
TREÂå:
Poz.:

ROZPORZÑDZENIA:

1247 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie okreÊlenia wzorów urz´-
dowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sàdowego oraz sposobu 
i miejsca ich udost´pniania .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6585

1248 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu wykonywania
przez gminy czynnoÊci zwiàzanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sàdowego oraz
wspó∏pracy mi´dzy sàdami rejestrowymi i zarzàdami gmin .  .  .  .  .  .  .  .  . 6807

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 27 grudnia 2000 r. Nr 118

1247

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 21 grudnia 2000 r.

w sprawie okreÊlenia wzorów urz´dowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sàdowego
oraz sposobu i miejsca ich udost´pniania.

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 20 sierp-
nia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U.
Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r.
Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 60, poz. 702, Nr 84,
poz. 948 i Nr 114, poz. 1193) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ustala si´ nast´pujàce wzory urz´dowych for-
mularzy:

1) wzór formularza wniosku o rejestracj´ podmiotu
w rejestrze przedsi´biorców — spó∏ka jawna, spó∏-
ka partnerska, spó∏ka komandytowa, oznaczony
symbolem KRS-W1, stanowiàcy za∏àcznik nr 1 do
rozporzàdzenia,

2) wzór formularza wniosku o rejestracj´ podmiotu
w rejestrze przedsi´biorców — spó∏ka komandyto-
wo-akcyjna, oznaczony symbolem KRS-W2, stano-
wiàcy za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia,

3) wzór formularza wniosku o rejestracj´ podmiotu
w rejestrze przedsi´biorców — spó∏ka z ograniczo-
nà odpowiedzialnoÊcià, oznaczony symbolem
KRS-W3, stanowiàcy za∏àcznik nr 3 do rozporzàdze-
nia,

4) wzór formularza wniosku o rejestracj´ podmiotu
w rejestrze przedsi´biorców — spó∏ka akcyjna,
oznaczony symbolem KRS-W4, stanowiàcy za∏àcz-
nik nr 4 do rozporzàdzenia,

5) wzór formularza wniosku o rejestracj´ podmiotu
w rejestrze przedsi´biorców — spó∏dzielnia, ozna-
czony symbolem KRS-W5, stanowiàcy za∏àcznik
nr 5 do rozporzàdzenia,

6) wzór formularza wniosku o rejestracj´ podmiotu
w rejestrze przedsi´biorców — przedsi´biorstwo
paƒstwowe, jednostka badawczo-rozwojowa,
oznaczony symbolem KRS-W6, stanowiàcy za∏àcz-
nik nr 6 do rozporzàdzenia,

7) wzór formularza wniosku o rejestracj´ podmiotu
w rejestrze przedsi´biorców — przedsi´biorstwo
zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy
o Krajowym Rejestrze Sàdowym, oznaczony sym-
bolem KRS-W7, stanowiàcy za∏àcznik nr 7 do roz-
porzàdzenia,

8) wzór formularza wniosku o rejestracj´ podmiotu
w rejestrze przedsi´biorców — towarzystwo
ubezpieczeƒ wzajemnych, oznaczony symbolem
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KRS-W8, stanowiàcy za∏àcznik nr 8 do rozporzà-
dzenia,

9) wzór formularza wniosku o rejestracj´ podmiotu
w rejestrze przedsi´biorców — fundacja, stowarzy-
szenie, inna organizacja spo∏eczna lub zawodowa,
podejmujàca dzia∏alnoÊç gospodarczà, oznaczony
symbolem KRS-W9, stanowiàcy za∏àcznik nr 9 do
rozporzàdzenia,

10) wzór formularza wniosku o rejestracj´ podmiotu
w rejestrze przedsi´biorców — oddzia∏ przedsi´-
biorcy zagranicznego, g∏ówny oddzia∏ zagraniczne-
go zak∏adu ubezpieczeƒ, oznaczony symbolem
KRS-W10, stanowiàcy za∏àcznik nr 10 do rozporzà-
dzenia,

11) wzór formularza wniosku o rejestracj´ podmiotu
w rejestrze przedsi´biorców — osoba fizyczna pro-
wadzàca dzia∏alnoÊç gospodarczà, oznaczony sym-
bolem KRS-W11, stanowiàcy za∏àcznik nr 11 do
rozporzàdzenia,

12) wzór formularza wniosku o rejestracj´ podmiotu
w Krajowym Rejestrze Sàdowym — fundacja, sto-
warzyszenie, inna organizacja spo∏eczna lub zawo-
dowa, oznaczony symbolem KRS-W20, stanowià-
cy za∏àcznik nr 12 do rozporzàdzenia,

13) wzór formularza wniosku o rejestracj´ podmiotu
w rejestrze stowarzyszeƒ, innych organizacji spo-
∏ecznych i zawodowych, fundacji, publicznych za-
k∏adów opieki zdrowotnej — publiczny zak∏ad opie-
ki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego,
oznaczony symbolem KRS-W22, stanowiàcy za-
∏àcznik nr 13 do rozporzàdzenia,

14) wzór formularza wniosku o dokonanie wpisu w re-
jestrze d∏u˝ników niewyp∏acalnych, oznaczony
symbolem KRS-D1, stanowiàcy za∏àcznik nr 14 do
rozporzàdzenia,

15) wzór formularza wniosku o zmian´ danych pod-
miotu w rejestrze przedsi´biorców — spó∏ka jaw-
na, spó∏ka komandytowa, spó∏ka partnerska, ozna-
czony symbolem KRS-Z1, stanowiàcy za∏àcznik
nr 15 do rozporzàdzenia,

16) wzór formularza wniosku o zmian´ danych pod-
miotu w rejestrze przedsi´biorców — spó∏ka 
komandytowo-akcyjna, oznaczony symbolem 
KRS-Z2, stanowiàcy za∏àcznik nr 16 do rozporzà-
dzenia,

17) wzór formularza wniosku o zmian´ danych pod-
miotu w rejestrze przedsi´biorców — spó∏ka
z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià, spó∏ka akcyjna,
oznaczony symbolem KRS-Z3, stanowiàcy za∏àcz-
nik nr 17 do rozporzàdzenia,

18) wzór formularza wniosku o zmian´ danych pod-
miotu w rejestrze przedsi´biorców — spó∏dzielnia,
oznaczony symbolem KRS-Z5, stanowiàcy za∏àcz-
nik nr 18 do rozporzàdzenia,

19) wzór formularza wniosku o zmian´ danych pod-
miotu w rejestrze przedsi´biorców — przedsi´bior-
stwo paƒstwowe, jednostka badawczo-rozwojowa,
oznaczony symbolem KRS-Z6, stanowiàcy za∏àcz-
nik nr 19 do rozporzàdzenia,

20) wzór formularza wniosku o zmian´ danych pod-
miotu w rejestrze przedsi´biorców — przedsi´bior-

stwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 usta-
wy o Krajowym Rejestrze Sàdowym, oznaczony
symbolem KRS-Z7, stanowiàcy za∏àcznik nr 20 do
rozporzàdzenia,

21) wzór formularza wniosku o zmian´ danych pod-
miotu w rejestrze przedsi´biorców — towarzystwo
ubezpieczeƒ wzajemnych, oznaczony symbolem
KRS-Z8, stanowiàcy za∏àcznik nr 21 do rozporzà-
dzenia,

22) wzór formularza wniosku o zmian´ danych pod-
miotu w rejestrze przedsi´biorców — oddzia∏
przedsi´biorcy zagranicznego, g∏ówny oddzia∏ za-
granicznego zak∏adu ubezpieczeƒ, oznaczony sym-
bolem KRS-Z10, stanowiàcy za∏àcznik nr 22 do roz-
porzàdzenia,

23) wzór formularza wniosku o zmian´ danych pod-
miotu w rejestrze przedsi´biorców — osoba fizycz-
na prowadzàca dzia∏alnoÊç gospodarczà, oznaczo-
ny symbolem KRS-Z11, stanowiàcy za∏àcznik nr 23
do rozporzàdzenia,

24) wzór formularza wniosku o zmian´ danych pod-
miotu w Krajowym Rejestrze Sàdowym — funda-
cja, stowarzyszenie, inna organizacja spo∏eczna
lub zawodowa, oznaczony symbolem KRS-Z20,
stanowiàcy za∏àcznik nr 24 do rozporzàdzenia,

25) wzór formularza wniosku o zmian´ danych pod-
miotu w rejestrze stowarzyszeƒ, innych organizacji
spo∏ecznych i zawodowych, fundacji, publicznych
zak∏adów opieki zdrowotnej — publiczny zak∏ad
opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarne-
go, oznaczony symbolem KRS-Z22, stanowiàcy za-
∏àcznik nr 25 do rozporzàdzenia,

26) wzór formularza wniosku o zmian´ wpisu w Krajo-
wym Rejestrze Sàdowym — sprawozdania finan-
sowe i inne dokumenty, oznaczony symbolem
KRS-Z30, stanowiàcy za∏àcznik nr 26 do rozporzà-
dzenia,

27) wzór formularza wniosku o zmian´ wpisu w Kra-
jowym Rejestrze Sàdowym — zaleg∏oÊç podatko-
wa, celna, na rzecz ZUS, oznaczony symbolem 
KRS-Z40, stanowiàcy za∏àcznik nr 27 do rozporzà-
dzenia,

28) wzór formularza wniosku o zmian´ wpisu w Krajo-
wym Rejestrze Sàdowym — wierzytelnoÊç, ozna-
czony symbolem KRS-Z41, stanowiàcy za∏àcznik
nr 28 do rozporzàdzenia,

29) wzór formularza wniosku o zmian´ wpisu w Krajo-
wym Rejestrze Sàdowym — wierzyciel — zmiana,
oznaczony symbolem KRS-Z42, stanowiàcy za∏àcz-
nik nr 29 do rozporzàdzenia,

30) wzór formularza wniosku o zmian´ wpisu w Krajo-
wym Rejestrze Sàdowym — kurator, oznaczony
symbolem KRS-Z50, stanowiàcy za∏àcznik nr 30 do
rozporzàdzenia,

31) wzór formularza wniosku o zmian´ wpisu w Krajo-
wym Rejestrze Sàdowym — likwidacja, rozwiàza-
nie/uniewa˝nienie, oznaczony symbolem KRS-Z61,
stanowiàcy za∏àcznik nr 31 do rozporzàdzenia,

32) wniosek o zmian´ wpisu w Krajowym Rejestrze Sà-
dowym — zarzàd komisaryczny (zarzàd przymuso-
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wy) powierzenie zarzàdzania przedsi´biorstwem
paƒstwowym, oznaczony symbolem KRS-Z63, sta-
nowiàcy za∏àcznik nr 32 do rozporzàdzenia,

33) wzór formularza wniosku o zmian´ wpisu w Krajo-
wym Rejestrze Sàdowym — post´powanie upa-
d∏oÊciowe, oznaczony symbolem KRS-Z64, stano-
wiàcy za∏àcznik nr 33 do rozporzàdzenia,

34) wzór formularza wniosku o zmian´ wpisu w Krajo-
wym Rejestrze Sàdowym — post´powanie uk∏ado-
we, oznaczony symbolem KRS-Z67, stanowiàcy za-
∏àcznik nr 34 do rozporzàdzenia,

35) wzór formularza wniosku o zmian´ danych wierzy-
ciela w rejestrze d∏u˝ników niewyp∏acalnych, ozna-
czony symbolem KRS-D2, stanowiàcy za∏àcznik
nr 35 do rozporzàdzenia,

36) wzór formularza wniosku o wykreÊlenie podmiotu
z rejestru przedsi´biorców — osoba fizyczna pro-
wadzàca dzia∏alnoÊç gospodarczà, oznaczony sym-
bolem KRS-X3, stanowiàcy za∏àcznik nr 36 do roz-
porzàdzenia,

37) wzór formularza wniosku o wykreÊlenie podmiotu
z rejestru przedsi´biorców — fundacja, stowarzy-
szenie, inna organizacja spo∏eczna lub zawodowa,
oznaczony symbolem KRS-X1, stanowiàcy za∏àcz-
nik nr 37 do rozporzàdzenia,

38) wzór formularza wniosku o wykreÊlenie podmiotu
z Krajowego Rejestru Sàdowego, oznaczony sym-
bolem KRS-X2, stanowiàcy za∏àcznik nr 38 do roz-
porzàdzenia,

39) wzór formularza wniosku o wykreÊlenie d∏u˝nika
z pozycji rejestru d∏u˝ników niewyp∏acalnych,
oznaczony symbolem KRS-D3, stanowiàcy za∏àcz-
nik nr 39 do rozporzàdzenia,

40) wzór formularza za∏àcznika do wniosku o rejestra-
cj´ podmiotu w rejestrze przedsi´biorców lub reje-
strze stowarzyszeƒ, innych organizacji spo∏ecz-
nych i zawodowych, fundacji i publicznych zak∏a-
dów opieki zdrowotnej — oddzia∏y, terenowe jed-
nostki organizacyjne, oznaczony symbolem 
KRS-WA, stanowiàcy za∏àcznik nr 40 do rozporzà-
dzenia,

41) wzór formularza za∏àcznika do wniosku o rejestra-
cj´ podmiotu w rejestrze przedsi´biorców —
wspólnicy spó∏ki jawnej, komplementariusze spó∏-
ki komandytowo-akcyjnej, oznaczony symbolem
KRS-WB, stanowiàcy za∏àcznik nr 41 do rozporzà-
dzenia,

42) wzór formularza za∏àcznika do wniosku o rejestra-
cj´ podmiotu w rejestrze przedsi´biorców —
wspólnicy spó∏ki komandytowej, oznaczony sym-
bolem KRS-WC, stanowiàcy za∏àcznik nr 42 do roz-
porzàdzenia,

43) wzór formularza za∏àcznika do wniosku o rejestra-
cj´ podmiotu w rejestrze przedsi´biorców — part-
nerzy, oznaczony symbolem KRS-WD, stanowiàcy
za∏àcznik nr 43 do rozporzàdzenia,

44) wzór formularza za∏àcznika do wniosku o rejestra-
cj´ podmiotu w rejestrze przedsi´biorców —
wspólnicy spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialno-

Êcià podlegajàcy wpisowi do rejestru, oznaczony
symbolem KRS-WE, stanowiàcy za∏àcznik nr 44 do
rozporzàdzenia,

45) wzór formularza za∏àcznika do wniosku o rejestra-
cj´ podmiotu w rejestrze stowarzyszeƒ, innych or-
ganizacji spo∏ecznych i zawodowych, fundacji i pu-
blicznych zak∏adów opieki zdrowotnej — za∏o˝ycie-
le lub fundatorzy, oznaczony symbolem KRS-WF,
stanowiàcy za∏àcznik nr 45 do rozporzàdzenia,

46) wzór formularza za∏àcznika do wniosku o rejestra-
cj´/zmian´ danych podmiotu w rejestrze przedsi´-
biorców — emisje akcji, oznaczony symbolem
KRS-WG, stanowiàcy za∏àcznik nr 46 do rozporzà-
dzenia,

47) wzór formularza za∏àcznika do wniosku o rejestra-
cj´ podmiotu w rejestrze przedsi´biorców lub reje-
strze stowarzyszeƒ, innych organizacji spo∏ecz-
nych i zawodowych, fundacji i publicznych zak∏a-
dów opieki zdrowotnej — sposób powstania pod-
miotu, oznaczony symbolem KRS-WH, stanowiàcy
za∏àcznik nr 47 do rozporzàdzenia,

48) wzór formularza za∏àcznika do wniosku o rejestra-
cj´ podmiotu w rejestrze stowarzyszeƒ, innych or-
ganizacji spo∏ecznych i zawodowych, fundacji i pu-
blicznych zak∏adów opieki zdrowotnej — organiza-
cje zrzeszone, oznaczony symbolem KRS-WI, sta-
nowiàcy za∏àcznik nr 48 do rozporzàdzenia,

49) wzór formularza za∏àcznika do wniosku o rejestra-
cj´ podmiotu w rejestrze przedsi´biorców — repre-
zentant podmiotu zagranicznego, oznaczony sym-
bolem KRS-WJ, stanowiàcy za∏àcznik nr 49 do roz-
porzàdzenia,

50) wzór formularza za∏àcznika do wniosku o rejestra-
cj´ lub o zmian´ danych podmiotu w rejestrze
przedsi´biorców lub rejestrze stowarzyszeƒ, in-
nych organizacji spo∏ecznych i zawodowych, fun-
dacji i publicznych zak∏adów opieki zdrowotnej —
organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do repre-
zentowania spó∏ki, oznaczony symbolem KRS-WK,
stanowiàcy za∏àcznik nr 50 do rozporzàdzenia,

51) wzór formularza za∏àcznika do wniosku o rejestra-
cj´ podmiotu w rejestrze przedsi´biorców — pro-
kurenci, oznaczony symbolem KRS-WL, stanowià-
cy za∏àcznik nr 51 do rozporzàdzenia,

52) wzór formularza za∏àcznika do wniosku o rejestra-
cj´ podmiotu w rejestrze przedsi´biorców —
przedmiot dzia∏alnoÊci, oznaczony symbolem 
KRS-WM, stanowiàcy za∏àcznik nr 52 do rozporzà-
dzenia,

53) wzór formularza za∏àcznika do wniosku o zmian´
danych w Krajowym Rejestrze Sàdowym — zmia-
na — oddzia∏y, terenowe jednostki organizacyjne,
oznaczony symbolem KRS-ZA, stanowiàcy za∏àcz-
nik nr 53 do rozporzàdzenia,

54) wzór formularza za∏àcznika do wniosku o zmian´
danych w rejestrze przedsi´biorców — zmiana —
wspólnicy spó∏ki jawnej, komplementariusze spó∏-
ki komandytowo-akcyjnej, oznaczony symbolem
KRS-ZB, stanowiàcy za∏àcznik nr 54 do rozporzà-
dzenia,
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55) wzór formularza za∏àcznika do wniosku o zmian´
danych w rejestrze przedsi´biorców — zmiana —
wspólnicy spó∏ki komandytowej, oznaczony sym-
bolem KRS-ZC, stanowiàcy za∏àcznik nr 55 do roz-
porzàdzenia,

56) wzór formularza za∏àcznika do wniosku o zmian´
danych w rejestrze przedsi´biorców — zmiana —
partnerzy, oznaczony symbolem KRS-ZD, stano-
wiàcy za∏àcznik nr 56 do rozporzàdzenia,

57) wzór formularza za∏àcznika do wniosku o zmian´
danych w rejestrze przedsi´biorców — zmiana —
wspólnicy spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialno-
Êcià podlegajàcy wpisowi do rejestru, oznaczony
symbolem KRS-ZE, stanowiàcy za∏àcznik nr 57 do
rozporzàdzenia,

58) wzór formularza za∏àcznika do wniosku o zmian´
danych w rejestrze przedsi´biorców — zmiana —
akcjonariusz spó∏ki akcyjnej, oznaczony symbolem
KRS-ZF, stanowiàcy za∏àcznik nr 58 do rozporzà-
dzenia,

59) wzór formularza za∏àcznika do wniosku o zmian´
danych w rejestrze przedsi´biorców — zmiana —
po∏àczenie, podzia∏ spó∏ki, oznaczony symbolem
KRS-ZH, stanowiàcy za∏àcznik nr 59 do rozporzà-
dzenia,

60) wzór formularza za∏àcznika do wniosku o zmian´
danych w Krajowym Rejestrze Sàdowym — zmia-
na — organizacje zrzeszone, oznaczony symbolem
KRS-ZI, stanowiàcy za∏àcznik nr 60 do rozporzàdze-
nia,

61) wzór formularza za∏àcznika do wniosku o zmian´
danych w rejestrze przedsi´biorców — zmiana —
reprezentant podmiotu zagranicznego, oznaczony
symbolem KRS-ZJ, stanowiàcy za∏àcznik nr 61 do
rozporzàdzenia,

62) wzór formularza za∏àcznika do wniosku o zmian´
danych w Krajowym Rejestrze Sàdowym — zmia-
na — organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do
reprezentowania spó∏ki, oznaczony symbolem
KRS-ZK, stanowiàcy za∏àcznik nr 62 do rozporzà-
dzenia,

63) wzór formularza za∏àcznika do wniosku o zmian´
danych w rejestrze przedsi´biorców — zmiana —
prokurenci, oznaczony symbolem KRS-ZL, stano-
wiàcy za∏àcznik nr 63 do rozporzàdzenia,

64) wzór formularza za∏àcznika do wniosku o zmian´
danych w rejestrze przedsi´biorców — zmiana —
przedmiot dzia∏alnoÊci, oznaczony symbolem 
KRS-ZM, stanowiàcy za∏àcznik nr 64 do rozporzà-
dzenia,

65) wzór formularza za∏àcznika do wniosku o
wpis/zmian´ danych w rejestrze przedsi´biorców
— sprawozdania finansowe i inne dokumenty,
oznaczony symbolem KRS-ZN, stanowiàcy za∏àcz-
nik nr 65 do rozporzàdzenia,

66) wzór formularza za∏àcznika do wniosku o zmian´
danych w Krajowym Rejestrze Sàdowym — zmia-
na — po∏àczenie, podzia∏, przekszta∏cenie, oznaczo-
ny symbolem KRS-ZS, stanowiàcy za∏àcznik nr 66
do rozporzàdzenia,

67) wzór formularza za∏àcznika do wniosku o zmian´
danych w Krajowym Rejestrze Sàdowym — numer
identyfikacyjny REGON, oznaczony symbolem
KRS-ZY, stanowiàcy za∏àcznik nr 67 do rozporzà-
dzenia,

68) wzór formularza za∏àcznika do wniosku o zmian´
wpisu w Krajowym Rejestrze Sàdowym — wierzy-
ciele, oznaczony symbolem KRS-ZP, stanowiàcy
za∏àcznik nr 68 do rozporzàdzenia,

69) wzór formularza za∏àcznika do wniosku o zmian´
wpisu w Krajowym Rejestrze Sàdowym — likwida-
tor, zarzàdca, przedstawiciel/reprezentant upad∏e-
go, oznaczony symbolem KRS-ZR, stanowiàcy za-
∏àcznik nr 69 do rozporzàdzenia.

