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Załącznik nr 3  

Informacje o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar 
realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia, tj. spełnia definicje beneficjenta określoną w 
paragrafie 3 rozporządzenia LSR 

W przypadku OSOBY FIZYCZNEJ podmiot zgłaszający wykazuje, że: 

 jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,  

 jest pełnoletni,  

 ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku, kiedy nie 
wykonuje działalności gospodarczej  

lub  

 miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą (wpisanym do 
CEiIDG), znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku, gdy wykonuje 
działalność gospodarczą 

Dokumentami potwierdzającymi są:  

Dokument tożsamości – kopia.  

Do wniosku należy dołączyć kopię ważnego dokumentu tożsamości. Kopie strony/stron powinny 
zawierać dane osobowe oraz adres zamieszkania podmiotu. Obywatele Polski zobowiązani są złożyć 
kopię dowodu osobistego, a obywatele pozostałych państw UE kopię karty pobytu, paszportu lub 
każdego innego dokumentu ze zdjęciem, wydanego w kraju obywatelstwa danej osoby, który w 
danym kraju jest uznawany za dokument tożsamości i zawiera dane osobowe oraz informację o 
obywatelstwie. Jeżeli podmiot będący obywatelem Polski z jakiegoś powodu nie może załączyć kopii 
dowodu osobistego, może załączyć kopię paszportu.  

W przypadku wspólników spółki cywilnej należy załączyć kopie dokumentów tożsamości każdego ze 
wspólników spółki.  

Kopia dokumentu tożsamości może być zanonimizowana w zakresie danych zbędnych w procesie 
weryfikacji, tj. w zakresie danych obejmujących: nazwisko rodowe, imiona rodziców, podpis, miejsce 
urodzenia, wzrost, kolor oczu oraz organ wydający dokument.  

Dokumenty potwierdzające zamieszkanie na obszarze wiejskim objętym LSR – oryginał lub 
kopia.  
W przypadku, wniosków złożonych do 31.12.2017 r. możliwe jest dokumentowanie miejsca 
zamieszkania podmiotu będącego osobą fizyczną poprzez wykazanie:   
 adresu zameldowania na pobyt stały potwierdzonego wpisem w dowodzie osobistym (jeżeli wpis 

w tym zakresie jest aktualny), 
albo 

 adresu zameldowania na pobyt stały lub czasowy potwierdzonego w zaświadczeniu z właściwej 
Ewidencji Ludności o miejscu  pobytu stałego lub czasowego, w przypadku, gdy dowód osobisty 
został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 
stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w 
sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu 
(Dz.U. poz. 212, z późn. zm.), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania 
lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały (wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed złożeniem wniosku);  lub też w oparciu o poniższe załączniki (możliwe do 
złożenia po 31.12.2017 r.). 
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Po 31.12.2017 r., w celu potwierdzenia adresu miejsca zamieszkania podmiotu będącego osobą 
fizyczną należy przedstawić:   

 pierwszą stronę zeznania podatkowego za ostatni okres rozliczeniowy (np. formularza PIT-
37), zawierającą adres zamieszkania  (kopia) wraz z:   

 potwierdzeniem złożenia zeznania w formie prezentaty urzędu skarbowego – pieczęć, albo  
 urzędowym poświadczeniem odbioru (UPO) generowanym w przypadku złożenia zeznania 

podatkowego w formie elektronicznej (e-deklaracja) – wydruk z systemu e-Deklaracji 
Ministerstwa Finansów, albo   

 zaświadczeniem z urzędu skarbowego potwierdzającym fakt złożenia zeznania – kopia; 
albo   

 wystawione na podmiot i jego adres zamieszkania dokumenty zobowiązaniowe, np. decyzja w 
sprawie wymiaru podatku od  nieruchomości, rachunki lub faktury za media, ścieki, odpady 
komunalne.  

Kopie ww. dokumentów mogą być zanonimizowane w zakresie danych zbędnych w procesie 
weryfikacji, tj. danych innych niż adres zamieszkania i dane identyfikacyjne podmiotu.  

Załącznik nie dotyczy osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą 

 

W przypadku OSOBY PRAWNEJ lub JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ 
NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ USTAWA PRZYZNAJE 
ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ podmiot zgłaszający wykazuje, że: 

 jego siedziba lub siedziba jego oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR. 

Dokumentami potwierdzającymi są:  

Umowa spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej 
nieposiadającej osobowości prawnej ubiegającej się o przyznanie pomocy – kopia.  

W zależności od formy prawnej podmiotu należy dołączyć umowę spółki lub statut.  

Dokument powinien zawierać informację, o zakresie działalności podmiotu (odpowiednim do 
przedmiotu operacji) i miejscu siedziby lub oddziału na obszarze wiejskim objętym LSR. 

Zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną wystawione 
przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy – oryginał lub kopia.  

W przypadku jednostek organizacyjnych kościoła np. parafii ww. zaświadczenie wystawia właściwy 
terytorialnie Wojewoda, natomiast w przypadku innych związków wyznaniowych Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji.  

Dokument(-y) określający(-e) lub potwierdzający(-e): zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub 
siedziby oddziału na obszarze wiejskim objętym LSR przez jednostkę organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – oryginał lub kopia.  

W przypadku, gdy podmiot nie podlega wpisowi do KRS, należy dołączyć dokumenty potwierdzające 
zdolność prawną podmiotu (np. zaświadczenie albo oświadczenie, że ma zdolność prawną wraz ze 
wskazaniem, która ustawa jest podstawą powołania podmiotu i prowadzenia przez niego działalności). 
Dokument powinien zawierać informację, o zakresie działalności podmiotu (odpowiednim do 
przedmiotu operacji) i miejscu siedziby lub oddziału na obszarze wiejskim objętym LSR. 
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W przypadku SPÓŁKI CYWILNEJ podmiot zgłaszający wykazuje, że: 

 prowadzi działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej. 

Dokumentami potwierdzającymi są:  

Umowa spółki cywilnej – kopia.  

Umowa spółki musi być zawarta na czas nieokreślony lub oznaczony, jednak w przypadku operacji 
inwestycyjnych, nie krótszy niż okres zobowiązania Beneficjenta do utrzymania przedmiotu umowy o 
przyznaniu pomocy, tj. co najmniej 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej w ramach operacji. 
Powyższe dotyczy również czasu trwania spółki. W przypadku, gdy czas obowiązywania umowy 
spółki nie został w niej określony, należy uznać, iż jest ona ważna bezterminowo.  

Umowa spółki cywilnej powinna zawierać określenie rodzaju prowadzonej działalności, zgodnie z 
Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) oraz upoważnienie wspólnika tej spółki do ubiegania się o 
pomoc w imieniu wspólników (w sytuacji, gdy do wniosku nie została załączona stosowana uchwała).  

Uchwała wspólników spółki cywilnej, wskazująca stronę, która jest upoważniona do ubiegania się o 
pomoc w imieniu pozostałych stron, o ile porozumienie (umowa) spółki nie zawiera takiego 
upoważnienia – w przypadku, gdy taka uchwała została podjęta – oryginał lub kopia. Należy załączyć 
w przypadku, gdy w umowie spółki cywilnej nie wskazano wspólnika spółki cywilnej upoważnionego 
do ubiegania się o pomoc w imieniu wspólników spółki cywilnej. 
 

  


