
  

  

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA DLA JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ 
Oświadczenie złożone przez Beneficjenta jest dokumentem, który co do treści (tj. warstwy słownej i 
technologicznej) odpowiada elektronicznemu wzorowi dokumentu Oświadczenia dla Jednoosobowej Działalności 
Gospodarczej.  
Jakiekolwiek odstępstwo od poniższych warunków skutkuje negatywną weryfikacją dokumentu. 

 
1. W polu OD należy wpisać: 

•  Imię i nazwisko- pole wymagane zawierające wyłącznie pierwsze imię i nazwisko osoby która podpisała 
wniosek. Warunki pozytywnej weryfikacji:  

i. Pole zgodne z danymi zawartymi we Wniosku. 

ii. Pole nie zawiera znaków spoza alfabetu łacińskiego. W przypadku imienia zapisanego 

w innym alfabecie niż łaciński musi być ono podane w Pełnomocnictwie w postaci 

transliteracji na alfabet łaciński; (identycznej z transliteracją w dokumencie tożsamości 

w sytuacji, gdy Bank jest w posiadaniu dokumentu tożsamości). 

 
2. Identyfikator dokumentu tożsamości - pole wymagane zawierające identyfikator dokumentu tożsamości 

(serię i numer dokumentu, wydanym przez, ważnym do dnia). Warunki pozytywnej weryfikacji:  

• Pole musi zawierać wyłącznie prawidłowy identyfikator dokumentu tożsamości wskazanego w polu. 
 

3. Nazwa Firmy - Pole wymagane zawierające nazwę firmy (Beneficjenta). Warunki pozytywnej weryfikacji: 

• Pole musi zawierać wyłącznie prawidłową nazwę Firmy Beneficjenta. 
 

4. NIP – pole wymagane zawierające Numer Identyfikacji Podatkowej Beneficjenta. Warunki pozytywnej 
weryfikacji: 

• Pole zawiera wyłącznie prawidłowy numer NIP Beneficjenta. 
 

5. REGON – pole zawierające numer REGON Beneficjenta. Warunki pozytywnej weryfikacji: 

• Pole zawiera wyłącznie prawidłowy numer REGON Beneficjenta (9 lub 14-cyfrowy). 
 

6. Nazwa Spółki Cywilnej - pole wymagane zawierające nazwę Spółki Cywilnej. Warunki pozytywnej 
weryfikacji: 

• Pole musi zawierać wyłącznie prawidłową nazwę Spółki Cywilnej. 
 

7. NIP Spółki Cywilnej – pole wymagane zawierające Numer Identyfikacji Podatkowej Beneficjenta. Warunki 
pozytywnej weryfikacji: 

• Pole zawiera wyłącznie prawidłowy numer NIP Beneficjenta. 
 

8. Numer umowy subwencji, data - pole wymagane zawierające identyfikator Wniosku o Subwencję. Warunki 

pozytywnej weryfikacji: 

• Pole zawiera wyłącznie prawidłowy identyfikator (16 cyfr i 2 litery) będącej w mocy Umowy Subwencji 

Finansowej  



  

  

• Data - data zawarcia umowy Subwencji Finansowej. 

 
9. Nazwa Spółki Cywilnej na którą wspólnik prowadzący jednocześnie JDG otrzymał subwencję. Warunki 

pozytywnej weryfikacji: 

• Pole musi zawierać wyłącznie prawidłową nazwę Spółki Cywilnej. 
 

10. Oświadczenie może być podpisane jedynie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES, 
ważnym na moment podpisania dokumentu oraz nieuszkodzonym zgodnym z eIDAS. Wszystkie 
kwalifikowane podpisy elektroniczne są złożone przez osoby upoważnione do reprezentacji Beneficjenta, 
których dane są ujawnione w odpisie/odpisach z KRS lub w wydruku/wydrukach z CEIDG. 

 