§ 2. Formularze, o których mowa w § 1, drukowane
sà w nast´pujàcych kolorach:

1) formularze wykonywane wed∏ug wzorów stano-
wiàcych za∏àczniki nr 1, 2, 3 i 4 drukowane sà w od-
cieniu koloru niebieskiego o symbolu PANTONE
279 U,

2) formularze wykonywane wed∏ug wzorów stano-
wiàcych za∏àczniki nr 5, 6 i 8  drukowane sà w od-
cieniu koloru niebieskiego o symbolu PANTONE
312 U,

3) formularze wykonywane wed∏ug wzorów stano-
wiàcych za∏àczniki nr 7 i 10 drukowane sà w odcie-
niu koloru niebieskiego o symbolu PANTONE
314 U,

4) formularze wykonywane wed∏ug wzorów stano-
wiàcych za∏àczniki nr 9, 12 i 13 drukowane sà w od-
cieniu koloru niebieskiego o symbolu PANTONE
280 U,

5) formularz wykonywany wed∏ug wzoru stanowiàce-
go za∏àcznik nr 11 drukowany jest w odcieniu kolo-
ru niebieskiego o symbolu PANTONE 300 U,

6) formularze wykonywane wed∏ug wzorów stano-
wiàcych za∏àczniki nr 15 i 16 drukowane sà w od-
cieniu koloru zielonego o symbolu PANTONE
333 U,

7) formularz wykonywany wed∏ug wzoru stanowiàce-
go za∏àcznik nr 17 drukowany jest w odcieniu kolo-
ru zielonego o symbolu PANTONE Green U,

8) formularze wykonywane wed∏ug wzorów stano-
wiàcych za∏àczniki nr 18, 19 i 21 drukowane sà
w odcieniu koloru zielonego o symbolu PANTONE
360 U,

9) formularze wykonywane wed∏ug wzorów stano-
wiàcych za∏àczniki nr 20 i 22 drukowane sà w od-
cieniu koloru zielonego o symbolu PANTONE
341 U,

10) formularze wykonywane wed∏ug wzorów stano-
wiàcych za∏àczniki nr 24 i 25 drukowane sà w od-
cieniu koloru zielonego o symbolu PANTONE
363 U,

11) formularz wykonywany wed∏ug wzoru stanowiàce-
go za∏àcznik nr 23 drukowany jest w odcieniu kolo-
ru zielonego o symbolu PANTONE 340 U,
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12) formularz wykonywany wed∏ug wzoru stanowiàce-
go za∏àcznik nr 26 drukowany jest w kolorze czar-
nym,

13) formularze wykonywane wed∏ug wzorów stano-
wiàcych za∏àczniki nr 27, 28 i 29 drukowane sà
w kolorze czerwonym o symbolu PANTONE Red
032 U,

14) formularze wykonywane wed∏ug wzorów stano-
wiàcych za∏àczniki nr 30, 31 i 32 drukowane sà
w odcieniu koloru fioletowego o symbolu
PANTONE 242 U,

15) formularze wykonywane wed∏ug wzorów stano-
wiàcych za∏àczniki nr 33 i 34 drukowane sà w od-
cieniu koloru fioletowego o symbolu PANTONE
233 U,

16) formularz wykonywany wed∏ug wzoru stanowiàce-
go za∏àcznik nr 36 drukowany jest w odcieniu kolo-
ru bràzowego o symbolu PANTONE 2695 U,

17) formularz wykonywany wed∏ug wzoru stanowiàce-
go za∏àcznik nr 37 drukowany jest w odcieniu kolo-
ru bràzowego o symbolu PANTONE 498 U,

18) formularz wykonywany wed∏ug wzoru stanowiàce-
go za∏àcznik nr 38 drukowany jest w odcieniu kolo-
ru bràzowego o symbolu PANTONE 491 U,

19) formularz wykonywany wed∏ug wzoru stanowiàce-
go za∏àcznik nr 14 drukowany jest w odcieniu kolo-
ru pomaraƒczowego o symbolu PANTONE Orange
021 U,

20) formularz wykonywany wed∏ug wzoru stanowiàce-
go za∏àcznik nr 35 drukowany jest w odcieniu kolo-
ru pomaraƒczowego o symbolu PANTONE 144 U,

21) formularz wykonywany wed∏ug wzoru stanowiàce-
go za∏àcznik nr 39 drukowany jest w odcieniu kolo-
ru pomaraƒczowego o symbolu PANTONE 1375 U,

22) formularze wykonywane wed∏ug wzorów stano-
wiàcych za∏àczniki o numerach od 40 do 52 druko-
wane sà w odcieniu koloru szarego o symbolu
PANTONE 444 U,

23) formularze wykonywane wed∏ug wzorów stano-
wiàcych za∏àczniki o numerach od 53 do 67 druko-
wane sà w odcieniu koloru szarego o symbolu
PANTONE Warm Grey 9 U,

24) formularze wykonywane wed∏ug wzorów stano-
wiàcych za∏àczniki nr 68 i 69 drukowane sà w kolo-
rze czarnym.

§ 3. 1. Urz´dowe formularze wymienione w § 1
udost´pniane sà w siedzibach sàdów gospodarczych
oraz w centrali Centralnej Informacji Krajowego Reje-
stru Sàdowego.

2. Urz´dowe formularze o symbolach KRS-W1,
KRS-W11, KRS-Z1, KRS-Z11, KRS-Z30, KRS-Z40, KRS-
-Z41, KRS-Z42, KRS-Z61, KRS-Z64, KRS-Z67, KRS-X3,
KRS-X2, KRS-WB, KRS-WH, KRS-WK, KRS-WL, KRS-
-WM, KRS-ZA, KRS-ZB, KRS-ZH, KRS-ZK, KRS-ZL,
KRS-ZM, KRS-ZN, KRS-ZS, KRS-ZY, KRS-ZP i KRS-ZR
sà udost´pniane tak˝e w gminach.

§ 4. Urz´dowe formularze sà udost´pniane zainte-
resowanym za poÊrednictwem wyznaczonych pracow-
ników lub przez wy∏o˝enie w siedzibach podmiotów
wymienionych w § 3.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r., z wyjàtkiem przepisów § 1 pkt 11, 23
i 36, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Minister SprawiedliwoÊci: w z. J. Niedziela
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Sprawiedliwo-
Êci z dnia 21 grudnia 2000 r. (poz. 1247)

Za∏àcznik nr 1

KRS-W1     1/4

 KRS-W1 Sygnatura  akt (wype�nia s�d)

 Wniosek o rejestracj� podmiotu
w  rejestrze przedsi�biorcówCORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy

 SPÓ�KA JAWNA,
SPÓ�KA PARTNERSKA,

SPÓ�KA KOMANDYTOWA
• Formularz nale�y wype�ni� w j�zyku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub r�cznie, wielkimi, drukowanymi literami.

• Wnioskodawca wype�nia pola jasne.

• We wszystkich wype�nianych polach, w których wyst�puje mo�liwo�� wyboru, nale�y wstawi� X w jednym odpowiednim kwadracie.

• Wszystkie pola, w których nie b�d� wpisane odpowiednie informacje, nale�y przekre�li�.

• Wniosek sk�ada si� do s�du rejonowego (s�du gospodarczego) w�a�ciwego ze wzgl�du na siedzib� podmiotu, którego wpis dotyczy.
Wniosek mo�na z�o�y� w biurze podawczym w�a�ciwego s�du lub nada� w urz�dzie pocztowym na adres s�du.

• Wniosek z�o�ony z naruszeniem przepisu art.�9 ust.2 ustawy o Krajowym Rejestrze S�dowym  lub nieprawid�owo wype�niony, podlega
zwróceniu, bez wzywania o uzupe�nienie braków.

Miejsce na notatki S�du Data wp�ywu (wype�nia S�d)

S�D, DO KTÓREGO SK�ADANY JEST WNIOSEK

�. Nazwa s�du

S�d Rejonowy  .........................................................................................................................................

SIEDZIBA PODMIOTU REJESTROWANEGO

2. Województwo 3. Powiat

4. Gmina 5. Miejscowo��

OKRE�LENIE REJESTRACJI

6. Rejestracja dotyczy:

� �. Nowego podmiotu � 2. 
Podmiotu uprzednio zarejestrowanego
(przerejestrowanie)�

Cz��� A 

A.� DANE WNIOSKODAWCY

7. Wnioskodawca:

� �. Spó�ka � 2. Inny wnioskodawca

Pola o numerach 8 i 9 nale�y wype�ni� tylko wówczas, gdy w polu 7 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozosta�ych przypadkach pola te

nale�y przekre�li�.

8. Nazwa / firma lub nazwisko

9. Imi	

1 Dotyczy podmiotu, który przed 1 stycznia 2001 r. uzyska� wpis w odpowiednim rejestrze s�dowym.
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A.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI

A.2.� Oznaczenie adresata korespondencji

�0. Nazwa / firma lub nazwisko

��. Imi	

A.2.2 Adres dla korespondencji

�2. Ulica �3. Nr domu �4. Nr lokalu �5. Miejscowo��

�6. Kod pocztowy �7. Poczta �8. Kraj

A.3 DANE PE�NOMOCNIKA PROCESOWEGO

A.3.� Oznaczenie pe�nomocnika

�9. Nazwa / firma lub nazwisko

20. Imi	

A.3.2 Adres pe�nomocnika

2�. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu 24. Miejscowo��

25. Kod pocztowy 26. Poczta 27. Kraj

Cz��� B 

Wnosz� o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi
 we wniosku i na za��cznikach:

B.� DANE SPÓ�KI

28. Firma spó�ki

29. Oznaczenie formy prawnej:
(Nale�y zaznaczy� odpowiedni kwadrat)

� �. Spó�ka jawna � 2. Spó�ka partnerska � 3. Spó�ka komandytowa

Cz��� C 

C.� DANE O WCZE�NIEJSZEJ REJESTRACJI SPÓ�KI
(Pola od 30 do 33 dotycz� wy��cznie spó�ki uprzednio zarejestrowanej. W przypadku zg�oszenia nowej spó�ki pola te nale�y przekre�li�.)

30. Nazwa s�du prowadz�cego rejestr

3�. Nazwa rejestru
RHA

32. Numer w rejestrze

33. Numer  identyfikacyjny REGON

C.2 INFORMACJA O PROWADZENIU DZIA�ALNO�CI GOSPODARCZEJ Z INNYMI PODMIOTAMI NA
PODSTAWIE UMOWY SPÓ�KI CYWILNEJ

(Dotyczy tylko spó�ki uprzednio zarejestrowanej.)

34. Czy przedsi	biorca prowadzi dzia�alno�� gospodarcz� z innymi podmiotami na podstawie
umowy spó�ki cywilnej? � TAK � NIE
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C.3 �������������	����
���

35. Województwo 36. Powiat

37. Gmina 38. �����������

39. Ulica 40. Nr domu 41. Nr lokalu

42. Kod pocztowy 43. Poczta

C.4 INFORMACJA O UMOWIE
��������	
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
o zmianach umowy dotychczas nie zarejestrowanych.)

44. ��������������������������� ��������� ���!"������#��������$������������%�������!���$������#$�&�'���$����$���$�����������
!�$��#�����$������#$��'�$�������(���������������#���()*!��(���������������$�����(���(��!������$�������� �$����������$��$��+'
����$��+'����$�����+�(���&��%)����$$��+����$����!�����!���$��+"

C.5 �,-.	��/0��.�/�����'�,��0���123.	�.,��0��2��
���

45. �()*!���������$�������$������4

� 1. Oznaczony, jaki ?

� 2. Nieoznaczony

������� 

D.1 INFORMACJA O�����/�,IKACH:

1. ���������	
����������������	��������������	������	�����
� �!"#$�%&�����	������������������
��������������'(
2. #��������������������)�����������������
������	
��������������������	��������������������*����	�����
��� �!"#+

%#������������	
�����������*�
�������������������	
��komandytowo – akcyjnej.”
3. #��������������������)�����������������
������	
��
�����������������������	��������������������*����	�����
��� �!"#,

%#������������	
��
�����������'(

4. #��������������������)���������������������	
��������������	��������������������*����	�����
��� �!"#��%-������'(
5. ���������	
��������	��������
�����
����	������������������	������	�����
� �!"#���%!����*�������������������'(
6. #����������������������������������
��)�����������)���������������������	
����*����������������������������������	

����	������������
�����	
��������
���.��������*��)���)�������)���������
	��������������*���������������������
����	������	�����
� �!"# �%&��������������/�����������������������������������������	
�'(

7. ���������	
�������������
�������������������	������	�����
� �!"#0�%-�
�����'(
8. W�����������������������������	�����������	
�������������	������	�����
1� �!"#2�%-������������	�������'(

9. �����������������������������
�����
	��������1�������������������������������������*���	����������������)��	����*
�����������������������������������������������������������������	������	�����
� �!"34�%!����������������������
inne dokumenty”.

D.1.1 5�������*����$��+�%����#��������(�*$�������+

Lp. �������������	
� �	�������������	
�

 1. 	�63���.�����*�'�����$�������$���!����&�$������$�

 2. KRS-WH  Sposób powstania podmiotu

 3. 	�63���3�()#$�����()*!�����$���#�7�!��(#���$����������()*!��komandytowo – akcyjnej

 4. 	��3/��3�()#$�����()*!��!���$�������

 5. KRS WD  Partnerzy

 6. 	�63��.�&�$��(��������8���()#$�����(���$��$�������(����$����$����()*!�

 7. KRS-WL  Prokurenci

 8. 	�63���
�������������*�#$����

 9. KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty

 10. 

 11. 
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D.�.2 Lista za��czonych dokumentów

Nazwa za��czonego dokumentu Liczba egzemplarzy

 �. Umowa spó�ki (tekst jednolity w przypadku spó�ki przerejestrowywanej)

 2. Dokument o powo�aniu cz�onków zarz�du spó�ki (dotyczy spó�ki partnerskiej)

 3. 
Wykaz wspólników  (partnerów, komplementariuszy, komandytariuszy) wraz z ich adresami (adresami dla
dor	cze
) zgodnie z kodeksem spó�ek handlowych

 4. Wzory podpisów

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

 �0. 

D.2 OSOBY SK�ADAJ�CE WNIOSEK

Imi	 i nazwisko Data Podpis

Miejsce na naklejenie znaczków s�dowych, potwierdzenie op�aty ew. potwierdzenie przelewu
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KRS-W2
Sygnatura  akt (wype�nia s�d)

Wniosek o rejestracj� podmiotu
w  rejestrze przedsi�biorcówCORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy

 SPÓ�KA KOMANDYTOWO - AKCYJNA

• Formularz nale�y wype�ni� w j�zyku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub r�cznie, wielkimi, drukowanymi literami.

• Wnioskodawca wype�nia pola jasne.

• We wszystkich wype�nianych polach, w których wyst�puje mo�liwo�� wyboru, nale�y wstawi� X w jednym odpowiednim kwadracie.

• Wszystkie pola, w których nie b�d� wpisane odpowiednie informacje, nale�y przekre�li�.

• Wniosek sk�ada si� do s�du rejonowego (s�du gospodarczego) w�a�ciwego ze wzgl�du na siedzib� podmiotu, którego wpis dotyczy.
Wniosek mo�na z�o�y� w biurze podawczym w�a�ciwego s�du lub nada� w urz�dzie pocztowym na adres s�du.

• Wniosek z�o�ony z naruszeniem przepisu art.�9 ust.2 ustawy o Krajowym Rejestrze S�dowym  lub nieprawid�owo wype�niony podlega
zwróceniu, bez wzywania o uzupe�nienie braków.

Miejsce na notatki S�du Data wp�ywu (wype�nia S�d)

S�D, DO KTÓREGO SK�ADANY JEST WNIOSEK

�. Nazwa s�du

S�d Rejonowy  .........................................................................................................................................

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

2. Województwo 3. Powiat

4. Gmina 5. Miejscowo��

Cz��� A 

A.� DANE WNIOSKODAWCY

6. Wnioskodawca:

� �. Spó�ka � 2. Inny wnioskodawca

Pola o numerach 7 i 8 nale�y wype�ni� tylko wówczas, gdy w polu 6 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozosta�ych przypadkach pola te

nale�y przekre�li�.

7. Nazwa / firma lub nazwisko

8. Imi	

A.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI

A.2.� Oznaczenie adresata korespondencji

9. Nazwa / firma lub nazwisko

�0. Imi	

A.2.2 Adres dla korespondencji

��. Ulica �2. Nr domu �3. Nr lokalu �4. Miejscowo��
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�5. Kod pocztowy �6. Poczta �7. Kraj

A.3 DANE PE�NOMOCNIKA PROCESOWEGO

A.3.� Oznaczenie pe�nomocnika

�8. Nazwa / firma lub nazwisko

�9. Imi	

A.3.2 Adres pe�nomocnika

20. Ulica 2�. Nr domu 22. Nr lokalu 23. Miejscowo��

24. Kod pocztowy 25. Poczta 26. Kraj

Cz��� B 

Wnosz� o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi
 we wniosku i na za��cznikach:

B.� DANE PODMIOTU

27. Firma spó�ki

28. Oznaczenie formy prawnej
Spó�ka komandytowo - akcyjna

Cz��� C 

C.� SIEDZIBA I ADRES SPÓ�KI

29. Województwo 30. Powiat

3�. Gmina 32. Miejscowo��

33. Ulica 34. Nr domu 35. Nr lokalu

36. Kod pocztowy 37. Poczta

C.2 INFORMACJA NA TEMAT STATUTU SPÓ�KI

38. Data sporz�dzenia aktu notarialnego (dzie
 – miesi�c – rok), oznaczenie notariusza i kancelarii notarialnej, numer repertorium
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C.3 INFORMACJA O CZASIE, NA JAKI UTWORZONA JEST SPÓ�KA

39. Spó�ka utworzona jest na czas:

� �. Oznaczony, jaki ?

� 2. Nieoznaczony

C.4 INFORMACJA O KAPITALE SPÓ�KI

40. Wysoko�� kapita�u zak�adowego spó�ki 4�. Waluta

S�ownie:

42. Warto�� akcji obj	tych za aport 43. Waluta

S�ownie:

44. ��czna liczba akcji wszystkich emisji

45. Warto�� nominalna jednej akcji 46. Waluta

S�ownie:

47. Kwotowe okre�lenie cz	�ci kapita�u wp�aconego przed zarejestrowaniem 48. Waluta

S�ownie:

Cz��� D 

D.� INFORMACJA O ZA��CZNIKACH:

1. Je�li spó�ka posiada oddzia�y, nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WA „Oddzia�y, terenowe jednostki organizacyjne”.

2. Je�li spó�ka powsta�a przez przekszta�cenie, nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WH „Sposób powstania podmiotu”.

3. W celu wpisania informacji o komplementariuszach nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WB „Wspólnicy spó�ki jawnej lub
komplementariusze spó�ki komandytowo – akcyjnej”.

4. W celu wpisania informacji o emisjach akcji nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WG „Emisje akcji”.

5. W celu wpisania informacji o wspólnikach uprawnionych do reprezentowania spó�ki oraz o sposobie reprezentacji nale�y
wype�ni� za��cznik KRS-WK „Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó�ki”.

6. W celu wpisania informacji o organie nadzoru i osobach wchodz�cych w jego sk�ad nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WK „Organy
podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó�ki”.

7. Je�li spó�ka posiada  prokurentów, nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WL „Prokurenci”.

8. W celu wpisania przedmiotu dzia�alno�ci przedsi�biorcy nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WM „Przedmiot dzia�alno�ci”.

D.�.� Lista za��czonych formularzy uzupe �niaj�cych

Lp. Symbol i nazwa za��cznika Liczba  za��czników

 �. KRS-WA  Oddzia�y, terenowe jednostki organizacyjne

 2. KRS-WH  Sposób powstania podmiotu

 3. KRS-WB  Wspólnicy spó�ki jawnej lub komplementariusze spó�ki komandytowo – akcyjnej

 4. KRS-WG  Emisje akcji

 5. KRS-WK  Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó�ki

 6. KRS-WL  Prokurenci

 7. KRS-WM  Przedmiot dzia�alno�ci

 8. 

 9. 

D.�.2 Lista za��czonych dokumentów

Nazwa dokumentu Liczba egzemplarzy

 �. Statut spó�ki
 2. O�wiadczenie zarz�du o wniesieniu kapita�u
 3. Dokument o powo�aniu cz�onków organów spó�ki
 4. Wzory podpisów

 5. 

 6. 
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 7. 

 8. 

 9. 

 �0. 

 ��. 

 �2. 

 �3. 

 �4. 

 �5. 

D.2 OSOBY SK�ADAJ�CE WNIOSEK

Imi	 i nazwisko Data Podpis

Miejsce na naklejenie znaczków s�dowych, potwierdzenie op�aty ew. potwierdzenie przelewu
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KRS-W3
Sygnatura  akt (wype�nia s�d)

 Wniosek o rejestracj� podmiotu
w  rejestrze przedsi�biorcówCORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy

 SPÓ�KA Z OGRANICZON� ODPOWIEDZIALNO�CI�

• Formularz nale�y wype�ni� w j�zyku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub r�cznie, wielkimi, drukowanymi literami.

• Wnioskodawca wype�nia pola jasne.

• We wszystkich wype�nianych polach, w których wyst�puje mo�liwo�� wyboru, nale�y wstawi� X w jednym odpowiednim kwadracie.

• Wszystkie pola, w których nie b�d� wpisane odpowiednie informacje, nale�y przekre�li�.

• Wniosek sk�ada si� do s�du rejonowego (s�du gospodarczego) w�a�ciwego ze wzgl�du na siedzib� podmiotu, którego wpis dotyczy.
Wniosek mo�na z�o�y� w biurze podawczym w�a�ciwego s�du lub nada� w urz�dzie pocztowym na adres s�du.

