód osobisty 
2.Poświadczenie funkcji 
3.Wypis z rejestru Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

[OP 13]  Placówki dyplomatyczne, konsularne (Umowę podpisuje: ambasador/ konsul lub 
wyznaczony pełnomocnik) 

1.dowód osobisty lub paszport 

2.poświadczenie funkcji 

[OP 14]  Oddział lub przedstawicielstwo przedsi ębiorcy zagranicznego (Umowę podpisuje: 
osoba uprawniona do reprezentacji przedsiębiorcy na terenie RP lub pełnomocnik)  

1.dowód osobisty lub paszport 
2.Oryginał odpisu z KRS lub zaświadczenie z ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców 
zagranicznych, prowadzonej przez ministerstwa właściwego do spraw gospodarki 

 

* Uproszczony wykaz dokumentów obowiązuje tylko i wyłącznie Klientów którzy są juŜ abonentami PLAY  
regulującymi na bieŜąco płatności z tytułu świadczonych usług przez  trzy kolejne okresy rozliczeniowe od 
momentu podpisania pierwszej umowy, oraz klientów MNP. W przypadku kiedy przy uproszczonym 
zestawie dokumentów, wymagane jest pełnomocnictwo naleŜy je dołączyć do UoŚUT.   

 

 