• Wniosek z�o�ony z naruszeniem przepisu art.�9 ust.2 ustawy o Krajowym Rejestrze S�dowym  lub nieprawid�owo wype�niony podlega
zwróceniu, bez wzywania o uzupe�nienie braków.

Miejsce na notatki S�du Data wp�ywu (wype�nia S�d)

S�D, DO KTÓREGO SK�ADANY JEST WNIOSEK

�. Nazwa s�du

S�d Rejonowy .........................................................................................................................................

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

2. Województwo 3. Powiat

4. Gmina 5. Miejscowo��

OKRE�LENIE REJESTRACJI

6. Rejestracja dotyczy:

� �. Nowego podmiotu � 2. 
Podmiotu uprzednio zarejestrowanego
(przerejestrowanie)�

Cz��� A 

A.� DANE WNIOSKODAWCY

7. Wnioskodawca:

� �. Spó�ka / spó�ka w organizacji � 2. Inny wnioskodawca

Pola o numerach 8 i 9 nale�y wype�ni� tylko wówczas, gdy w polu 7 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozosta�ych przypadkach pola te

nale�y przekre�li�.

8. Nazwa / firma lub nazwisko

9. Imi	

1
 Dotyczy podmiotu, który przed 1 stycznia 2001 r. uzyska� wpis w odpowiednim rejestrze s�dowym.
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A.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI

A.2.� Oznaczenie adresata korespondencji

�0. Nazwa / firma lub nazwisko

��. Imi	

A.2.2 Adres dla korespondencji

�2. Ulica �3. Nr domu �4. Nr lokalu �5. Miejscowo��

�6. Kod pocztowy �7. Poczta �8. Kraj

A.3 DANE PE�NOMOCNIKA PROCESOWEGO

A.3.� Oznaczenie pe�nomocnika

�9. Nazwa / firma lub nazwisko

20. Imi	

A.3.2 Adres pe�nomocnika

2�. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu 24. Miejscowo��

25. Kod pocztowy 26. Poczta 27. Kraj

Cz��� B 

Wnosz� o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi
 we wniosku i na za��cznikach:

B.� DANE PODMIOTU

28. Firma spó�ki

29. Oznaczenie formy prawnej
Spó�ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�

Cz��� C 

C.� DANE O WCZE�NIEJSZEJ REJESTRACJI SPÓ�KI
(Cz��� C.� dotyczy tylko spó�ki uprzednio zarejestrowanej. W przypadku zg�oszenia nowej spó�ki informacje o numerach od 30 do 33 nale�y

przekre�li�.)

30. Nazwa s�du prowadz�cego rejestr

3�. Nazwa rejestru
RHB

32. Numer w rejestrze

33. Numer  identyfikacyjny REGON

C.2 INFORMACJA O PROWADZENIU DZIA�ALNO�CI GOSPODARCZEJ Z INNYMI PODMIOTAMI NA
PODSTAWIE UMOWY SPÓ�KI CYWILNEJ

(Dotyczy tylko spó�ki uprzednio zarejestrowanej.)

34. Czy przedsi	biorca prowadzi dzia�alno�� gospodarcz� z innymi podmiotami na podstawie
umowy spó�ki cywilnej? � TAK � NIE
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C.3 �������������	����
���

35. Województwo 36. Powiat

37. Gmina 38. �����������

39. Ulica 40. Nr domu 41. Nr lokalu

42. Kod pocztowy 43. Poczta

C.4 ����	����������������������
���
��������	
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
��������������������	
�������������������������������� 

44. � ! ��"�#$�%$�&� � '!(�&�! #� )&�*��+%$����,�-�������,�#�'./��$& �$�&���&�! #�(�$ ���' &��) #���&�! #� )&��/�&(-�#�#�"�#!�#�(-
�# $�%) ��"01'��"#$�#����!#��2� &��/���"#$2" %'(�$-� &2�(-��2�3�&(-�#2�$-��&��&2�4/�%�% &2�4/�(�(&��!2�4�" # *# 50��+�&&2�4
jednostek redakcyjnych)

C.5 ����	��������������/������������	�����������
���

45. �"01' �(!��#$�& ����!�& ��$ �6

� 1. Oznaczony, jaki ?

� 2. Nieoznaczony

C.6 ����	��������
������
	����������������7��������
��������������������	
���������7��
���	���

46. Oznaczenie pisma przeznaczonego do��*1��$����"01'�

C.7 ����	������������
�8�����������9������/�������	����8����	���������

47. ��"0)&�'�-�
��-���6
� 1. ��%�&�(%$� 1 � 2. ���'�$��)��$:��(%$� 10�

C.8 ����	���������
���8���
���

48. �2��'����' "�! 1(�$ '1 %���*���"01'� 49. Waluta

�1��&��6

50. � #!����(%$� 10���:��!2�4�$ � "�#! 51. Waluta

�1��&��6

������� 

D.1 INFORMACJA O��������IKACH:

1. !��������	
����������������	�"������������	������	�����
�#�$%&'�()�����	�"����������������
��������������*�

2. !��������	
��������	��������
����	�������"�������	����+����
����	�����"������������	������	�����
�#�$%&��($����+
powstania podmiotu”.

3. &�����������������������������
����������������������������������������,-��
��-������� ����������#�$ ������������	���
��	�����
�#�$%&.�(&������������	
���������������������������������������������������������������*�
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4. W celu wpisania informacji na temat organu uprawnionego do reprezentacji spó�ki i osób wchodz�cych w jego sk�ad oraz
sposobu reprezentacj, nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WK „Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania
spó�ki”.

5. W celu wpisania informacji na temat organu nadzoru i osób wchodz�cych w jego sk�ad nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WK
„Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó�ki”.

6. Je�li spó�ka posiada prokurentów, nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WL „Prokurenci”.

7. W celu wpisania przedmiotu dzia�alno�ci przedsi�biorcy nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WM „Przedmiot dzia�alno�ci”.

8. Je�li razem z niniejszym wnioskiem sk�adane s�: roczne sprawozdanie finansowe, opinia bieg�ego rewidenta, uchwa�a lub
postanowienie o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego lub sprawozdanie z dzia�alno�ci spó�ki, nale�y wype�ni� za��cznik
KRS-ZN „Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”.

D.1.1 Lista za��czonych formularzy uzupe�niaj�cych

Lp. Symbol i nazwa za��cznika Liczba  za��czników

 1. KRS-WA  Oddzia�y, terenowe jednostki organizacyjne

 2. KRS-WE  Wspólnicy spó�ki z ograniczon� odpowiedzialno�ci� podlegaj�cy wpisowi do rejestru

 3. KRS-WH  Sposób powstania podmiotu

 4. KRS-WK  Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó�ki

 5. KRS-WL  Prokurenci

 6. KRS-WM  Przedmiot dzia�alno�ci

 7. KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty

 8. 

 9. 

D.1.2 Lista za��czonych dokumentów

Nazwa dokumentu Liczba egzemplarzy

 1. Umowa spó�ki
 2. O�wiadczenie zarz�du o wniesieniu kapita�u
 3. Dokument o powo�aniu cz�onków organów spó�ki
 4. Lista wspólników
 5. Wzory podpisów

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

 10. 

 11. 

 12. 

 13. 

 14. 

D.2 OSOBY SK�ADAJ�CE WNIOSEK

Imi	 i nazwisko Data Podpis

Miejsce na naklejenie znaczków s�dowych, potwierdzenie op�aty ew. potwierdzenie przelewu
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KRS-W4
Sygnatura  akt (wype�nia s�d)

 Wniosek o rejestracj� podmiotu
w  rejestrze przedsi�biorcówCORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy

 SPÓ�KA AKCYJNA

• Formularz nale�y wype�ni� w j�zyku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub r�cznie, wielkimi, drukowanymi literami.

• Wnioskodawca wype�nia pola jasne.

• We wszystkich wype�nianych polach, w których wyst�puje mo�liwo�� wyboru, nale�y wstawi� X w jednym odpowiednim kwadracie.

• Wszystkie pola, w których nie b�d� wpisane odpowiednie informacje, nale�y przekre�li�.

• Wniosek sk�ada si� do s�du rejonowego (s�du gospodarczego) w�a�ciwego ze wzgl�du na siedzib� podmiotu, którego wpis dotyczy.
Wniosek mo�na z�o�y� w biurze podawczym w�a�ciwego s�du lub nada� w urz�dzie pocztowym na adres s�du.

• Wniosek z�o�ony z naruszeniem przepisu art.�9 ust.2 ustawy o Krajowym Rejestrze S�dowym  lub nieprawid�owo wype�niony podlega
zwróceniu, bez wzywania o uzupe�nienie braków.

Miejsce na notatki S�du Data wp�ywu (wype�nia S�d)

S�D, DO KTÓREGO SK�ADANY JEST WNIOSEK

�. Nazwa s�du

S�d Rejonowy .........................................................................................................................................

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

2. Województwo 3. Powiat

4. Gmina 5. Miejscowo��

OKRE�LENIE REJESTRACJI

6. Rejestracja dotyczy:

� �. Nowego podmiotu � 2. 
Podmiotu uprzednio zarejestrowanego
(przerejestrowanie)�

Cz��� A 

A.� DANE WNIOSKODAWCY

7. Wnioskodawca:

� �. Spó�ka / spó�ka w organizacji � 2. Inny wnioskodawca

Pola o numerach 8 i 9 nale�y wype�ni� tylko wówczas, gdy w polu 7 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozosta�ych przypadkach pola te

nale�y przekre�li�.

8. Nazwa / firma lub nazwisko

9. Imi	

1
 Dotyczy podmiotu, który przed 1 stycznia 2001 r. uzyska� wpis w odpowiednim rejestrze s�dowym.
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A.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI

A.2.� Oznaczenie adresata korespondencji

�0. Nazwa / firma lub nazwisko

��. Imi	

A.2.2 Adres dla korespondencji

�2. Ulica �3. Nr domu �4. Nr lokalu �5. Miejscowo��

�6. Kod pocztowy �7. Poczta �8. Kraj

A.3 DANE PE�NOMOCNIKA PROCESOWEGO

A.3.� Oznaczenie pe�nomocnika

�9. Nazwa / firma lub nazwisko

20. Imi	

A.3.2 Adres pe�nomocnika

2�. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu 24. Miejscowo��

25. Kod pocztowy 26. Poczta 27. Kraj

Cz��� B 

Wnosz� o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi
 we wniosku i na za��cznikach:

B.� DANE PODMIOTU

28. Firma spó�ki

29. Oznaczenie formy prawnej
Spó�ka akcyjna

Cz��� C 

C.� DANE O WCZE�NIEJSZEJ REJESTRACJI SPÓ�KI
(Cz��� C.� dotyczy tylko spó�ki uprzednio zarejestrowanej. W przypadku zg�oszenia nowej spó�ki informacje o numerach od 30 do 33 nale�y

przekre�li�.)

30. Nazwa s�du prowadz�cego rejestr

3�. Nazwa rejestru
RHB

32. Numer w rejestrze

33. Numer  identyfikacyjny REGON

C.2 INFORMACJA O PROWADZENIU DZIA�ALNO�CI GOSPODARCZEJ Z INNYMI PODMIOTAMI NA
PODSTAWIE UMOWY SPÓ�KI CYWILNEJ

(Dotyczy tylko spó�ki uprzednio zarejestrowanej.)

34. Czy przedsi	biorca prowadzi dzia�alno�� gospodarcz� z innymi podmiotami na podstawie
umowy spó�ki cywilnej? � TAK � NIE
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C.3 SIEDZIBA I ADRES SPÓ�KI

35. Województwo 36. Powiat

37. Gmina 38. Miejscowo��

39. Ulica 40. Nr domu 4�. Nr lokalu

42. Kod pocztowy 43. Poczta

C.4 INFORMACJA NA TEMAT STATUTU SPÓ�KI
(Dla spó�ki uprzednio zarejestrowanej nale�y poda� informacj� o statucie stanowi�cym podstaw� dokonania wpisu do Rejestru Handlowego

oraz o zmianach statutu spó�ki dotychczas nie zarejestrowanych.)

44. Data sporz�dzenia aktu notarialnego (dzie
 – miesi�c – rok), oznaczenie notariusza i kancelarii notarialnej, numer repertorium
oraz dla spó�ki przerejestrowywanej, w przypadku zmiany statutu – numery zmienionych, dodanych, usuni	tych paragrafów
(innych jednostek redakcyjnych)

C.5 INFORMACJA O CZASIE, NA JAKI UTWORZONA JEST SPÓ�KA

45. Spó�ka utworzona jest na czas:

� �. Oznaczony, jaki ?

� 2. Nieoznaczony

C.6 INFORMACJA O PI�MIE PRZEZNACZONYM DO OG�OSZE� SPÓ�KI INNYM NI� MONITOR
S�DOWY I GOSPODARCZY

46. Oznaczenie pisma przeznaczonego do og�osze
 spó�ki

C.7 INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH UPRAWNIENIACH

47. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste okre�lonym akcjonariuszom lub tytu�y uczestnictwa
w dochodach lub maj�tku spó�ki nie wynikaj�cych z akcji ? � TAK � NIE

48. Czy statut przyznaje obligatariuszom prawo do udzia�u w zysku ?
� TAK � NIE

C.8 INFORMACJA O AKCJONARIUSZU, DO KTÓREGO W CA�O�CI NALE�� AKCJE SPÓ�KI

49. Czy akcjonariusz posiada ca�o�� akcji spó�ki ?
(Je�li zaznaczono odpowied�  „NIE”, pola o numerach od 50 do 57 nale�y przekre�li�.) � TAK � NIE

50. Czy akcjonariusz jest osob� fizyczn�?
(Je�li zaznaczono odpowied� „TAK”, pola o numerach 56 i 57 nale�y przekre�li�.) � TAK � NIE

5�. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska
z�oonego

52. Drugi cz�on nazwiska z�oonego

53. Pierwsze imi	 54. Drugie imi	 

55. Numer  PESEL
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56. Numer KRS 57. Numer identyfikacyjny REGON

C.9 INFORMACJA O KAPITALE SPÓ�KI

58. Wysoko�� kapita�u zak�adowego spó�ki 59. Waluta

S�ownie:

60. Warto�� akcji obj	tych za aport 6�. Waluta

S�ownie:

62. Wysoko�� kapita�u docelowego 63. Waluta

S�ownie:

64. ��czna liczba akcji wszystkich emisji

65. Warto�� nominalna jednej akcji 66. Waluta

S�ownie:

67. Kwotowe okre�lenie cz	�ci kapita�u wp�aconego przed zarejestrowaniem 68. Waluta

S�ownie:

C.�0 INFORMACJA O PODJ�CIU UCHWA�Y O EMISJACH OBLIGACJI ZAMIENNYCH I AKCJI
WYDAWANYCH ZA TE OBLIGACJE

(Je�li taka uchwa�a nie zosta�a podj�ta, pole numer 69 nale�y przekre�li�.)

69. Data podj	cia uchwa�y (dzie
 – miesi�c – rok) - -

Cz��� D 

D.� INFORMACJA O ZA��CZNIKACH:

�. Je�li spó�ka posiada oddzia�y, nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WA „Oddzia�y, terenowe jednostki organizacyjne”.

2. Je�li spó�ka powsta�a w wyniku po��czenia, podzia�u lub przekszta�cenia, nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WH „Sposób
powstania podmiotu”.

3. W celu wpisania informacji o emisjach akcji nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WG „Emisje akcji”.

4. W celu wpisania informacji na temat organu uprawnionego do reprezentacji spó�ki i osób wchodz�cych w jego sk�ad oraz
sposobu reprezentacji nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WK „Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania
spó�ki”.

5. W celu wpisania informacji na temat organu nadzoru i osób wchodz�cych w jego sk�ad nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WK
„Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó�ki”.

6. Je�li spó�ka posiada  prokurentów, nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WL „Prokurenci”.

7. W celu wpisania przedmiotu dzia�alno�ci spó�ki nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WM  „Przedmiot dzia�alno�ci”.

8. Je�li razem z niniejszym wnioskiem sk�adane s�: roczne sprawozdanie finansowe, opinia bieg�ego rewidenta, uchwa�a lub
postanowienie o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego lub sprawozdanie z dzia�alno�ci spó�ki,  nale�y wype�ni� za��cznik
KRS-ZN „Sprawozdania finansowe i inne dokumenty.

D.�.� Lista za��czonych formularzy uzupe �niaj�cych

Lp. Symbol i nazwa za��cznika Liczba  za��czników

 �. KRS-WA  Oddzia�y, terenowe jednostki organizacyjne

 2. KRS-WH  Sposób powstania podmiotu

 3. KRS-WG  Emisje akcji

 4. KRS-WK  Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó�ki

 5. KRS-WL  Prokurenci

 6. KRS-WM  Przedmiot dzia�alno�ci

 7. KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty

 8. 

 9. 
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D.�.2 Lista za��czonych dokumentów

Nazwa dokumentu Liczba egzemplarzy

 �. Statut spó�ki
 2. O�wiadczenie zarz�du o wniesieniu kapita�u
 3. Dokument o powo�aniu cz�onków organów spó�ki
 4. Wzory podpisów
 5. W przypadku jednoosobowej spó�ki akcyjnej – adres jedynego akcjonariusza

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

 �0. 

 ��. 

 �2. 

 �3. 

 �4. 

 �5. 

 �6. 

 �7. 

 �8. 

D.2 OSOBY SK�ADAJ�CE WNIOSEK

Imi	 i nazwisko Data Podpis

Miejsce na naklejenie znaczków s�dowych, potwierdzenie op�aty ew. potwierdzenie przelewu
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Za∏àcznik nr 5

KRS-W5     1/4

KRS-W5
Sygnatura  akt (wype�nia s�d)

 Wniosek o rejestracj� podmiotu
w  rejestrze przedsi�biorcówCORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy

 SPÓ�DZIELNIA

• Formularz nale�y wype�ni� w j�zyku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub r�cznie, wielkimi, drukowanymi literami.

• Wnioskodawca wype�nia pola jasne.

• We wszystkich wype�nianych polach, w których wyst�puje mo�liwo�� wyboru, nale�y wstawi� X w jednym odpowiednim kwadracie.

• Wszystkie pola, w których nie b�d� wpisane odpowiednie informacje, nale�y przekre�li�.

• Wniosek sk�ada si� do s�du rejonowego (s�du gospodarczego) w�a�ciwego ze wzgl�du na siedzib� podmiotu, którego wpis dotyczy.
Wniosek mo�na z�o�y� w biurze podawczym w�a�ciwego s�du lub nada� w urz�dzie pocztowym na adres s�du.

• Wniosek z�o�ony z naruszeniem przepisu art.�9 ust.2 ustawy o Krajowym Rejestrze S�dowym  lub nieprawid�owo wype�niony podlega
zwróceniu, bez wzywania o uzupe�nienie braków.

Miejsce na notatki S�du Data wp�ywu (wype�nia S�d)

S�D, DO KTÓREGO SK�ADANY JEST WNIOSEK

�. Nazwa s�du

S�d Rejonowy  .........................................................................................................................................

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

2. Województwo 3. Powiat

4. Gmina 5. Miejscowo��

OKRE�LENIE REJESTRACJI

6. Rejestracja dotyczy:

� �. Nowego podmiotu � 2. 
Podmiotu uprzednio zarejestrowanego
(przerejestrowanie)�

Cz��� A 

A.� DANE WNIOSKODAWCY

7. Wnioskodawca:

� �. Podmiot, którego dotyczy wpis � 2. Inny wnioskodawca

Pola o numerach 8 i 9 nale�y wype�ni� tylko wówczas, gdy w polu 7 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozosta�ych przypadkach pola te

nale�y przekre�li�.

8. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko

9. Imi	

1
 Dotyczy podmiotu, który przed 1 stycznia 2001 r. uzyska� wpis w odpowiednim rejestrze s�dowym.
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A.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI

A.2.� Oznaczenie adresata korespondencji

�0. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko

��. Imi	

A.2.2 Adres dla korespondencji

�2. Ulica �3. Nr domu �4. Nr lokalu �5. Miejscowo��

�6. Kod pocztowy �7. Poczta �8. Kraj

A.3 DANE PE�NOMOCNIKA PROCESOWEGO

A.3.� Oznaczenie pe�nomocnika

�9. Nazwa / firma lub nazwisko

20. Imi	

A.3.2 Adres pe�nomocnika

2�. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu 24. Miejscowo��

25. Kod pocztowy 26. Poczta 27. Kraj

Cz��� B 

Wnosz� o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi
 we wniosku i na za��cznikach:

B.� DANE PODMIOTU

28. Nazwa

29. Oznaczenie formy prawnej
Spó�dzielnia

Cz��� C 

C.� DANE O WCZE�NIEJSZEJ REJESTRACJI PODMIOTU
(Pola od 30 do 33 dotycz� wy��cznie spó�dzielni uprzednio zarejestrowanej. W przypadku zg�oszenia nowej spó�dzielni pola te nale�y

przekre�li�.)

30. Nazwa s�du prowadz�cego rejestr

3�. Nazwa rejestru
Rejestr Spó�dzielni

32. Numer w rejestrze

33. Numer  identyfikacyjny REGON

C.2 INFORMACJA O PROWADZENIU DZIA�ALNO�CI GOSPODARCZEJ Z INNYMI PODMIOTAMI NA
PODSTAWIE UMOWY SPÓ�KI CYWILNEJ

(Dotyczy tylko spó�dzielni uprzednio zarejestrowanej.)

34. Czy przedsi	biorca prowadzi dzia�alno�� gospodarcz� z innymi podmiotami na podstawie
umowy spó�ki cywilnej? � TAK � NIE
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C.3 SIEDZIBA I ADRES SPÓ�DZIELNI

35. Województwo 36. Powiat

37. Gmina 38. Miejscowo��

39. Ulica 40. Nr domu 4�. Nr lokalu

42. Kod pocztowy 43. Poczta

C.4 INFORMACJA O STATUCIE SPÓ�DZIELNI
(Dla spó�dzielni uprzednio zarejestrowanej nale�y poda� informacj� o statucie stanowi�cym podstaw� dokonania wpisu do Rejestru Spó�dzielni

oraz o zmianach statutu spó�dzielni dotychczas nie zarejestrowanych.)

44. Data sporz�dzenia statutu (dzie
 – miesi�c – rok) oraz dla spó�dzielni przerejestrowywanej, w przypadku zmiany statutu -
numery zmienionych, dodanych, usuni	tych paragrafów (innych jednostek redakcyjnych)

C.5 INFORMACJA O CZASIE, NA JAKI UTWORZONA JEST SPÓ�DZIELNIA

45. Spó�dzielnia utworzona jest na czas:

� �. Oznaczony, jaki ?

� 2. Nieoznaczony

Cz��� D 

D.� INFORMACJA O ZA��CZNIKACH:

�. Je�li spó�dzielnia posiada oddzia�y, nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WA  „Oddzia�y, terenowe jednostki organizacyjne”.

2. Je�li spó�dzielnia powsta�a przez po��czenie lub podzia�, nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WH „Sposób powstania podmiotu”.

3. W celu wpisania informacji na temat sposobu reprezentacji i organu uprawnionego do reprezentacji spó�dzielni oraz osób
wchodz�cych w jego sk�ad nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WK „Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania
spó�ki”.

4. W celu wpisania informacji na temat organu nadzoru i osób wchodz�cych w jego sk�ad nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WK
„Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó�ki”.

5. W celu wpisania przedmiotu dzia�alno�ci spó�dzielni nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WM „Przedmiot dzia�alno�ci” .

6. Je�li razem z niniejszym wnioskiem sk�adane s�: roczne sprawozdanie finansowe, opinia bieg�ego rewidenta, uchwa�a lub
postanowienie o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego lub sprawozdanie z dzia�alno�ci spó�dzielni, nale�y wype�ni�
za��cznik KRS-ZN „Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”.

D.�.� Lista za��czonych formularzy uzupe �niaj�cych

Lp. Symbol i nazwa za��cznika Liczba  za��czników

 �. KRS-WA  Oddzia�y, terenowe jednostki organizacyjne

 2. KRS-WH  Sposób powstania podmiotu

 3. KRS-WK  Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó�ki

 4. KRS-WM  Przedmiot dzia�alno�ci

 5. KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty

 6. 

 7. 

D.�.2 Lista za��czonych dokumentów

Nazwa dokumentu Liczba egzemplarzy

 �. Statut
 2. Protokó� stwierdzaj�cy wybór zarz�du i rady nadzorczej
 3. Wzory podpisów

 4. 
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 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

 �0. 

 ��. 

 �2. 

 �3. 

 �4. 

 �5. 

D.2 OSOBY SK�ADAJ�CE WNIOSEK

Imi	 i nazwisko Data Podpis

Miejsce na naklejenie znaczków s�dowych, potwierdzenie op�aty ew. potwierdzenie przelewu
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Za∏àcznik nr 6

KRS-W6     1/4

KRS-W6
Sygnatura  akt (wype�nia s�d)

 Wniosek o rejestracj� podmiotu
w  rejestrze przedsi�biorcówCORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy

 PRZEDSI�BIORSTWO PA	STWOWE,
JEDNOSTKA BADAWCZO – ROZWOJOWA

• Formularz nale�y wype�ni� w j�zyku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub r�cznie, wielkimi, drukowanymi literami.

• Wnioskodawca wype�nia pola jasne.

• We wszystkich wype�nianych polach, w których wyst�puje mo�liwo�� wyboru, nale�y wstawi� X w jednym odpowiednim kwadracie.

• Wszystkie pola, w których nie b�d� wpisane odpowiednie informacje, nale�y przekre�li�.

• Wniosek sk�ada si� do s�du rejonowego (s�du gospodarczego) w�a�ciwego ze wzgl�du na siedzib� podmiotu, którego wpis dotyczy.
Wniosek mo�na z�o�y� w biurze podawczym w�a�ciwego s�du lub nada� w urz�dzie pocztowym na adres s�du.

• Wniosek z�o�ony z naruszeniem przepisu art.�9 ust.2 ustawy o Krajowym Rejestrze S�dowym lub nieprawid�owo wype�niony podlega
zwróceniu, bez wzywania o uzupe�nienie braków.

Miejsce na notatki S�du Data wp�ywu (wype�nia S�d)

S�D, DO KTÓREGO SK�ADANY JEST WNIOSEK

�. Nazwa s�du

S�d Rejonowy  .........................................................................................................................................

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

2. Województwo 3. Powiat

4. Gmina 5. Miejscowo��

OKRE�LENIE REJESTRACJI

6. Rejestracja dotyczy:

� �. Nowego podmiotu � 2. 
Podmiotu uprzednio zarejestrowanego
(przerejestrowanie)�

Cz��� A 

A.� DANE WNIOSKODAWCY

7. Wnioskodawca:

� �. Podmiot, którego dotyczy wpis � 2. Inny wnioskodawca

Pola o numerach 8 i 9 nale�y wype�ni� tylko wówczas, gdy w polu 7 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozosta�ych przypadkach pola te

nale�y przekre�li�.

8. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko

9. Imi	

1
 Dotyczy podmiotu, który przed 1 stycznia 2001 r. uzyska� wpis w odpowiednim rejestrze s�dowym.
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A.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI

A.2.� Oznaczenie adresata korespondencji

�0. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko

��. Imi	

A.2.2 Adres dla korespondencji

�2. Ulica �3. Nr domu �4. Nr lokalu �5. Miejscowo��

�6. Kod pocztowy �7. Poczta �8. Kraj

A.3 DANE PE�NOMOCNIKA PROCESOWEGO

A.3.� Oznaczenie pe�nomocnika

�9. Nazwa / firma lub nazwisko

20. Imi	

A.3.2 Adres pe�nomocnika

2�. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu 24. Miejscowo��

25. Kod pocztowy 26. Poczta 27. Kraj

Cz��� B 

Wnosz� o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi
 we wniosku i na za��cznikach:

B.� DANE PODMIOTU

28. Nazwa

29. Oznaczenie formy prawnej:
(Nale�y zaznaczy� odpowiedni kwadrat.)

� �. Przedsi	biorstwo Pa
stwowe � 2. Jednostka Badawczo - Rozwojowa

Cz��� C 

C.� DANE O WCZE�NIEJSZEJ REJESTRACJI PODMIOTU
(Pola od 30 do 33 dotycz� wy��cznie podmiotu uprzednio zarejestrowanego. W przypadku zg�oszenia nowego podmiotu pola te nale�y

przekre�li�.)

30. Nazwa s�du prowadz�cego rejestr

3�. Nazwa rejestru 32. Numer w rejestrze

33. Numer  identyfikacyjny REGON
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C.2 INFORMACJA O PROWADZENIU DZIA�ALNO�CI GOSPODARCZEJ Z INNYMI PODMIOTAMI NA
PODSTAWIE UMOWY SPÓ�KI CYWILNEJ

(Dotyczy tylko podmiotu uprzednio zarejestrowanego.)

34. Czy przedsi	biorca prowadzi dzia�alno�� gospodarcz� z innymi podmiotami na podstawie
umowy spó�ki cywilnej? � TAK � NIE

C.3 SIEDZIBA I ADRES PODMIOTU

35. Województwo 36. Powiat

37. Gmina 38. Miejscowo��

39. Ulica 40. Nr domu 4�. Nr lokalu

42. Kod pocztowy 43. Poczta

C.4 INFORMACJA O STATUCIE PODMIOTU
(Dla podmiotu uprzednio zarejestrowanego nale�y poda� informacj� o umowie stanowi�cej podstaw� dokonania wpisu do odpowiedniego

rejestru o zmianach umowy dotychczas nie zarejestrowanych.)

44. Data sporz�dzenia statutu (dzie
 – miesi�c – rok) oraz dla podmiotu przerejestrowywanego w przypadku zmiany statutu -
numery zmienionych, dodanych, usuni	tych paragrafów (innych jednostek redakcyjnych)

C.5 INFORMACJA O CZASIE, NA JAKI UTWORZONY JEST PODMIOT

45. Podmiot utworzony jest na czas:

� �. Oznaczony, jaki ?

� 2. Nieoznaczony

C.6 ORGAN ZA�O�YCIELSKI PRZEDSI�BIORSTWA PA�STWOWEGO LUB ORGAN TWORZ�CY
JEDNOSTK� BADAWCZO - ROZWOJOW�

46. Nazwa organu

47. Numer KRS 48. Numer identyfikacyjny REGON

C.7 ORGAN UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI PODMIOTU PODLEGAJ�CEGO REJESTRACJI

49. Nazwa organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu

50. Nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska z�oonego 5�. Drugi cz�on nazwiska z�oonego

52. Pierwsze imi	 53. Drugie imi	 

54. Numer  PESEL
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Cz��� D 

D.1 INFORMACJA O ZA��CZNIKACH:

1. Je�li podmiot posiada oddzia�y, nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WA „Oddzia�y, terenowe jednostki organizacyjne”.

2. Je�li podmiot powsta� przez po��czenie, podzia� lub przekszta�cenie, nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WH „Sposób powstania
podmiotu”.

3. W celu wpisania informacji na temat organu nadzoru dla przedsi�biorstwa pa	stwowego oraz osób wchodz�cych w jego sk�ad
nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WK „Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó�ki”.

4. W celu wpisania przedmiotu dzia�alno�ci przedsi�biorcy nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WM „Przedmiot dzia�alno�ci”.

5. Je�li razem z niniejszym wnioskiem sk�adane s�: roczne sprawozdanie finansowe, opinia bieg�ego rewidenta, uchwa�a lub
postanowienie o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, nale�y wype�ni� za��cznik KRS-ZN „Sprawozdania finansowe
i inne dokumenty”.

D.1.1 Lista za��czonych formularzy uzupe �niaj�cych

Lp. Symbol i nazwa za��cznika Liczba  za��czników

 1. KRS-WA  Oddzia�y, terenowe jednostki organizacyjne

 2. KRS-WH  Sposób powstania podmiotu

 3. KRS-WK  Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó�ki

 4. KRS-WM  Przedmiot dzia�alno�ci

 5. KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty

 6. 

 7. 

D.1.2 Lista za��czonych dokumentów

Nazwa dokumentu Liczba egzemplarzy

 1. Statut
 2. Akt o utworzeniu podmiotu

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

 10. 

 11. 

 12. 

D.2 OSOBY SK�ADAJ�CE WNIOSEK

Imi	 i nazwisko Data Podpis

Miejsce na naklejenie znaczków s�dowych, potwierdzenie op�aty ew. potwierdzenie przelewu



Dziennik Ustaw Nr 118 — 6615 — Poz. 1247

Za∏àcznik nr 7

KRS-W7     1/4

KRS-W7
Sygnatura  akt (wype�nia s�d)

 Wniosek o rejestracj� podmiotu
w  rejestrze przedsi�biorców

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy

 PRZEDSI�BIORSTWO ZAGRANICZNE
 w rozumieniu art. 36 pkt 

 ustawy o Krajowym Rejestrze S�dowym

• Formularz nale�y wype�ni� w j�zyku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub r�cznie, wielkimi, drukowanymi literami.

• Wnioskodawca wype�nia pola jasne.

• We wszystkich wype�nianych polach, w których wyst�puje mo�liwo�� wyboru, nale�y wstawi� X w jednym odpowiednim kwadracie.

• Wszystkie pola, w których nie b�d� wpisane odpowiednie informacje, nale�y przekre�li�.

• Wniosek sk�ada si� do s�du rejonowego (s�du gospodarczego) w�a�ciwego ze wzgl�du na siedzib� podmiotu, którego wpis dotyczy.
Wniosek mo�na z�o�y� w biurze podawczym w�a�ciwego s�du lub nada� w urz�dzie pocztowym na adres s�du.

• Wniosek z�o�ony z naruszeniem przepisu art.�9 ust.2 ustawy o Krajowym Rejestrze S�dowym lub nieprawid�owo wype�niony podlega
zwróceniu, bez wzywania o uzupe�nienie braków.

Miejsce na notatki S�du Data wp�ywu (wype�nia S�d)

S�D, DO KTÓREGO SK�ADANY JEST WNIOSEK

�. Nazwa s�du

S�d Rejonowy  .........................................................................................................................................

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

2. Województwo 3. Powiat

4. Gmina 5. Miejscowo��

OKRE�LENIE REJESTRACJI

6. Rejestracja dotyczy:

� �. Nowego podmiotu � 2. 
Podmiotu uprzednio zarejestrowanego
(przerejestrowanie)�

Cz��� A 

A.� DANE WNIOSKODAWCY

7. Wnioskodawca:

� �. Podmiot, którego dotyczy wpis � 2. Inny wnioskodawca

Pola o numerach 8 i 9 nale�y wype�ni� tylko wówczas, gdy w polu 7 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozosta�ych przypadkach pola te

nale�y przekre�li�.

8. Nazwa / firma lub nazwisko

9. Imi	

A.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI

A.2.� Oznaczenie adresata korespondencji

�0. Nazwa / firma lub nazwisko

��. Imi	

1
 Dotyczy podmiotu, który przed 1 stycznia 2001 r. uzyska� wpis w odpowiednim rejestrze s�dowym.
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A.2.2 Adres dla korespondencji

�2. Ulica �3. Nr domu �4. Nr lokalu �5. Miejscowo��

�6. Kod pocztowy �7. Poczta �8. Kraj

A.3 DANE PE�NOMOCNIKA PROCESOWEGO

A.3.� Oznaczenie pe�nomocnika

�9. Nazwa / firma lub nazwisko

20. Imi	

A.3.2 Adres pe�nomocnika

2�. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu 24. Miejscowo��

25. Kod pocztowy 26. Poczta 27. Kraj

Cz��� B 

Wnosz� o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi
 we wniosku i na za��cznikach:

B.� DANE PODMIOTU

28. Oznaczenie, pod którym prowadzone jest przedsi	biorstwo zagraniczne

29. Oznaczenie formy prawnej
Przedsi�biorstwo Zagraniczne

Cz��� C 

C.� DANE PRZEDSI�BIORCY PROWADZ�CEGO PRZEDSI�BIORSTWO ZAGRANICZNE

30. Czy przedsi	biorca prowadz�cy przedsi	biorstwo zagraniczne jest osob� fizyczn�?
(- Je�li zaznaczono odpowied� „TAK” pole o numerze 36 nale�y przekre�li�.

 - Je�li zaznaczono odpowied� „NIE” w polu o numerze 3� nale�y wpisa�, obok nazwy / firmy, form�
prawn� przedsi�biorcy. )

� TAK � NIE

3�. Nazwa / Firma / Nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska
z�oonego

32. Drugi cz�on nazwiska z�oonego

33. Pierwsze imi	 34. Drugie imi	 

35. Numer PESEL przedsi	biorcy 36. Numer identyfikacyjny REGON przedsi	biorcy

C.2 DANE O WCZE�NIEJSZEJ REJESTRACJI PODMIOTU

37. Nazwa s�du prowadz�cego rejestr

38. Nazwa rejestru
Rejestr Przedsi�biorstw Zagranicznych

39. Numer w rejestrze

40. Numer  identyfikacyjny REGON przedsi	biorstwa zagranicznego
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C.3 WZMIANKA O PROWADZENIU DZIA�ALNO�CI GOSPODARCZEJ Z INNYMI PODMIOTAMI NA
PODSTAWIE UMOWY SPÓ�KI CYWILNEJ

4�. Czy przedsi	biorca prowadzi dzia�alno�� gospodarcz� z innymi podmiotami na podstawie
umowy spó�ki cywilnej? � TAK � NIE

C.4 SIEDZIBA I ADRES PRZEDSI�BIORSTWA W POLSCE

42. Województwo 43. Powiat

44. Gmina 45. Miejscowo��

46. Ulica 47. Nr domu 48. Nr lokalu

49. Kod pocztowy 50. Poczta

C.5 INFORMACJA NA TEMAT ZEZWOLENIA NA DZIA�ANIE PRZEDSI�BIORSTWA W POLSCE

5�. Oznaczenie organu, który wyda� zezwolenie, numer i data zezwolenia (dzie
 – miesi�c – rok)

C.6 DANE OSOBY, KTÓREJ WYDANO ZEZWOLENIE NA DZIA�ALNO�� PRZEDSI�BIORSTWA W
POLSCE

52. Czy osoba, której wydano zezwolenie, jest osob� fizyczn�?

             (Je�li zaznaczono odpowied� „TAK”, pole o numerze 58 nale�y przekre�li�.)
� TAK � NIE

53. Nazwa / Firma / Nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska
z�oonego

54. Drugi cz�on nazwiska z�oonego

55. Pierwsze imi	 56. Drugie imi	 

57. Numer PESEL 58. Numer identyfikacyjny REGON

C.6.� Adres osoby

59. Kraj 60. Miejscowo��

6�. Ulica 62. Nr domu 63. Nr lokalu

64. Kod pocztowy 65. Poczta

C.7 PE�NOMOCNIK UPRAWNIONY DO DZIA�ANIA W ZAKRESIE DZIA�ALNO�CI
PRZEDSI�BIORSTWA ZAGRANICZNEGO
(Je�li pe�nomocników uprawnionych do dzia�ania w zakresie dzia�alno�ci przedsi�biorstwa jest wi�cej ni� jeden, wówczas
nale�y wype�ni� drugi egzemplarz wniosku o rejestracj� przedsi�biorstwa zagranicznego. W egzemplarzu tym nale�y wpisa�
dane tylko w cz��ci B� oraz dotycz�ce pe�nomocnika w cz��ci C7, a pozosta�e pola przekre�li�.)

66. Czy pe�nomocnik jest osob� fizyczn�?
(Je�li zaznaczono odpowied� „TAK” pola o numerach 72 i 73 nale�y przekre�li�.) � TAK � NIE

67. Nazwa / Firma / Nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska
z�oonego

68. Drugi cz�on nazwiska z�oonego

69. Pierwsze imi	 70. Drugie imi	 
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71. Numer  PESEL

72. Numer KRS 73. Numer identyfikacyjny REGON

74. Zakres umocowania pe�nomocnika

Cz��� D 

D.1 INFORMACJA O ZA��CZNIKACH:
1. Je�li przedsi�biorstwo zagraniczne posiada oddzia�y, nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WA „Oddzia�y, terenowe jednostki

organizacyjne”.

2. W celu wpisania przedmiotu dzia�alno�ci przedsi�biorstwa zagranicznego nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WM „Przedmiot
dzia�alno�ci”.

3. Je�li razem z niniejszym wnioskiem sk�adane s�: roczne sprawozdanie finansowe, opinia bieg�ego rewidenta, uchwa�a lub
postanowienie o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, nale�y wype�ni� za��cznik KRS-ZN „Sprawozdania finansowe i
inne dokumenty”.

D.1.1 Lista za��czonych formularzy uzupe �niaj�cych

Lp. Symbol i nazwa za��cznika Liczba  za��czników

 1. KRS-WA  Oddzia�y, terenowe jednostki organizacyjne

 2. KRS-WM  Przedmiot dzia�alno�ci

 3. KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty

 4. 

 5. 

D.1.2 Lista za��czonych dokumentów

Nazwa dokumentu Liczba egzemplarzy

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

D.2 OSOBY SK�ADAJ�CE WNIOSEK

Imi	 i nazwisko Data Podpis

Miejsce na naklejenie znaczków s�dowych, potwierdzenie op�aty ew. potwierdzenie przelewu
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KRS-W8
Sygnatura  akt (wype�nia s�d)

 Wniosek o rejestracj� podmiotu
w  rejestrze przedsi�biorców

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy

 TOWARZYSTWO UBEZPIECZE	 WZAJEMNYCH

• Formularz nale�y wype�ni� w j�zyku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub r�cznie, wielkimi, drukowanymi literami.

• Wnioskodawca wype�nia pola jasne.

• We wszystkich wype�nianych polach, w których wyst�puje mo�liwo�� wyboru, nale�y wstawi� X w jednym odpowiednim kwadracie.

• Wszystkie pola, w których nie b�d� wpisane odpowiednie informacje, nale�y przekre�li�.

• Wniosek sk�ada si� do s�du rejonowego (s�du gospodarczego) w�a�ciwego ze wzgl�du na siedzib� podmiotu, którego wpis dotyczy.
Wniosek mo�na z�o�y� w biurze podawczym w�a�ciwego s�du lub nada� w urz�dzie pocztowym na adres s�du.

• Wniosek z�o�ony z naruszeniem przepisu art.�9 ust.2 ustawy o Krajowym Rejestrze S�dowym lub nieprawid�owo wype�niony podlega
zwróceniu, bez wzywania o uzupe�nienie braków.

Miejsce na notatki S�du Data wp�ywu (wype�nia S�d)

S�D, DO KTÓREGO SK�ADANY JEST WNIOSEK

�. Nazwa s�du

S�d Rejonowy  .........................................................................................................................................

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

2. Województwo 3. Powiat

4. Gmina 5. Miejscowo��

OKRE�LENIE REJESTRACJI

6. Rejestracja dotyczy:

� �. Nowego podmiotu � 2. 
Podmiotu uprzednio zarejestrowanego
(przerejestrowanie)�

Cz��� A 

A.� DANE WNIOSKODAWCY

7. Wnioskodawca:

� �. Podmiot, którego dotyczy wpis � 2. Inny wnioskodawca

Pola o numerach 8 i 9 nale�y wype�ni� tylko wówczas, gdy w polu 7 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozosta�ych przypadkach pola te

nale�y przekre�li�.

8. Nazwa / firma lub nazwisko

9. Imi	

A.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI

A.2.� Oznaczenie adresata korespondencji

�0. Nazwa / firma lub nazwisko

��. Imi	

1
 Dotyczy podmiotu, który przed 1 stycznia 2001 r. uzyska� wpis w odpowiednim rejestrze s�dowym.
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A.2.2 Adres dla korespondencji

�2. Ulica �3. Nr domu �4. Nr lokalu �5. Miejscowo��

�6. Kod pocztowy �7. Poczta �8. Kraj

A.3 DANE PE�NOMOCNIKA PROCESOWEGO

A.3.� Oznaczenie pe�nomocnika

�9. Nazwa / firma lub nazwisko

20. Imi	

A.3.2 Adres pe�nomocnika

2�. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu 24. Miejscowo��

25. Kod pocztowy 26. Poczta 27. Kraj

Cz��� B 

Wnosz� o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi
 we wniosku i na za��cznikach:

B.� DANE PODMIOTU

28. Nazwa

29. Oznaczenie formy prawnej
Towarzystwo Ubezpiecze� Wzajemnych

Cz��� C 

C.� DANE O WCZE�NIEJSZEJ REJESTRACJI TOWARZYSTWA
(Pola od 30 do 33 dotycz� wy��cznie towarzystwa uprzednio zarejestrowanego. W przypadku zg�oszenia nowego podmiotu pola te nale�y

przekre�li�.)

30. Nazwa s�du prowadz�cego rejestr

3�. Nazwa rejestru
Rejestr Towarzystw Ubezpiecze� Wzajemnych

32. Numer w rejestrze

33. Numer  identyfikacyjny REGON

C.2 INFORMACJA O PROWADZENIU DZIA�ALNO�CI GOSPODARCZEJ Z INNYMI PODMIOTAMI NA
PODSTAWIE UMOWY SPÓ�KI CYWILNEJ

(Dotyczy tylko towarzystwa uprzednio zarejestrowanego.)

34. Czy przedsi	biorca prowadzi dzia�alno�� gospodarcz� z innymi podmiotami na podstawie
umowy spó�ki cywilnej? � TAK � NIE

C.3 SIEDZIBA I ADRES TOWARZYSTWA

35. Województwo 36. Powiat

37. Gmina 38. Miejscowo��
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39. Ulica 40. Nr domu 4�. Nr lokalu

42. Kod pocztowy 43. Poczta

C.4 INFORMACJA O STATUCIE TOWARZYSTWA
(Dla towarzystwa uprzednio zarejestrowanego nale�y poda� informacj� o statucie stanowi�cym podstaw� dokonania wpisu do odpowiedniego

rejestru oraz o zmianach statutu towarzystwa dotychczas nie zarejestrowanych.)

44. Data sporz�dzenia statutu (dzie
 – miesi�c – rok) i je�li jest on sporz�dzony w formie aktu notarialnego, oznaczenie
notariusza i kancelarii notarialnej, numer repertorium oraz dla towarzystwa przerejestrowywanego, w przypadku zmiany statutu -
numery zmienionych, dodanych, usuni	tych paragrafów (innych jednostek redakcyjnych)

C.5 INFORMACJA O CZASIE, NA JAKI UTWORZONE JEST TOWARZYSTWO

45. Towarzystwo utworzone jest na czas:

� �. Oznaczony, jaki ?

� 2. Nieoznaczony

C.6 INNE DANE OPISUJ�CE TOWARZYSTWO

46. Oznaczenie terytorialnego zasi	gu dzia�alno�ci towarzystwa

47. Oznaczenie dzia�u ubezpiecze
 obj	tego dzia�alno�ci� towarzystwa

- -

48. Data uznania towarzystwa za ma�e towarzystwo ubezpiecze

wzajemnych (dzie
 – miesi�c – rok)

(Pole nale�y przekre�li�, je�li towarzystwo nie jest uznane za ma�e)

- -
49. Data wydania cz	�ciowego ograniczenia zezwolenia na prowadzenie
towarzystwa (dzie
 – miesi�c – rok) oraz aktualna tre�� ograniczenia

(Pole nale�y przekre�li�, je�li zezwolenia nie ograniczono)

C.7 INFORMACJA O KAPITALE TOWARZYSTWA

50. Wysoko�� kapita�u zak�adowego towarzystwa 5�. Waluta

S�ownie:
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52. Warto�� kapita�u zapasowego towarzystwa 53. Waluta

S�ownie:

Cz��� D 

D.� INFORMACJA O ZA��CZNIKACH:

1. Je�li towarzystwo posiada oddzia�y, nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WA „Oddzia�y, terenowe jednostki organizacyjne”.

2. Je�li towarzystwo powsta�o przez po��czenie innych podmiotów, nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WH „Sposób powstania
podmiotu”.

3. W celu wpisania informacji na temat organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu i osób wchodz�cych w jego sk�ad oraz
sposobu reprezentacji nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WK  „Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania
spó�ki”.

4. W celu wpisania informacji na temat organu nadzoru i osób wchodz�cych w jego sk�ad nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WK
„Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó�ki”.

5. W celu wpisania przedmiotu dzia�alno�ci przedsi�biorcy nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WM „Przedmiot dzia�alno�ci”.

6. Je�li razem z niniejszym wnioskiem sk�adane s�: roczne sprawozdanie finansowe, opinia bieg�ego rewidenta, uchwa�a lub
postanowienie o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego lub sprawozdanie z dzia�alno�ci podmiotu, nale�y wype�ni�
za��cznik KRS-ZN „Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”.

D.�.� Lista za��czonych formularzy uzupe �niaj�cych

Lp. Symbol i nazwa za��cznika Liczba  za��czników

 �. KRS-WA  Oddzia�y, terenowe jednostki organizacyjne

 2. KRS-WH  Sposób powstania podmiotu

 3. KRS-WK  Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó�ki

 4. KRS-WM  Przedmiot dzia�alno�ci

 5. KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty

 6. 

 7. 

D.�.2 Lista za��czonych dokumentów

Nazwa dokumentu Liczba egzemplarzy

 �. Statut
 2. Zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie dzia�alno�ci ubezpieczeniowej

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

 �0. 

D.2 OSOBY SK�ADAJ�CE WNIOSEK

Imi	 i nazwisko Data Podpis

Miejsce na naklejenie znaczków s�dowych, potwierdzenie op�aty ew. potwierdzenie przelewu
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KRS-W9
Sygnatura  akt (wype�nia s�d)

 Wniosek o rejestracj� podmiotu
w  rejestrze przedsi�biorców

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy

 FUNDACJA, STOWARZYSZENIE,
INNA ORGANIZACJA SPO�ECZNA LUB ZAWODOWA

podejmuj�ca dzia�alno�� gospodarcz�
• Formularz nale�y wype�ni� w j�zyku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub r�cznie, wielkimi, drukowanymi literami.
• Wnioskodawca wype�nia pola jasne.
• We wszystkich wype�nianych polach, w których wyst�puje mo�liwo�� wyboru, nale�y wstawi� X w jednym odpowiednim kwadracie.
• Wszystkie pola, w których nie b�d� wpisane odpowiednie informacje, nale�y przekre�li�.
• Wniosek sk�ada si� do s�du rejonowego (s�du gospodarczego) w�a�ciwego ze wzgl�du na siedzib� podmiotu, którego wpis dotyczy.

Wniosek mo�na z�o�y� w biurze podawczym w�a�ciwego s�du lub nada� w urz�dzie pocztowym na adres s�du.
• Wniosek z�o�ony z naruszeniem przepisu art.�9 ust.2 ustawy o Krajowym Rejestrze S�dowym  lub nieprawid�owo wype�niony podlega

zwróceniu, bez wzywania o uzupe�nienie braków.

Miejsce na notatki S�du Data wp�ywu (wype�nia S�d)

S�D, DO KTÓREGO SK	ADANY JEST WNIOSEK

�. Nazwa s�du

S�d Rejonowy  .........................................................................................................................................

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

2. Województwo 3. Powiat

4. Gmina 5. Miejscowo��

Cz��� A 

A.� DANE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

6. Numer  KRS

7. Oznaczenie formy prawnej lub rodzaju organizacji:

� �. Fundacja � 2. 
Stowarzyszenie lub inna organizacja spo�eczna lub
zawodowa, jaka?

 (W przypadku zaznaczenia odpowiedzi 2 nale�y wpisa� odpowiedni rodzaj organizacji zgodny z wykazem w „Obja�nieniach” na str. 4)

8. Nazwa podmiotu

9. Numer  identyfikacyjny REGON
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Cz��� B 

B.1 DANE WNIOSKODAWCY

10. Wnioskodawca:

� 1. Podmiot, którego dotyczy wpis � 2. Inny wnioskodawca

Pola o numerach 11 i 12 nale�y wype�ni� tylko wówczas, gdy w polu 10 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozosta�ych przypadkach pola te
nale�y przekre�li�.

11. Nazwa / firma lub nazwisko

12. Imi�

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI

B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji

13. Nazwa / firma lub nazwisko

14. Imi�

B.2.2 Adres dla korespondencji

15. Ulica 16. Nr domu 17. Nr lokalu 18. Miejscowo��

19. Kod pocztowy 20. Poczta 21. Kraj

B.3 DANE PE	NOMOCNIKA PROCESOWEGO

B.3.1 Oznaczenie pe�nomocnika

22. Nazwa / firma lub nazwisko

23. Imi�

B.3.2 Adres pe�nomocnika

24. Ulica 25. Nr domu 26. Nr lokalu 27. Miejscowo��

28. Kod pocztowy 29. Poczta 30. Kraj

Cz��� C 

Wnosz� o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi
 we wniosku i na za��cznikach:

C.1 ZMIANA STATUTU PODMIOTU
(Nale�y wype�ni� tylko wówczas, gdy podj�cie dzia�alno�ci gospodarczej wymaga�o zmiany statutu. Je�li statut nie uleg� zmianie, pole
oznaczone numerem 31 nale�y przekre�li�.)

31. Data zmiany statutu (dzie
 – miesi�c – rok) oraz zmienione, dodane, usuni�te paragrafy (inne jednostki redakcyjne)
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KRS-W10
Sygnatura  akt (wype�nia s�d)

 Wniosek o rejestracj� podmiotu
w  rejestrze przedsi�biorcówCORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy

 ODDZIA� PRZEDSI�BIORCY ZAGRANICZNEGO,
G�ÓWNY ODDZIA� ZAGRANICZNEGO ZAK�ADU

UBEZPIECZE	
• Formularz nale�y wype�ni� w j�zyku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub r�cznie, wielkimi, drukowanymi literami.

• Wnioskodawca wype�nia pola jasne.

• We wszystkich wype�nianych polach, w których wyst�puje mo�liwo�� wyboru, nale�y wstawi� X w jednym odpowiednim kwadracie.

• Wszystkie pola, w których nie b�d� wpisane odpowiednie informacje, nale�y przekre�li�.

• Wniosek sk�ada si� do s�du rejonowego (s�du gospodarczego) w�a�ciwego ze wzgl�du na siedzib� podmiotu, którego wpis dotyczy.
Wniosek mo�na z�o�y� w biurze podawczym w�a�ciwego s�du lub nada� w urz�dzie pocztowym na adres s�du.

• Wniosek z�o�ony z naruszeniem przepisu art.�9 ust.2 ustawy o Krajowym Rejestrze S�dowym  lub nieprawid�owo wype�niony podlega
zwróceniu, bez wzywania o uzupe�nienie braków.

Miejsce na notatki S�du Data wp�ywu (wype�nia S�d)

S�D, DO KTÓREGO SK�ADANY JEST WNIOSEK

�. Nazwa s�du

S�d Rejonowy  .........................................................................................................................................

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

2. Województwo 3. Powiat

4. Gmina 5. Miejscowo��

OKRE�LENIE REJESTRACJI

6. Rejestracja dotyczy:

� 1. Nowego podmiotu � 2. 
Podmiotu uprzednio zarejestrowanego
(przerejestrowanie)1

Cz��� A 

A.1 DANE WNIOSKODAWCY

7. Wnioskodawca:

� 1. Podmiot, którego dotyczy wpis � 2. Inny wnioskodawca

Pola o numerach 8 i 9 nale�y wype�ni� tylko wówczas, gdy w polu 7 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozosta�ych przypadkach pola te

nale�y przekre�li�.

8. Nazwa / firma lub nazwisko

9. Imi	

1
 Dotyczy podmiotu, który przed 1 stycznia 2001 r. uzyska� wpis w odpowiednim rejestrze s�dowym.
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A.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI

A.2.� Oznaczenie adresata korespondencji

�0. Nazwa / firma lub nazwisko

��. Imi	

A.2.2 Adres dla korespondencji

�2. Ulica �3. Nr domu �4. Nr lokalu �5. Miejscowo��

�6. Kod pocztowy �7. Poczta �8. Kraj

A.3 DANE PE�NOMOCNIKA PROCESOWEGO

A.3.� Oznaczenie pe�nomocnika

�9. Nazwa / firma lub nazwisko

20. Imi	

A.3.2 Adres pe�nomocnika

2�. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu 24. Miejscowo��

25. Kod pocztowy 26. Poczta 27. Kraj

Cz��� B 

Wnosz� o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi
 we wniosku i na za��cznikach:

B.� DANE PODMIOTU

28. Nazwa oddzia�u

29. Oznaczenie formy prawnej:
(Nale�y zaznaczy� odpowiedni kwadrat)

� �. Oddzia� Przedsi	biorcy Zagranicznego � 2. 
G�ówny Oddzia� Zagranicznego Zak�adu
Ubezpiecze


Cz��� C 

C.� DANE O WCZE�NIEJSZEJ REJESTRACJI ODDZIA�U
(Cz��� C.� dotyczy tylko oddzia�u uprzednio zarejestrowanego. W przypadku zg�oszenia nowego oddzia�u informacje o numerach od 30 do 33

nale�y przekre�li�.)

30. Nazwa s�du prowadz�cego rejestr

3�. Nazwa rejestru
RHC

32. Numer w rejestrze

33. Numer  identyfikacyjny REGON
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C.2 INFORMACJA O PROWADZENIU DZIA�ALNO�CI GOSPODARCZEJ Z INNYMI PODMIOTAMI NA
PODSTAWIE UMOWY SPÓ�KI CYWILNEJ

(Dotyczy tylko oddzia�u uprzednio zarejestrowanego.)

34. Czy przedsi	biorca prowadzi dzia�alno�� gospodarcz� z innymi podmiotami na podstawie
umowy spó�ki cywilnej? � TAK � NIE

C.3 SIEDZIBA I ADRES ODDZIA�U NA TERENIE POLSKI

35. Województwo 36. Powiat

37. Gmina 38. Miejscowo��

39. Ulica 40. Nr domu 4�. Nr lokalu

42. Kod pocztowy 43. Poczta

C.4 INFORMACJA O  ZAGRANICZNYM PRZEDSI�BIORCY LUB O ZAGRANICZNYM ZAK�ADZIE
UBEZPIECZE�

C.4.� Oznaczenie podmiotu

44. Nazwa lub firma przedsi	biorcy zagranicznego lub zagranicznego zak�adu ubezpiecze
 oraz jego forma prawna

C.4.2 Siedziba i adres zak�adu g�ównego przedsi	biorcy zagranicznego lub zagranicznego zak�adu ubezpiecze


45. Kraj 46. Wskazanie nazwy i jednostki podzia�u administracyjnego

47. Miejscowo��

48. Ulica 49. Nr domu 50. Nr lokalu

5�. Kod pocztowy 52. Poczta

C.4.3 Podstawa prawna dzia�ania zagran icznego przedsi	biorcy lub zagranicznego zak�adu ubezpiecze


53. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, okre�lenie organu prowadz�cego rejestr i przechowuj�cego akta
(Pole nale�y wype�ni�,  je�eli zagraniczny przedsi�biorca lub zagraniczny zak�ad ubezpiecze	 prowadzi dzia�alno�� na podstawie

wpisu do rejestru.)

54. Prawo pa
stwa w�a�ciwego dla przedsi	biorcy zagranicznego lub zagranicznego zak�adu ubezpiecze


Cz��� D 

D.� INFORMACJA O ZA��CZNIKACH:

�. W celu wpisania informacji na temat sposobu reprezentacji oraz organu reprezentacji  zagranicznego przedsi�biorcy lub
zagranicznego zak�adu ubezpiecze	 oraz osób wchodz�cych w sk�ad tego organu nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WK
„Organy podmiotu”. Je�li podmiot nie posiada organu reprezentacji, na za��czniku nale�y poda� dane osób zajmuj�cych si�
reprezentacj� i zarz�dzaniem,  wpisuj�c w polu „Funkcja osoby w organie reprezentacji”, rol�, jak� dana osoba pe�ni w
podmiocie zagranicznym.

2. W celu wpisania informacji na temat organu nadzoru lub kontroli zagranicznego przedsi�biorcy lub zagranicznego zak�adu
ubezpiecze	 oraz osób wchodz�cych w jego sk�ad nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WK „Organy podmiotu / wspólnicy
uprawnieni do reprezentowania spó�ki”. Za��cznik ten nale�y wype�ni� nawet wówczas, gdy  u przedsi�biorcy zagranicznego
lub zagranicznego zak�adu ubezpiecze	 ten sam organ pe�ni funkcje reprezentacji oraz nadzoru lub kontroli.
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3.  Je�li powo�ani s� prokurenci, nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WL „Prokurenci”.

4. W celu wpisania osób reprezentuj�cych przedsi�biorc� zagranicznego lub zagraniczny zak�ad ubezpiecze	 w oddziale nale�y
wype�ni� za��cznik KRS-WJ „Reprezentant podmiotu zagranicznego”.

5. W celu wpisania przedmiotu dzia�alno�ci oddzia�u nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WM  „Przedmiot dzia�alno�ci”.

6. Je�li razem z niniejszym wnioskiem sk�adane s�: roczne sprawozdanie finansowe, opinia bieg�ego rewidenta, uchwa�a lub
postanowienie o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, to nale�y wype�ni� za��cznik KRS-ZN „Sprawozdania finansowe i
inne dokumenty”.

D.1.1 Lista za��czonych formularzy uzupe �niaj�cych

Lp. Symbol i nazwa za��cznika Liczba  za��czników

 1. KRS-WK  Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó�ki

 2. KRS-WL  Prokurenci

 3. KRS-WJ  Reprezentant podmiotu zagranicznego

 4. KRS-WM  Przedmiot dzia�alno�ci

 5. KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty

 6. 

 7. 

D.1.2 Lista za��czonych dokumentów

Nazwa dokumentu Liczba egzemplarzy

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

 10. 

D.2 OSOBY SK�ADAJ�CE WNIOSEK

Imi	 i nazwisko Data Podpis

Miejsce na naklejenie znaczków s�dowych, potwierdzenie op�aty ew. potwierdzenie przelewu
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 KRS-W11
Sygnatura  akt (wype�nia s�d)

 Wniosek o rejestracj� podmiotu
w  rejestrze przedsi�biorcówCORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy

 OSOBA FIZYCZNA
PROWADZ�CA DZIA�ALNO�� GOSPODARCZ�

• Formularz nale�y wype�ni� w j�zyku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub r�cznie, wielkimi, drukowanymi literami.

• Wnioskodawca wype�nia pola jasne.

• We wszystkich wype�nianych polach, w których wyst�puje mo�liwo�� wyboru, nale�y wstawi� X w jednym odpowiednim kwadracie.

• Wszystkie pola, w których nie b�d� wpisane odpowiednie informacje, nale�y przekre�li�.

• Wniosek sk�ada si� do s�du rejonowego (s�du gospodarczego) w�a�ciwego ze wzgl�du na miejsce zamieszkania osoby, której wpis
dotyczy. Wniosek mo�na z�o�y� w biurze podawczym w�a�ciwego s�du lub nada� w urz�dzie pocztowym na adres s�du.

• Wniosek z�o�ony z naruszeniem przepisu art.�9 ust.2 ustawy o Krajowym Rejestrze S�dowym  lub nieprawid�owo wype�niony podlega
zwróceniu, bez wzywania o uzupe�nienie braków.

Miejsce na notatki S�du Data wp�ywu (wype�nia S�d)

S�D, DO KTÓREGO KIEROWANY JEST WNIOSEK

�. Nazwa s�du

S�d Rejonowy .........................................................................................................................................

MIEJSCE ZAMIESZKANIA OSOBY FIZYCZNEJ

2. Województwo 3. Powiat

4. Gmina 5. Miejscowo��

OKRE�LENIE REJESTRACJI

6. Rejestracja dotyczy:

� �. Nowego przedsi	biorcy � 2. 
Przedsi	biorcy, który by� wpisany do ewidencji
dzia�alno�ci gospodarczej  (przerejestrowanie)

Cz��� A 

A.� DANE ADRESATA KORESPONDENCJI

A.�.� Oznaczenie adresata korespondencji

7. Nazwa / firma lub nazwisko

8. Imi	

A.�.2 Adres dla korespondencji

9. Ulica �0. Nr domu ��. Nr lokalu �2. Miejscowo��

�3. Kod pocztowy �4. Poczta �5. Kraj
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A.2 DANE PE�NOMOCNIKA PROCESOWEGO

A.2.� Oznaczenie pe�nomocnika

�6. Nazwa / firma lub nazwisko

�7. Imi	

A.2.2 Adres pe�nomocnika

�8. Ulica �9. Nr domu 20. Nr lokalu 2�. Miejscowo��

22. Kod pocztowy 23. Poczta 24. Kraj

Cz��� B 

Wnosz� o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi
 we wniosku i na za��cznikach:

B.� DANE PRZEDSI�BIORCY

25. Nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska z�oonego 26. Drugi cz�on nazwiska z�oonego

27. Pierwsze imi	 28. Drugie imi	 

29. Numer  PESEL

30. Oznaczenie formy prawnej

Osoba fizyczna prowadz�ca dzia�alno� gospodarcz�

Cz��� C 

C.� NAZWA, POD KTÓR� WYKONYWANA JEST DZIA�ALNO�� GOSPODARCZA

3�. Nazwa

C.2 DANE O WCZE�NIEJSZEJ REJESTRACJI PRZEDSI�BIORCY
(Pola 32 i 33 dotycz� wy��cznie przedsi�biorcy wpisanego uprzednio do ewidencji dzia�alno�ci gospodarczej.)

32. Nazwa Urz	du Gminy

33. Numer w ewidencji

C.3 INFORMACJA O PROWADZENIU DZIA�ALNO�CI GOSPODARCZEJ Z INNYMI PODMIOTAMI NA
PODSTAWIE UMOWY SPÓ�KI CYWILNEJ

34. Czy przedsi	biorca prowadzi dzia�alno�� gospodarcz� z innymi podmiotami na podstawie
umowy spó�ki cywilnej? � TAK � NIE

C.4 INFORMACJA O OSOBIE POZOSTAJ�CEJ W ZWI�ZKU MA��E�SKIM

35. Czy przedsi	biorca pozostaje w zwi�zku ma�e
skim?
� TAK � NIE

36. Czy zosta�a zawarta ma�e
ska umowa maj�tkowa ?
� TAK � NIE

37. Czy usta�a wspólno�� maj�tkowa mi	dzy ma�onkami?
� TAK � NIE
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C.5 INFORMACJA O OGRANICZONEJ ZDOLNO�CI PRZEDSI�BIORCY DO CZYNNO�CI PRAWNYCH

38. Czy przedsi	biorca ma ograniczon� zdolno�� do czynno�ci prawnych ?
� TAK � NIE

C.6 MIEJSCE ZAMIESZKANIA I ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA PRZEDSI�BIORCY

39. Województwo 40. Powiat

4�. Gmina 42. Miejscowo��

43. Ulica 44. Nr domu 45. Nr lokalu

46. Kod pocztowy 47. Poczta

C.7 SIEDZIBA I ADRES SIEDZIBY PRZEDSI�BIORCY (ZAK�ADU G�ÓWNEGO)

48. Województwo 49. Powiat

50. Gmina 5�. Miejscowo��

52. Ulica 53. Nr domu 54. Nr lokalu

55. Kod pocztowy 56. Poczta

Cz��� D 

D.� INFORMACJA O ZA��CZNIKACH:

�. W celu wpisania przedmiotu dzia�alno�ci przedsi�biorcy nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WM  „Przedmiot dzia�alno�ci”.

2. Je�li przedsi�biorca posiada oddzia�y, nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WA „Oddzia�y, terenowe jednostki organizacyjne”.

3. Je�li razem z niniejszym wnioskiem sk�adane s�: roczne sprawozdanie finansowe, opinia bieg�ego rewidenta,  nale�y wype�ni�
za��cznik KRS-ZN „Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”.

D.�.� Lista za��czonych formularzy uzupe �niaj�cych

Lp. Nazwa za��cznika Liczba  za��czników

 �. KRS-WA  Oddzia�y, terenowe jednostki organizacyjne

 2. KRS-WM  Przedmiot dzia�alno�ci

 3. KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty

 4. 

 5. 

D.�.2 Lista za��czonych dokumentów

Nazwa za��czonego dokumentu Liczba egzemplarzy

 �. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 



Dziennik Ustaw Nr 118 — 6634 — Poz. 1247

KRS-W11      4/4

 7. 

 8. 

 9. 

 �0. 

D.2 OSOBA SK�ADAJ�CA WNIOSEK

Nazwisko i imi	 Data Podpis

Miejsce na naklejenie znaczków s�dowych, potwierdzenie op�aty ew. potwierdzenie przelewu
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KRS-W20
Sygnatura  akt (wype�nia s�d)

 Wniosek o rejestracj� podmiotu
w  Krajowym Rejestrze S�dowym


CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy  FUNDACJA, STOWARZYSZENIE,

INNA ORGANIZACJA SPO�ECZNA LUB ZAWODOWA
• Formularz nale�y wype�ni� w j�zyku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub r�cznie, wielkimi, drukowanymi literami.

• Wnioskodawca wype�nia pola jasne.

• We wszystkich wype�nianych polach, w których wyst�puje mo�liwo�� wyboru, nale�y wstawi� X w jednym odpowiednim kwadracie.

• Wszystkie pola, w których nie b�d� wpisane odpowiednie informacje, nale�y przekre�li�.

• Wniosek sk�ada si� do s�du rejonowego (s�du gospodarczego) w�a�ciwego ze wzgl�du na siedzib� podmiotu, którego wpis dotyczy.
Wniosek mo�na z�o�y� w biurze podawczym w�a�ciwego s�du lub nada� w urz�dzie pocztowym na adres s�du.

• Wniosek z�o�ony z naruszeniem przepisu art.�9 ust.2 ustawy o Krajowym Rejestrze S�dowym lub nieprawid�owo wype�niony, podlega
zwróceniu, bez wzywania o uzupe�nienie braków.

Miejsce na notatki S�du Data wp�ywu (wype�nia S�d)

S�D, DO KTÓREGO SK�ADANY JEST WNIOSEK

�. Nazwa s�du

S�d Rejonowy .........................................................................................................................................

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

2. Województwo 3. Powiat

4. Gmina 5. Miejscowo��

OKRE�LENIE REJESTRACJI

6. Rejestracja dotyczy:

� �. Nowego podmiotu � 2. 
Podmiotu uprzednio zarejestrowanego
(przerejestrowanie)2

7. Czy podmiot wnosi równocze�nie o wpis do Rejestru Przedsi	biorców (zg�oszenie dzia�alno�ci
gospodarczej) ?

(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK”  nale�y wype�ni� za��cznik „Przedmiot dzia�alno�ci”.)
� TAK � NIE

Cz��� A 

A.� DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPE�NIAJ�CEGO DANE

8. Wnioskodawca:

� �. 
Komitet za�oycielski /
fundator � 2. 

Podmiot, którego dotyczy
wpis � 3. Inny wnioskodawca

Pola o numerach 9 i �0 nale�y wype�ni� tylko wówczas, gdy w polu 8 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozosta�ych przypadkach pola te

nale�y przekre�li�.

                                                          
1 Wniosek mo�e by� u�yty do uzupe�nienia danych przez podmiot, który przed 1 stycznia 2001 r. by� wpisany w odpowiednim rejestrze
s�dowym, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. – Przepisy wprowadzaj�ce ustaw� o Krajowym Rejestrze S�dowym (Dz.U. Nr 121,
poz. 770 i  z 2000 r. Nr 114, poz.1194). Nale�y wówczas przekre�li� tytu� wniosku i wpisa� s�owa „Uzupe�nienie danych”.
2
 Dotyczy podmiotu, który przed 1 stycznia 2001 r. uzyska� wpis w odpowiednim rejestrze s�dowym.



Dziennik Ustaw Nr 118 — 6636 — Poz. 1247

KRS-W20     2/5

9. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko

�0. Imi	

A.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI

A.2.� Oznaczenie adresata korespondencji

��. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko

�2. Imi	

A.2.2 Adres dla korespondencji

�3. Ulica �4. Nr domu �5. Nr lokalu �6. Miejscowo��

�7. Kod pocztowy �8. Poczta �9. Kraj

A.3 DANE PE�NOMOCNIKA PROCESOWEGO

A.3.� Oznaczenie pe�nomocnika

20. Nazwa / firma lub nazwisko

2�. Imi	

A.3.2 Adres pe�nomocnika

22. Ulica 23. Nr domu 24. Nr lokalu 25. Miejscowo��

26. Kod pocztowy 27. Poczta 28. Kraj

Cz��� B 

Wnosz� o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi
 we wniosku i na za��cznikach:

B.� DANE PODMIOTU

29. Nazwa

30. Oznaczenie formy prawnej lub rodzaju organizacji

� �. Fundacja � 2. 
Stowarzyszenie, inna organizacja spo�eczna lub
zawodowa, jaka?

(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi 2 nale�y wpisa� odpowiedni rodzaj organizacji zgodny z wykazem w „Obja�nieniach”

na str. 5.)

Cz��� C 

C.� DANE O WCZE�NIEJSZEJ REJESTRACJI PODMIOTU
(Cz��� C.� dotyczy tylko podmiotu, który by� uprzednio zarejestrowany w odpowiednim rejestrze s�dowym. W przypadku zg�oszenia nowego

podmiotu pola o numerach od 3� do 34 nale�y przekre�li�.)

3�. Nazwa s�du prowadz�cego rejestr
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32. Nazwa rejestru 33. Numer w rejestrze

34. Numer  identyfikacyjny REGON

C.2 INFORMACJA O PROWADZENIU DZIA�ALNO�CI GOSPODARCZEJ Z INNYMI PODMIOTAMI NA
PODSTAWIE UMOWY SPÓ�KI CYWILNEJ

(Dotyczy tylko podmiotu uprzednio zarejestrowanego, który jednocze�nie zg�asza wpis do rejestru przedsi�biorców.)

35. Czy przedsi	biorca prowadzi dzia�alno�� gospodarcz� z innymi podmiotami na podstawie
umowy spó�ki cywilnej? � TAK � NIE

C.3 SIEDZIBA I ADRES PODMIOTU

36. Województwo 37. Powiat

38. Gmina 39. Miejscowo��

40. Ulica 4�. Nr domu 42. Nr lokalu

43. Kod pocztowy 44. Poczta

C.4 INFORMACJA O STATUCIE PODMIOTU
(Dla podmiotu uprzednio zarejestrowanego nale�y poda� informacj� o statucie stanowi�cym podstaw� dokonania wpisu do odpowiedniego

rejestru oraz o zmianach statutu podmiotu dotychczas nie zarejestrowanych.)

45. Data sporz�dzenia statutu (dzie
 – miesi�c – rok) oraz dla podmiotu uprzednio zarejestrowanego, w przypadku zmiany statutu
- numery zmienionych, dodanych, usuni	tych paragrafów (innych jednostek redakcyjnych)

C.5 INFORMACJA O CZASIE, NA JAKI UTWORZONY JEST PODMIOT

46. Podmiot utworzony jest na czas:

� �. Oznaczony, jaki ?

� 2. Nieoznaczony

C.6 ORGAN SPRAWUJ�CY NADZÓR

47. Nazwa organu

C.7 CEL DZIA�ANIA PODMIOTU

48. Cel dzia�ania
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C.d. celu dzia�ania

Cz��� D 

D.� INFORMACJA O ZA��CZNIKACH:

�. Je�li podmiot posiada oddzia�y / terenowe jednostki organizacyjne, nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WA „Oddzia�y, terenowe
jednostki organizacyjne”.

2. Je�li podmiot powsta� przez po��czenie lub podzia� innych podmiotów, nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WH „Sposób powstania
podmiotu”.

3. W celu wpisania informacji o osobach wchodz�cych w sk�ad komitetu za�o�ycielskiego lub osób zak�adaj�cych organizacj� lub
fundatorów, nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WF „Za�o�yciele lub fundatorzy”.

4. Je�li organizacja jest zwi�zkiem innych organizacji, nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WI „Organizacje zrzeszone”.

5. W celu wpisania informacji na temat organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu i osób wchodz�cych w jego sk�ad oraz
sposobu reprezentacji, nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WK „Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania
spó�ki”.

6. W celu wpisania informacji na temat organu nadzoru i osób wchodz�cych w jego sk�ad, nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WK
„Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó�ki”.

7. Je�li podmiot rejestrowy zg�asza jednocze�nie wpis dzia�alno�ci gospodarczej do rejestru przedsi�biorców, nale�y wype�ni�
za��cznik KRS-WM „Przedmiot dzia�alno�ci”.

8. Je�li razem z niniejszym wnioskiem sk�adane s�: roczne sprawozdanie finansowe, opinia bieg�ego rewidenta, uchwa�a lub
postanowienie o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, nale�y wype�ni� za��cznik KRS-ZN „Sprawozdania finansowe i
inne dokumenty”.

D.�.� Lista za��czonych formularzy uzupe �niaj�cych

Lp. Symbol i nazwa za��cznika Liczba  za��czników

 �. KRS-WA  Oddzia�y, terenowe jednostki organizacyjne

 2. KRS-WH  Sposób powstania podmiotu

 3. KRS-WF  Za�oyciele lub fundatorzy

 4. KRS-WI  Organizacje zrzeszone

 5. KRS-WK  Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó�ki

 6. KRS-WM  Przedmiot dzia�alno�ci

 7. KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty

 8. 

 9. 

D.�.2 Lista za��czonych dokumentów

Nazwa dokumentu Liczba egzemplarzy

 �. Statut

 2. Protokó�

 3. Uchwa�a o powo�aniu organizacji

 4. Lista za�oycieli

 5. Uchwa�a o wyborze Komitetu Za�oycielskiego

 6. Uchwa�a o wyborze organów

 7. 

 8. 

 9. 

 �0. 

 ��. 

 �2. 
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 13. 

 14. 

 15. 

D.2 OSOBY SK�ADAJ�CE WNIOSEK

Imi	 i nazwisko Data Podpis

Miejsce na naklejenie znaczków s�dowych, potwierdzenie op�aty ew. potwierdzenie przelewu

Obja�nienia

Wykaz rodzajów organizacji

1. Stowarzyszenie lub jednostka terenowa
stowarzyszenia posiadaj�ca osobowo�� prawn�

14. Ogólnokrajowa reprezentacja zrzesze
 transportu

2. Zwi�zek stowarzysze
 15. Inna organizacja podmiotów gospodarczych

3. Kó�ko rolnicze 16. Izba gospodarcza lub Krajowa izba gospodarcza

4. Rolnicze zrzeszenie branowe 17. Zwi�zek zawodowy lub jednostka organizacyjna zwi�zku
zawodowego z osobowo�� prawn�

5. Zwi�zek rolników, kó�ek i organizacji rolniczych 18. Ogólnokrajowy zwi�zek mi	dzybranowy

6. Zwi�zek rolniczych zrzesze
 branowych 19. Ogólnokrajowe zrzeszenie mi	dzybranowe

7. Zwi�zek zawodowy rolników indywidualnych 20. Zwi�zek pracodawców

8. Cech rzemie�lniczy 21. Federacja lub konfederacja zwi�zków pracodawców

9. Izba rzemie�lnicza 22. Stowarzyszenie kultury fizycznej

10. Zwi�zek Rzemios�a Polskiego 23. Zwi�zek sportowy

11. Zrzeszenie handlu i us�ug 24. Polski zwi�zek sportowy

12. Zrzeszenie transportu 25. Stowarzyszenie kultury fizycznej o zasi	gu
ogólnokrajowym

13. Ogólnokrajowa reprezentacja zrzesze
 handlu i
us�ug

26. Inna organizacja spo�eczna lub zawodowa, jaka ?
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SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

2. Województwo 3. Powiat

4. Gmina 5. � ���!����"

��	
�#
��
�	
�
��	$��

6. Rejestracja dotyczy:

� 1. Nowego podmiotu � 2. Podmiotu uprzednio zarejestrowanego
(przerejestrowanie)2

������� 

A.1 ��
����������$��#%&�'������%�%(%'
�����$
�����


7. Wnioskodawca:

� 1. Podmiot, którego dotyczy wpis � 2. Inny wnioskodawca
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8. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko

9. �) �

1��������	����
��������������������������������������	������������������������������������
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A.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI

A.2.� Oznaczenie adresata korespondencji

�0. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko

��. Imi	

A.2.2 Adres dla korespondencji

�2. Ulica �3. Nr domu �4. Nr lokalu �5. Miejscowo��

�6. Kod pocztowy �7. Poczta �8. Kraj

A.3 DANE PE�NOMOCNIKA PROCESOWEGO

A.3.� Oznaczenie pe�nomocnika

�9. Nazwa / firma lub nazwisko

20. Imi	

A.3.2 Adres pe�nomocnika

2�. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu 24. Miejscowo��

25. Kod pocztowy 26. Poczta 27. Kraj

Cz��� B 

Wnosz� o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi
 we wniosku i na za��cznikach:

B.� DANE PODMIOTU

28. Nazwa

29. Oznaczenie formy prawnej:
(Nale�y zaznaczy� odpowiedni kwadrat)

� �. 
Samodzielny Publiczny Zak�ad Opieki
Zdrowotnej � 2. Kolumna Transportu Sanitarnego

Cz��� C 

C.� DANE O WCZE�NIEJSZEJ REJESTRACJI PODMIOTU
(Cz��� C.� dotyczy tylko podmiotu, który by� uprzednio zarejestrowany w rejestrze s�dowym. W przypadku zg�oszenia nowego podmiotu

informacje o numerach od 30 do 32 nale�y przekre�li�.)

30. Nazwa s�du prowadz�cego rejestr

3�. Nazwa rejestru 32. Numer w rejestrze

33. Numer  identyfikacyjny REGON

C.2 SIEDZIBA I ADRES PODMIOTU

34. Województwo 35. Powiat
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36. Gmina 37. Miejscowo��

38. Ulica 39. Nr domu 40. Nr lokalu

4�. Kod pocztowy 42. Poczta

C.3 INFORMACJA O STATUCIE PODMIOTU
(Dla podmiotu uprzednio zarejestrowanego nale�y poda� informacj� o statucie stanowi�cym podstaw� dokonania wpisu do odpowiedniego

rejestru oraz o zmianach statutu podmiotu dotychczas nie zarejestrowanych.)

43. Data sporz�dzenia statutu (dzie
 – miesi�c – rok) oraz dla podmiotu przerejestrowywanego, w przypadku zmiany statutu –
numery zmienionych, dodanych, usuni	tych paragrafów (innych jednostek redakcyjnych)

C.4 INFORMACJA O CZASIE, NA JAKI UTWORZONY JEST PODMIOT

44. Podmiot utworzony jest na czas:

� �. Oznaczony, jaki ?

� 2. Nieoznaczony

C.5 PODMIOT, KTÓRY UTWORZY� PUBLICZNY ZAK�AD OPIEKI ZDROWOTNEJ LUB KOLUMN�
TRANSPORTU SANITARNEGO

45. Nazwa podmiotu

46. Numer KRS 47. Numer identyfikacyjny REGON

C.6 ORGAN SPRAWUJ�CY NADZÓR

48. Nazwa organu

C.7 ORGAN UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI PODMIOTU PODLEGAJ�CEGO REJESTRACJI

49. Nazwa organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu:

� �. 
Kierownik Publicznego Zak�adu Opieki
Zdrowotnej � 2. Kierownik Kolumny Transportu Sanitarnego

50. Nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska z�oonego 5�. Drugi cz�on nazwiska z�oonego

52. Pierwsze imi	 53. Drugie imi	 

54. Numer  PESEL

55. Kwalifikacje kierownika publicznego zak�adu opieki zdrowotnej
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C.8 CEL DZIA�ANIA PODMIOTU

56. Cel dzia�ania

Cz��� D 

D.� INFORMACJA O ZA��CZNIKACH:

1. Je�li podmiot posiada terenowe jednostki organizacyjne, nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WA „Oddzia�y, terenowe jednostki
organizacyjne”

D.�.� Lista za��czonych formularzy uzupe �niaj�cych

Lp. Symbol i nazwa za��cznika Liczba  za��czników

 �. KRS-WA  Oddzia�y, terenowe jednostki organizacyjne

 2. 

 3. 

D.�.2 Lista za��czonych dokumentów

Nazwa dokumentu Liczba egzemplarzy

 �. Statut
 2. Decyzja o wpisie do rejestru prowadzonego przez Ministra Zdrowia lub Wojewod	

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

 �0. 

D.2 OSOBY SK�ADAJ�CE WNIOSEK

Imi	 i nazwisko Data Podpis

Miejsce na naklejenie znaczków s�dowych, potwierdzenie op�aty ew. potwierdzenie przelewu
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 KRS-D1
Sygnatura  akt (wype�nia s�d)

 Wniosek
 o dokonanie wpisu

 w  rejestrze d�u�ników niewyp�acalnych

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy

• Formularz nale�y wype�ni� w j�zyku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub r�cznie, wielkimi, drukowanymi literami.

• Wnioskodawca wype�nia pola jasne.

• We wszystkich wype�nianych polach, w których wyst�puje mo�liwo�� wyboru, nale�y wstawi� X w jednym odpowiednim kwadracie.

• Wszystkie pola, w których nie b�d� wpisane odpowiednie informacje, nale�y przekre�li�.

• Wniosek sk�ada si� do s�du rejonowego (s�du gospodarczego) w�a�ciwego ze wzgl�du na miejsce zamieszkania d�u�nika, którego
wpis dotyczy. Wniosek mo�na z�o�y� w biurze podawczym w�a�ciwego s�du lub nada� w urz�dzie pocztowym na adres s�du.

• Wniosek z�o�ony z naruszeniem przepisu art.�9 ust.2 ustawy o Krajowym Rejestrze S�dowym  lub nieprawid�owo wype�niony podlega
zwróceniu, bez wzywania o uzupe�nienie braków.

Miejsce na notatki S�du Data wp�ywu (wype�nia S�d)

S�D, DO KTÓREGO SK�ADANY JEST WNIOSEK

1. Nazwa s�du

S�d Rejonowy .........................................................................................................................................

MIEJSCE ZAMIESZKANIA D�U�NIKA

2. Województwo 3. Powiat

4. Gmina 5. Miejscowo��

Cz��� A 

A.1 OZNACZENIE WNIOSKODAWCY

6. Nazwa / firma lub nazwisko

7. Imi	

A.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI

A.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji

8. Nazwa / firma lub nazwisko

9. Imi	

A.2.2 Adres dla korespondencji

10. Ulica 11. Nr domu 12. Nr lokalu 13. Miejscowo��

14. Kod pocztowy 15. Poczta 16. Kraj



Dziennik Ustaw Nr 118 — 6645 — Poz. 1247

KRS-D1      2/3

A.3 DANE PE�NOMOCNIKA PROCESOWEGO

A.3.1 Oznaczenie pe�nomocnika

17. Nazwa / firma lub nazwisko

18. Imi	

A.3.2 Adres pe�nomocnika

19. Ulica 20. Nr domu 21. Nr lokalu 22. Miejscowo��

23. Kod pocztowy 24. Poczta 25. Kraj

Cz��� B 

Wnosz� o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi
 we wniosku i na za��cznikach:

B.1 DANE D�U�NIKA

26. Nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska z�oonego 27. Drugi cz�on nazwiska z�oonego

28. Pierwsze imi	 29. Drugie imi	 

30. Numer  PESEL

Cz��� C 

C.1 INFORMACJA O WIERZYTELNO�CI

31. Nazwa s�du lub innego organu wydaj�cego tytu� wykonawczy lub w przypadku tytu�u egzekucyjnego nie pochodz�cego od
s�du – nazwa s�du nadaj�cego klauzul	 wykonalno�ci

32. Sygnatura sprawy 33. Data wydania tytu�u wykonawczego lub nadania klauzuli wykonalno�ci
(dzie
 – miesi�c – rok)

    -     -             

34. Kwota wierzytelno�ci w przypadku wierzytelno�ci pieni	nej i opis wierzytelno�ci

35. Czy wierzytelno�� wynika z zobowi�zania solidarnego ?
� TAK � NIE

C.1.1 Dane wierzyciela
(Je�li istnieje potrzeba wpisania wi�cej ni� jednego wierzyciela wierzytelno�ci solidarnej, nale�y do��czy� wype�niony dla pozosta�ych

wierzycieli za��cznik KRS-ZP „WIERZYCIELE”.)

1.   Czy wierzyciel jest osob� fizyczn�?
(Je�li zaznaczono odpowied� „TAK”, pola o numerach 7 i 8 nale�y przekre�li�.) � TAK � NIE
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2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska
z�oonego

3.   Drugi cz�on nazwiska z�oonego

4.   Pierwsze imi	 5.   Drugie imi	 

6.   Numer  PESEL

7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON

Cz��� D 

D.1 INFORMACJA O ZA��CZNIKACH:

• Je�li istnieje potrzeba wpisania do rejestru wi�cej ni� jednego wierzyciela, wówczas nale�y wype�ni� za��cznik KRS-ZP „Wierzyciele”

D.1.1 Lista za��czonych formularzy uzupe �niaj�cych

Lp. Nazwa za��cznika Liczba  za��czników

 1. KRS – ZP  Wierzyciele

D.1.2 Lista za��czonych dokumentów

Nazwa dokumentu Liczba egzemplarzy

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

 10. 

D.2 OSOBY SK�ADAJ�CE WNIOSEK

Imi	 i nazwisko Data Podpis

Miejsce na naklejenie znaczków s�dowych, potwierdzenie op�aty ew. potwierdzenie przelewu
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 KRS-Z1
Sygnatura  akt (wype�nia s�d)

 Wniosek o zmian� danych podmiotu
w  rejestrze przedsi�biorcówCORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy  SPÓ�KA JAWNA, SPÓ�KA KOMANDYTOWA,

 SPÓ�KA PARTNERSKA

• Formularz nale�y wype�ni� w j�zyku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub r�cznie, wielkimi, drukowanymi literami.

• Wnioskodawca wype�nia pola jasne.

• We wszystkich wype�nianych polach, w których wyst�puje mo�liwo�� wyboru, nale�y wstawi� X w jednym odpowiednim kwadracie.

• Wszystkie pola, w których nie b�d� wpisane odpowiednie informacje, nale�y przekre�li�.

• Wniosek sk�ada si� do s�du rejonowego (s�du gospodarczego) w�a�ciwego ze wzgl�du na siedzib� podmiotu, którego wpis dotyczy.
Wniosek mo�na z�o�y� w biurze podawczym w�a�ciwego s�du lub nada� w urz�dzie pocztowym na adres s�du.

• Wniosek z�o�ony z naruszeniem przepisu art.�9 ust.2 ustawy o Krajowym Rejestrze S�dowym  lub nieprawid�owo wype�niony podlega
zwróceniu, bez wzywania o uzupe�nienie braków.

Miejsce na notatki S�du Data wp�ywu (wype�nia S�d)

S�D, DO KTÓREGO SK�ADANY JEST WNIOSEK

1. Nazwa s�du

S�d Rejonowy ........................................................................................................................................

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

2. Województwo 3. Powiat

4. Gmina 5. Miejscowo��

Cz��� A 

A.1 DANE SPÓ�KI, KTÓREJ DOTYCZY WPIS

6. Numer  KRS

7. Oznaczenie formy prawnej:

� 1. Spó�ka jawna � 2. Spó�ka partnerska � 3. Spó�ka komandytowa

8. Firma spó�ki

9. Numer  identyfikacyjny REGON

Cz��� B 

B.1 DANE WNIOSKODAWCY

10. Wnioskodawca:

� 1. Spó�ka � 2. Inny wnioskodawca

Pola o numerach �� i �2 nale�y wype�ni� tylko wówczas, gdy w polu �0 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozosta�ych przypadkach pola te

nale�y przekre�li�.
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11. Nazwa / firma lub nazwisko

12. Imi	

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI

B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji

13. Nazwa / firma lub nazwisko

14. Imi	

B.2.2 Adres dla korespondencji

15. Ulica 16. Nr domu 17. Nr lokalu 18. Miejscowo��

19. Kod pocztowy 20. Poczta 21. Kraj

B.3 DANE PE�NOMOCNIKA PROCESOWEGO

B.3.1 Oznaczenie pe�nomocnika

22. Nazwa / firma lub nazwisko

23. Imi	

B.3.2 Adres pe�nomocnika

24. Ulica 25. Nr domu 26. Nr lokalu 27. Miejscowo��

28. Kod pocztowy 29. Poczta 30. Kraj

Cz��� C 

Wnosz� o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi
 we wniosku i na za��cznikach:

• Wszystkie informacje o spó�ce, które uleg�y zmianie, nale�y wpisa� w odpowiednim polu, podaj�c ich aktualn� tre��.

• Je�li która� z informacji nie uleg�a zmianie, to pole przeznaczone na jej wpisanie nale�y przekre�li�, a je�li jest to pole, w którym

wyst�puje mo�liwo�� wyboru odpowiedzi, nale�y zaznaczy� odpowied� „BEZ ZMIAN”.

C.1 ZMIANA FIRMY SPÓ�KI

31. Nowa firma spó�ki

C.2 ZMIANA INFORMACJI O PROWADZENIU DZIA�ALNO�CI GOSPODARCZEJ Z INNYMI
PODMIOTAMI NA PODSTAWIE UMOWY SPÓ�KI CYWILNEJ

32. Czy przedsi	biorca prowadzi dzia�alno�� gospodarcz� z innymi
podmiotami na podstawie umowy spó�ki cywilnej ? � TAK � NIE � BEZ ZMIAN

C.3 ZMIANA SIEDZIBY I/LUB ADRESU SPÓ�KI
• W przypadku zmiany siedziby spó�ki nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami od 33 do 4�.

• W przypadku zmiany adresu bez zmiany siedziby nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami od 37 do 4�.

• Je�li spó�ka, której siedzib� jest Warszawa, zmieni�a adres, a z tym zwi�zana jest równie� zmiana gminy, nale�y wówczas wype�ni� pola

od 33 do 4�.

33. Województwo 34. Powiat



Dziennik Ustaw Nr 118 — 6649 — Poz. 1247

KRS-Z1     3/4

35. Gmina 36. Miejscowo��

37. Ulica 38. Nr domu 39. Nr lokalu

40. Kod pocztowy 41. Poczta

C.4 ZMIANA UMOWY

42. Data zmiany umowy (dzie
 – miesi�c – rok), a je�li jest ona  w formie aktu notarialnego - numer repertorium, oznaczenie
notariusza i kancelarii notarialnej oraz  numery zmienionych, dodanych, usuni	tych paragrafów (innych jednostek redakcyjnych)

C.5 ZMIANA INFORMACJI O CZASIE, NA JAKI UTWORZONA JEST SPÓ�KA

43. Spó�ka utworzona jest na czas:

� 1. Oznaczony, jaki ?

� 2. Nieoznaczony

� 3. Bez zmian

Cz��� D 

D.1 INFORMACJA O ZA��CZNIKACH:

1. W celu wpisania nowego oddzia�u lub wykre�lenia oddzia�u lub zmiany informacji o oddziale spó�ki  nale�y wype�ni� za��cznik KRS-ZA
„Zmiana - oddzia�y, terenowe jednostki organizacyjne”.

2. W celu wpisania zmiany informacji, o wspólnikach spó�ki jawnej  nale�y wype�ni� za��cznik KRS-ZB „Zmiana - wspólnicy spó�ki jawnej
lub komplementariusze spó�ki komandytowo - akcyjnej”.

3. W celu wpisania zmiany informacji, o wspólnikach spó�ki komandytowej  nale�y wype�ni� za��cznik KRS-ZC „Zmiana – wspólnicy
spó�ki komandytowej”.

4. W celu wpisania zmiany informacji, o partnerach spó�ki partnerskiej  nale�y wype�ni� za��cznik KRS-ZD „Zmiana – partnerzy”.

5. W celu wpisania organu uprawnionego do reprezentacji spó�ki (je�li zosta� powo�any w przypadku spó�ki partnerskiej) lub wspólników
uprawnionych do reprezentowania spó�ki  nale�y wype�ni� za��cznik „Organy podmiotu / Wspólnicy uprawnieni do reprezentowania
spó�ki” oznaczony symbolem KRS-WK. W celu wykre�lenia organu, zmiany informacji o osobach wchodz�cych w jego sk�ad lub
zmiany informacji o wspólnikach uprawnionych do reprezentowania spó�ki lub zmiany informacji o sposobie reprezentacji spó�ki
nale�y wype�ni� za��cznik KRS-ZK „Zmiana-organy podmiotu/ wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó�ki”.

6. W celu wpisania prokurenta lub zmiany jego danych lub wykre�lenia prokurenta nale�y wype�ni� za��cznik KRS-ZL „Zmiana -
prokurenci”.

7. W celu wpisania zmiany informacji o przedmiocie dzia�alno�ci spó�ki nale�y wype�ni� za��cznik KRS-ZM „Zmiana - przedmiot
dzia�alno�ci”.

8. W celu wpisania wzmianki o z�o�onych sprawozdaniach finansowych i innych dokumentach nale�y wype�ni� za��cznik KRS-ZN
„Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”.

9. W celu wpisania informacji o po��czeniu spó�ki nale�y wype�ni� za��cznik KRS-ZH „Zmiana - po��czenie / podzia� spó�ki”.

10. W celu wpisania informacji (je�li wcze�niej nie by�a zg�aszana) o posiadanym przez spó�k� numerze REGON nale�y wype�ni�
za��cznik KRS-ZY „Numer identyfikacyjny REGON”.

D.1.1 Lista za��czonych formularzy uzupe �niaj�cych

Lp. Nazwa za��cznika Liczba  za��czników

 1. KRS-ZA  Zmiana - oddzia�y, terenowe jednostki organizacyjne

 2. KRS-ZB  Zmiana – wspólnicy spó�ki jawnej lub komplementariusze spó�ki komandytowo – akcyjnej

 3. KRS-ZC  Zmiana – wspólnicy spó�ki komandytowej

 4. KRS-ZD  Zmiana - partnerzy
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 5. KRS-WK  Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania podmiotu

 6. KRS-ZK  Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania podmiotu

 7. KRS-ZL  Zmiana - prokurenci

 8. KRS-ZM  Zmiana - przedmiot dzia�alno�ci

 9. KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty

 10. KRS-ZH  Zmiana - po��czenie / podzia� spó�ki

 11. KRS-ZY  Numer identyfikacyjny REGON

 12. 

 13. 

D.1.2 Lista za��czonych dokumentów

Nazwa dokumentu Liczba egzemplarzy

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

 10. 

 11. 

 12. 

 13. 

 14. 

 15. 

D.2 OSOBY SK�ADAJ�CE WNIOSEK

Imi	 i nazwisko Data Podpis

Miejsce na naklejenie znaczków s�dowych, potwierdzenie op�aty ew. potwierdzenie przelewu
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 KRS-Z2
Sygnatura  akt (wype�nia s�d)

 Wniosek o zmian� danych podmiotu
w  rejestrze przedsi�biorcówCORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy  SPÓ�KA KOMANDYTOWO - AKCYJNA

• Formularz nale�y wype�ni� w j�zyku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub r�cznie, wielkimi, drukowanymi literami.

• Wnioskodawca wype�nia pola jasne.

• We wszystkich wype�nianych polach, w których wyst�puje mo�liwo�� wyboru, nale�y wstawi� X w jednym odpowiednim kwadracie.

• Wszystkie pola, w których nie b�d� wpisane odpowiednie informacje, nale�y przekre�li�.

• Wniosek sk�ada si� do s�du rejonowego (s�du gospodarczego) w�a�ciwego ze wzgl�du na siedzib� podmiotu, którego wpis dotyczy.
Wniosek mo�na z�o�y� w biurze podawczym w�a�ciwego s�du lub nada� w urz�dzie pocztowym na adres s�du.

• Wniosek z�o�ony z naruszeniem przepisu art.�9 ust.2 ustawy o Krajowym Rejestrze S�dowym  lub nieprawid�owo wype�niony podlega
zwróceniu, bez wzywania o uzupe�nienie braków.

Miejsce na notatki S�du Data wp�ywu (wype�nia S�d)

S�D, DO KTÓREGO SK�ADANY JEST WNIOSEK

�. Nazwa s�du

S�d Rejonowy .........................................................................................................................................

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

2. Województwo 3. Powiat

4. Gmina 5. Miejscowo��

Cz��� A 

A.� DANE SPÓ�KI, KTÓREJ DOTYCZY WPIS

6. Numer  KRS

7. Oznaczenie formy prawnej
Spó�ka komandytowo - akcyjna

8. Firma spó�ki

9. Numer  identyfikacyjny REGON

Cz��� B 

B.� DANE WNIOSKODAWCY

�0. Wnioskodawca:

� �. Spó�ka � 2. Inny wnioskodawca

Pola o numerach �� i �2 nale�y wype�ni� tylko wówczas, gdy w polu �0 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozosta�ych przypadkach pola te

nale�y przekre�li�.
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11. Nazwa / firma lub nazwisko

12. Imi	

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI

B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji

13. Nazwa / firma lub nazwisko

14. Imi	

B.2.2 Adres dla korespondencji

15. Ulica 16. Nr domu 17. Nr lokalu 18. Miejscowo��

19. Kod pocztowy 20. Poczta 21. Kraj

B.3 DANE PE�NOMOCNIKA PROCESOWEGO

B.3.1 Oznaczenie pe�nomocnika

22. Nazwa / firma lub nazwisko

23. Imi	

B.3.2 Adres pe�nomocnika

24. Ulica 25. Nr domu 26. Nr lokalu 27. Miejscowo��

28. Kod pocztowy 29. Poczta 30. Kraj

Cz��� C 

Wnosz� o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi
 we wniosku i na za��cznikach:

• Wszystkie informacje o podmiocie, które uleg�y zmianie, nale�y wpisa� w odpowiednim polu, podaj�c ich aktualn� tre��.

• Je�li która� z informacji nie uleg�a zmianie, to pole przeznaczone na jej wpisanie nale�y przekre�li�, a je�li jest to pole, w którym

wyst�puje mo�liwo�� wyboru odpowiedzi, nale�y zaznaczy� odpowied� „BEZ ZMIAN”.

C.1 ZMIANA FIRMY SPÓ�KI

31. Nowa firma spó�ki

C.2 ZMIANA INFORMACJI O PROWADZENIU DZIA�ALNO�CI GOSPODARCZEJ Z INNYMI
PODMIOTAMI NA PODSTAWIE UMOWY SPÓ�KI CYWILNEJ

32. Czy przedsi	biorca prowadzi dzia�alno�� gospodarcz� z innymi
podmiotami na podstawie umowy spó�ki cywilnej ? � TAK � NIE � BEZ ZMIAN

C.3 ZMIANA SIEDZIBY I/LUB ADRESU SPÓ�KI
• W przypadku zmiany siedziby spó�ki nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami od 33 do 4� oraz 42.

• W przypadku zmiany adresu bez zmiany siedziby nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami od 37 do 4�.

• Je�li spó�ka, której siedzib� jest Warszawa, zmieni�a adres, a z tym zwi�zana jest równie� zmiana gminy, nale�y wówczas wype�ni� pola

od 33 do 4�.

33. Województwo 34. Powiat
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35. Gmina 36. Miejscowo��

37. Ulica 38. Nr domu 39. Nr lokalu

40. Kod pocztowy 4�. Poczta

C.4 ZMIANA STATUTU

42. Data sporz�dzenia aktu (dzie
 – miesi�c – rok), numer repertorium, oznaczenie notariusza i kancelarii notarialnej oraz numery
zmienionych, dodanych, usuni	tych paragrafów (innych jednostek redakcyjnych)

C.5 ZMIANA INFORMACJI O CZASIE, NA JAKI UTWORZONA JEST SPÓ�KA

43. Spó�ka utworzona jest na czas:

� �. Oznaczony, jaki ?

� 2. Nieoznaczony

� 3. Bez zmian

C.6 ZMIANA KAPITA�U SPÓ�KI

44. Nowa wysoko�� kapita�u zak�adowego spó�ki 45. Waluta

S�ownie:

46. Warto�� akcji obj	tych za nowy aport 47. Waluta

S�ownie:

48. ��czna liczba akcji wszystkich emisji

49. Warto�� nominalna jednej akcji 50. Waluta

S�ownie:

Cz��� D 

D.� INFORMACJA O ZA��CZNIKACH:

1. W celu wpisania nowego oddzia�u lub wykre�lenia oddzia�u lub zmiany informacji o oddziale spó�ki  nale�y wype�ni� za��cznik KRS-ZA
„Zmiana - oddzia�y, terenowe jednostki organizacyjne”.

2. W celu wpisania zmiany informacji, o komplementariuszach nale�y wype�ni� za��cznik KRS-ZB „Zmiana - wspólnicy spó�ki jawnej lub
komplementariusze spó�ki komandytowo – akcyjnej.

3. W celu wpisania informacji na temat nowych emisji akcji lub informacji na temat zmiany liczby akcji w poszczególnych emisjach w
wyniku podzia�u akcji bez podwy�szania kapita�u zak�adowego lub zmiany informacji o liczbie akcji uprzywilejowanych i rodzaju
uprzywilejowania  nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WG „Emisje akcji”.

4. W celu wpisania zmiany informacji o wspólnikach uprawnionych do reprezentowania spó�ki lub zmiany informacji o sposobie
reprezentacji spó�ki lub wykre�lenia tych informacji nale�y wype�ni� za��cznik KRS-ZK „Zmiana-organy podmiotu/ wspólnicy
uprawnieni do reprezentowania spó�ki”.
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5. W celu wpisania prokurenta lub zmiany danych prokurenta lub jego wykre�lenia  nale�y wype�ni� za��cznik KRS-ZL „Zmiana -
prokurenci”.

6. W celu wpisania zmiany informacji o przedmiocie dzia�alno�ci przedsi�biorcy nale�y wype�ni� za��cznik KRS-ZM „Zmiana - przedmiot
dzia�alno�ci”.

7. W celu wpisania wzmianki o z�o�onych sprawozdaniach finansowych i innych dokumentach nale�y wype�ni� za��cznik KRS-ZN
„Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”.

8. W celu wpisania informacji o po��czeniu spó�ki nale�y wype�ni� za��cznik KRS-ZH „Zmiana – po��czenie, podzia� spó�ki”.

9. W celu wpisania informacji (je�li wcze�niej nie by�a zg�aszana) o posiadanym przez spó�k� numerze REGON nale�y wype�ni�
za��cznik KRS-ZY „Numer identyfikacyjny REGON”.

D.1.1 Lista za��czonych formularzy uzupe �niaj�cych

Lp. Nazwa za��cznika Liczba  za��czników

 1. KRS-ZA  Zmiana – oddzia�y, terenowe jednostki organizacyjne

 2. KRS-ZB  Zmiana – wspólnicy spó�ki jawnej lub komplementariusze spó�ki komandytowo – akcyjnej

 3. KRS-WG  Emisje akcji  

 4. KRS-ZK  Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentacji spó�ki

 5. KRS-ZL  Zmiana – prokurenci

 6. KRS-ZM  Zmiana – przedmiot dzia�alno�ci

 7. KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty

 8. KRS-ZH  Zmiana – po��czenie, podzia� spó�ki

 9. KRS-ZY  Numer identyfikacyjny REGON

 10. 

 11. 

D.1.2 Lista za��czonych dokumentów

Nazwa dokumentu Liczba egzemplarzy

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

 10. 

D.2 OSOBY SK�ADAJ�CE WNIOSEK

Imi	 i nazwisko Data Podpis

Miejsce na naklejenie znaczków s�dowych, potwierdzenie op�aty ew. potwierdzenie przelewu
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 KRS-Z3
Sygnatura  akt (wype�nia s�d)

 Wniosek o zmian� danych podmiotu
w  rejestrze przedsi�biorcówCORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy  SPÓ�KA Z OGRANICZON� ODPOWIEDZIALNO�CI�,

 SPÓ�KA AKCYJNA

• Formularz nale�y wype�ni� w j�zyku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub r�cznie, wielkimi, drukowanymi literami.

• Wnioskodawca wype�nia pola jasne.

• We wszystkich wype�nianych polach, w których wyst�puje mo�liwo�� wyboru, nale�y wstawi� X w jednym odpowiednim kwadracie.

• Wszystkie pola, w których nie b�d� wpisane odpowiednie informacje, nale�y przekre�li�.

• Wniosek sk�ada si� do s�du rejonowego (s�du gospodarczego) w�a�ciwego ze wzgl�du na siedzib� podmiotu, którego wpis dotyczy.
Wniosek mo�na z�o�y� w biurze podawczym w�a�ciwego s�du lub nada� w urz�dzie pocztowym na adres s�du.

• Wniosek z�o�ony z naruszeniem przepisu art.�9 ust.2 ustawy o Krajowym Rejestrze S�dowym lub nieprawid�owo wype�niony podlega
zwróceniu, bez wzywania o uzupe�nienie braków.

Miejsce na notatki S�du Data wp�ywu (wype�nia S�d)

S�D, DO KTÓREGO SK�ADANY JEST WNIOSEK

�. Nazwa s�du

S�d Rejonowy  .........................................................................................................................................

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

2. Województwo 3. Powiat

4. Gmina 5. Miejscowo��

Cz��� A 

A.� DANE SPÓ�KI, KTÓREJ DOTYCZY WPIS

6. Numer  KRS

7. Oznaczenie formy prawnej:

� �. Spó�ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� � 2. Spó�ka akcyjna

8. Firma spó�ki

9. Numer  identyfikacyjny REGON

Cz��� B 

B.� DANE WNIOSKODAWCY

�0. Wnioskodawca:

� �. Spó�ka � 2. Inny wnioskodawca

Pola o numerach �� i �2 nale�y wype�ni� tylko wówczas, gdy w polu �0 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozosta�ych przypadkach pola te

nale�y przekre�li�.
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11. Nazwa / firma lub nazwisko

12. Imi	

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI

B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji

13. Nazwa / firma lub nazwisko

14. Imi	

B.2.2 Adres dla korespondencji

15. Ulica 16. Nr domu 17. Nr lokalu 18. Miejscowo��

19. Kod pocztowy 20. Poczta 21. Kraj

B.3 DANE PE�NOMOCNIKA PROCESOWEGO

B.3.1 Oznaczenie pe�nomocnika

22. Nazwa / firma lub nazwisko

23. Imi	

B.3.2 Adres pe�nomocnika

24. Ulica 25. Nr domu 26. Nr lokalu 27. Miejscowo��

28. Kod pocztowy 29. Poczta 30. Kraj

Cz��� C 

Wnosz� o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi
 we wniosku i na za��cznikach:

• Wszystkie informacje o podmiocie, które uleg�y zmianie, nale�y wpisa� w odpowiednim polu, podaj�c ich aktualn� tre��.

• Je�li która� z informacji nie uleg�a zmianie, to pole przeznaczone na jej wpisanie nale�y przekre�li�, a je�li jest to pole, w którym

wyst�puje mo�liwo�� wyboru odpowiedzi, nale�y zaznaczy� odpowied� „BEZ ZMIAN”.

C.1 ZMIANA FIRMY SPÓ�KI

31. Nowa firma spó�ki

C.2 ZMIANA INFORMACJI O PROWADZENIU DZIA�ALNO�CI GOSPODARCZEJ Z INNYMI
PODMIOTAMI NA PODSTAWIE UMOWY SPÓ�KI CYWILNEJ

32. Czy przedsi	biorca prowadzi dzia�alno�� gospodarcz� z innymi
podmiotami na podstawie umowy spó�ki cywilnej ? � TAK � NIE � BEZ ZMIAN

C.3 ZMIANA SIEDZIBY I/LUB ADRESU SPÓ�KI
• W przypadku zmiany siedziby spó�ki nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami od 33 do 4� oraz 42.

• W przypadku zmiany adresu bez zmiany siedziby nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami od 37 do 4�.

• Je�li spó�ka, której siedzib� jest Warszawa, zmieni�a adres, a z tym zwi�zana jest równie� zmiana gminy, nale�y wówczas wype�ni� pola

od 33 do 4�.

33. Województwo 34. Powiat
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35. Gmina 36. Miejscowo��

37. Ulica 38. Nr domu 39. Nr lokalu

40. Kod pocztowy 4�. Poczta

C.4 ZMIANA UMOWY LUB STATUTU

42. Data sporz�dzenia aktu (dzie
 – miesi�c – rok), numer repertorium, oznaczenie notariusza i kancelarii notarialnej oraz numery
zmienionych, dodanych, usuni	tych paragrafów (innych jednostek redakcyjnych)

C.5 ZMIANA INFORMACJI O CZASIE, NA JAKI UTWORZONA JEST SPÓ�KA

43. Spó�ka utworzona jest na czas:

� �. Oznaczony, jaki ?

� 2. Nieoznaczony � 3. Bez zmian

C.6 ZMIANA INFORMACJI O PI�MIE PRZEZNACZONYM DO OG�OSZE� SPÓ�KI

44. Zmiana informacji dotyczy:

� �. Wykre�lenia tre�ci informacji o pi�mie

� 2. Podanie nowej tre�ci informacji o pi�mie przeznaczonym do og�osze
 innym ni Monitor Gospodarczy i S�dowy

� 3. Bez zmian

W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 w polu oznaczonym numerem 45 nale�y wpisa� aktualn� tre�� informacji o pi�mie ( pismach)

przeznaczonym do og�osze	 spó�ki innym ni� Monitor Gospodarczy i S�dowy. W pozosta�ych przypadkach pole 45 nale�y przekre�li�.

45. Oznaczenie pisma przeznaczonego do og�osze
 spó�ki

C.7 ZMIANA INFORMACJI O ILO�CI UDZIA�ÓW, JAKIE MO�E MIE� WSPÓLNIK
(Dotyczy tylko spó�ki z o.o.)

46. Wspólnik moe mie�:

� �. JEDEN UDZIA� � 2. 
WI�KSZ� LICZB�
UDZIA�ÓW � 3. BEZ ZMIAN

C.8 ZMIANA INFORMACJI O SZCZEGÓLNYCH UPRAWNIENIACH
(Dotyczy tylko spó�ki akcyjnej)

47. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste okre�lonym akcjonariuszom lub tytu�y uczestnictwa w dochodach lub maj�tku spó�ki
nie wynikaj�ce z akcji?

� �. TAK � 2. NIE � 3. BEZ ZMIAN
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48. Czy statut przyznaje obligatariuszom prawo do udzia�u w zysku ?

� �. TAK � 2. NIE � 3. BEZ ZMIAN

C.9 ZMIANA KAPITA�U SPÓ�KI

49. Nowa wysoko�� kapita�u zak�adowego spó�ki 50. Waluta

S�ownie:

5�. Warto�� udzia�ów / akcji obj	tych za nowy aport 52. Waluta

S�ownie:

53. Nowa wysoko�� kapita�u docelowego� 54. Waluta

S�ownie:

55. ��czna liczba akcji wszystkich emisji�

56. Warto�� nominalna jednej akcji� 57. Waluta

S�ownie:

C.�0 INFORMACJA O PODJ�CIU UCHWA�Y O EMISJACH OBLIGACJI ZAMIENNYCH I AKCJI
WYDAWANYCH ZA TE OBLIGACJE

(Je�li taka uchwa�a nie zosta�a podj�ta, pole numer 58 nale�y przekre�li�.)

58. Data podj	cia uchwa�y (dzie
 – miesi�c – rok) - -

Cz��� D 

D.� INFORMACJA O ZA��CZNIKACH:

�. W celu wpisania nowego oddzia�u lub wykre�lenia oddzia�u lub zmiany informacji o oddziale spó�ki  nale�y wype�ni� za��cznik KRS-ZA
„Zmiana - oddzia�y, terenowe jednostki organizacyjne”.

2. W celu wpisania zmiany informacji o wspólnikach spó�ki z o.o nale�y wype�ni� za��cznik KRS-ZE „Zmiana - wspólnicy spó�ki z o.o.”.

3. W celu wpisania jedynego akcjonariusza lub zmiany informacji o jedynym akcjonariuszu spó�ki akcyjnej  nale�y wype�ni� za��cznik
KRS-ZF „Zmiana – akcjonariusz spó�ki akcyjnej”.

4. W celu wpisania informacji na temat nowych emisji akcji lub informacji na temat zmiany liczby akcji w poszczególnych emisjach w
wyniku podzia�u akcji bez podwy�szania kapita�u zak�adowego lub zmiany informacji o liczbie uprzywilejowanych akcji i  rodzaju
uprzywilejowania  nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WG „Emisje akcji”.

5. W celu wpisania organu nadzoru nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WK „Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania
spó�ki”. W celu wykre�lenia odpowiedniego organu, zmiany jego sk�adu lub zmiany danych osób wchodz�cych w jego sk�ad lub
zmiany sposobu reprezentacji nale�y wype�ni� za��cznik KRS-ZK „Zmiana - organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do
reprezentowania spó�ki”.

6. W celu wpisania prokurenta lub zmiany danych prokurenta lub jego wykre�lenia  nale�y wype�ni� za��cznik KRS-ZL „Zmiana -
prokurenci”.

7. W celu wpisania zmiany informacji o przedmiocie dzia�alno�ci spó�ki nale�y wype�ni� za��cznik KRS-ZM „Zmiana - przedmiot
dzia�alno�ci”.

8. W celu wpisania wzmianki o z�o�onych sprawozdaniach finansowych i innych dokumentach nale�y wype�ni� za��cznik KRS- ZN
„Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”.

9. W celu wpisania informacji o po��czeniu lub podziale spó�ki nale�y wype�ni� za��cznik KRS-ZH „Zmiana – po��czenie, podzia� spó�ki”.

�0. W celu wpisania informacji (je�li wcze�niej nie by�a zg�aszana) o posiadanym przez spó�k� numerze REGON nale�y wype�ni�
za��cznik KRS-ZY „Numer identyfikacyjny REGON”.

D.�.� Lista za��czonych formularzy uzupe �niaj�cych

Lp. Nazwa za��cznika Liczba  za��czników

 �. KRS-ZA  Zmiana - oddzia�y, terenowe jednostki organizacyjne

 2. KRS-ZE  Zmiana – wspólnicy spó�ki z o.o.

 3. KRS-ZF  Zmiana – akcjonariusz spó�ki akcyjnej

 4. KRS-WG  Emisje akcji 

 5. KRS-WK  Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó�ki

 6. KRS-ZK  Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó�ki

 7. KRS-ZL  Zmiana - prokurenci

 8. KRS-ZM  Zmiana - przedmiot dzia�alno�ci

 9. KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty

 �0. KRS-ZH  Zmiana – po��czenie, podzia� spó�ki

 ��. KRS-ZY  Numer identyfikacyjny REGON

1
 Dotyczy spó�ki akcyjnej
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 2. 

 3. 

D. .2 Lista za czonych dokumentów

Nazwa dokumentu Liczba egzemplarzy

 . 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

 0. 

 . 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

D.2 OSOBY SK ADAJ CE WNIOSEK

Imi  i nazwisko Data Podpis

Miejsce na naklejenie znaczków s dowych, potwierdzenie op aty ew. potwierdzenie przelewu
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 KRS-Z5
Sygnatura  akt (wype�nia s�d)

 Wniosek o zmian� danych podmiotu
w  rejestrze przedsi�biorcówCORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy  SPÓ�DZIELNIA

• Formularz nale�y wype�ni� w j�zyku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub r�cznie, wielkimi, drukowanymi literami.

• Wnioskodawca wype�nia pola jasne.

• We wszystkich wype�nianych polach, w których wyst�puje mo�liwo�� wyboru, nale�y wstawi� X w jednym odpowiednim kwadracie.

• Wszystkie pola, w których nie b�d� wpisane odpowiednie informacje, nale�y przekre�li�.

• Wniosek sk�ada si� do s�du rejonowego (s�du gospodarczego) w�a�ciwego ze wzgl�du na siedzib� podmiotu, którego wpis dotyczy.
Wniosek mo�na z�o�y� w biurze podawczym w�a�ciwego s�du lub nada� w urz�dzie pocztowym na adres s�du.

• Wniosek z�o�ony z naruszeniem przepisu art.�9 ust.2 ustawy o Krajowym Rejestrze S�dowym  lub nieprawid�owo wype�niony podlega
zwróceniu, bez wzywania o uzupe�nienie braków.

Miejsce na notatki S�du Data wp�ywu (wype�nia S�d)

S�D, DO KTÓREGO SK�ADANY JEST WNIOSEK

�. Nazwa s�du

S�d Rejonowy  .........................................................................................................................................

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

2. Województwo 3. Powiat

4. Gmina 5. Miejscowo��

Cz��� A 

A.� DANE SPÓ�DZIELNI, KTÓREJ DOTYCZY WPIS

6. Numer  KRS

7. Oznaczenie formy prawnej
Spó�dzielnia

8. Nazwa

9. Numer  identyfikacyjny REGON

Cz��� B 

B.� DANE WNIOSKODAWCY

�0. Wnioskodawca:

� �. Podmiot, którego dotyczy wpis � 2. Inny wnioskodawca

Pola o numerach �� i �2 nale�y wype�ni� tylko wówczas, gdy w polu �0 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozosta�ych przypadkach pola te

nale�y przekre�li�.
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11. Nazwa / firma lub  nazwa organu lub nazwisko

12. Imi	

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI

B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji

13. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko

14. Imi	

B.2.2 Adres dla korespondencji

15. Ulica 16. Nr domu 17. Nr lokalu 18. Miejscowo��

19. Kod pocztowy 20. Poczta 21. Kraj

B.3 DANE PE�NOMOCNIKA PROCESOWEGO

B.3.1 Oznaczenie pe�nomocnika

22. Nazwa / firma lub nazwisko

23. Imi	

B.3.2 Adres pe�nomocnika

24. Ulica 25. Nr domu 26. Nr lokalu 27. Miejscowo��

28. Kod pocztowy 29. Poczta 30. Kraj

Cz��� C 

Wnosz� o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi
 we wniosku i na za��cznikach:

• Wszystkie informacje o podmiocie, które uleg�y zmianie, nale�y wpisa� w odpowiednim polu, podaj�c ich aktualn� tre��.

• Je�li która� z informacji nie uleg�a zmianie, to pole przeznaczone na jej wpisanie nale�y przekre�li�, a je�li jest to pole, w którym

wyst�puje mo�liwo�� wyboru odpowiedzi, nale�y zaznaczy� odpowied� „BEZ ZMIAN”.

C.1 ZMIANA NAZWY SPÓ�DZIELNI

31. Nowa nazwa

C.2 ZMIANA INFORMACJI O PROWADZENIU DZIA�ALNO�CI GOSPODARCZEJ Z INNYMI
PODMIOTAMI NA PODSTAWIE UMOWY SPÓ�KI CYWILNEJ

32. Czy przedsi	biorca prowadzi dzia�alno�� gospodarcz� z innymi
podmiotami na podstawie umowy spó�ki cywilnej ? � TAK � NIE � BEZ ZMIAN

C.3 ZMIANA SIEDZIBY I/LUB ADRESU SPÓ�DZIELNI
• W przypadku zmiany siedziby spó�dzielni nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami od 33 do 4� oraz 42.

• W przypadku zmiany adresu bez zmiany siedziby nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami od 37 do 4�.

• Je�li spó�dzielnia, której siedzib� jest Warszawa, zmieni�a adres, a z tym zwi�zana jest równie� zmiana gminy, nale�y wówczas wype�ni�
pola od 33 do 4�.

33. Województwo 34. Powiat
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35. Gmina 36. Miejscowo��

37. Ulica 38. Nr domu 39. Nr lokalu

40. Kod pocztowy 4�. Poczta

C.4 ZMIANA STATUTU

42. Data zmiany statutu (dzie
 – miesi�c – rok) oraz numery zmienionych, dodanych, usuni	tych paragrafów (innych jednostek
redakcyjnych)

C.5 ZMIANA INFORMACJI O CZASIE, NA JAKI UTWORZONA JEST SPÓ�DZIELNIA

43. Spó�dzielnia utworzona jest na czas:

� �. Oznaczony, jaki ?

� 2. Nieoznaczony

� 3. Bez zmian

Cz��� D 

D.� INFORMACJA O ZA��CZNIKACH:

1. W celu wpisania nowego oddzia�u lub wykre�lenia oddzia�u lub zmiany informacji o oddziale spó�dzielni  nale�y wype�ni� za��cznik
KRS-ZA „Zmiana – oddzia�y, terenowe jednostki organizacyjne”.

2. W celu wpisania organu nale�y wype�ni� za��cznik „Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó�ki” oznaczony
symbolem KRS-WK. W celu wykre�lenia organu, zmiany jego sk�adu lub zmiany danych osób wchodz�cych w jego sk�ad lub zmiany
sposobu reprezentacji, nale�y wype�ni� za��cznik „Zmiana-organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó�ki”
oznaczony symbolem KRS-ZK.

3. W celu wpisania zmiany informacji o przedmiocie dzia�alno�ci spó�dzielni nale�y wype�ni� za��cznik KRS-ZM „Zmiana - przedmiot
dzia�alno�ci”.

4. W celu wpisania wzmianki o z�o�onych sprawozdaniach finansowych i innych dokumentach nale�y wype�ni� za��cznik KRS-ZN
„Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”.

5. W celu wpisania informacji o po��czeniu lub podziale spó�dzielni nale�y wype�ni� za��cznik KRS-ZS „Zmiana - po��czenie / podzia�”.

6. W celu wpisania informacji (je�li wcze�niej nie by�a zg�aszana) o posiadanym przez spó�dzielni� numerze REGON nale�y wype�ni�
za��cznik KRS-ZY „Numer identyfikacyjny REGON”.

D.�.� Lista za��czonych formularzy uzupe �niaj�cych

Lp. Nazwa za��cznika Liczba  za��czników

 �. KRS-ZA  Zmiana – oddzia�y, terenowe jednostki organizacyjne

 2. KRS-WK Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó�ki

 3. KRS-ZK  Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó�ki

 4. KRS-ZM  Zmiana – przedmiot dzia�alno�ci

 5. KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty

 6. KRS-ZS  Zmiana – po��czenie / podzia�

 7. KRS-ZY  Numer identyfikacyjny REGON

 8. 

 9. 

D.�.2 Lista za��czonych dokumentów

Nazwa dokumentu Liczba egzemplarzy

 �. 

 2. 
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 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

 0. 

 . 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

D.2 OSOBY SK ADAJ CE WNIOSEK

Imi  i nazwisko Data Podpis

Miejsce na naklejenie znaczków s dowych, potwierdzenie op aty ew. potwierdzenie przelewu
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 KRS-Z6
Sygnatura  akt (wype�nia s�d)

 Wniosek o zmian� danych podmiotu
w  rejestrze przedsi�biorcówCORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy  PRZEDSIEBIORSTWO PA	STWOWE,

JEDNOSTKA BADAWCZO – ROZWOJOWA

• Formularz nale�y wype�ni� w j�zyku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub r�cznie, wielkimi, drukowanymi literami.

• Wnioskodawca wype�nia pola jasne.

• We wszystkich wype�nianych polach, w których wyst�puje mo�liwo�� wyboru, nale�y wstawi� X w jednym odpowiednim kwadracie.

• Wszystkie pola, w których nie b�d� wpisane odpowiednie informacje, nale�y przekre�li�.

• Wniosek sk�ada si� do s�du rejonowego (s�du gospodarczego) w�a�ciwego ze wzgl�du na siedzib� podmiotu, którego wpis dotyczy.
Wniosek mo�na z�o�y� w biurze podawczym w�a�ciwego s�du lub nada� w urz�dzie pocztowym na adres s�du.

• Wniosek z�o�ony z naruszeniem przepisu art.�9 ust.2 ustawy o Krajowym Rejestrze S�dowym  lub nieprawid�owo wype�niony podlega
zwróceniu, bez wzywania o uzupe�nienie braków.

Miejsce na notatki S�du Data wp�ywu (wype�nia S�d)

S�D, DO KTÓREGO SK�ADANY JEST WNIOSEK

�. Nazwa s�du

S�d Rejonowy  .........................................................................................................................................

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

2. Województwo 3. Powiat

4. Gmina 5. Miejscowo��

Cz��� A 

A.� DANE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

6. Numer  KRS

7. Oznaczenie formy prawnej:
(Nale�y zaznaczy� odpowiedni kwadrat)

� �. Przedsi	biorstwo Pa
stwowe � 2. Jednostka Badawczo - Rozwojowa

8. Nazwa

9. Numer  identyfikacyjny REGON

Cz��� B 

B.� DANE WNIOSKODAWCY

�0. Wnioskodawca:

� �. Podmiot, którego dotyczy wpis � 2. Inny wnioskodawca

Pola o numerach �� i �2 nale�y wype�ni� tylko wówczas, gdy w polu �0 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozosta�ych przypadkach pola te

nale�y przekre�li�.
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��. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko

�2. Imi	

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI

B.2.� Oznaczenie adresata korespondencji

�3. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko

�4. Imi	

B.2.2 Adres dla korespondencji

�5. Ulica �6. Nr domu �7. Nr lokalu �8. Miejscowo��

�9. Kod pocztowy 20. Poczta 2�. Kraj

B.3 DANE PE�NOMOCNIKA  PROCESOWEGO

B.3.� Oznaczenie pe�nomocnika

22. Nazwa / firma lub nazwisko

23. Imi	

B.3.2 Adres pe�nomocnika

24. Ulica 25. Nr domu 26. Nr lokalu 27. Miejscowo��

28. Kod pocztowy 29. Poczta 30. Kraj

Cz��� C 

Wnosz� o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi
 we wniosku i na za��cznikach:

• Wszystkie informacje o podmiocie, które uleg�y zmianie, nale�y wpisa� w odpowiednim polu, podaj�c ich aktualn� tre��.

• Je�li która� z informacji nie uleg�a zmianie, to pole przeznaczone na jej wpisanie nale�y przekre�li�, a je�li jest to pole, w którym

wyst�puje mo�liwo�� wyboru odpowiedzi, nale�y zaznaczy� odpowied� „BEZ ZMIAN”.

C.� ZMIANA NAZWY PODMIOTU

3�. Nowa nazwa

C.2 ZMIANA INFORMACJI O PROWADZENIU DZIA�ALNO�CI GOSPODARCZEJ Z INNYMI
PODMIOTAMI NA PODSTAWIE UMOWY SPÓ�KI CYWILNEJ

32. Czy przedsi	biorca prowadzi dzia�alno�� gospodarcz� z innymi
podmiotami na podstawie umowy spó�ki cywilnej ? � TAK � NIE � BEZ ZMIAN

C.3 ZMIANA SIEDZIBY I/LUB ADRESU PODMIOTU
• W przypadku zmiany siedziby podmiotu nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami od 33 do 4�.

• W przypadku zmiany adresu bez zmiany siedziby nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami od 37 do 4�.

• Je�li podmiot, którego siedzib� jest Warszawa, zmienia adres, a z tym zwi�zana jest równie� zmiana gminy, nale�y wówczas wype�ni�
pola od 33 do 4�.

33. Województwo 34. Powiat
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35. Gmina 36. Miejscowo��

37. Ulica 38. Nr domu 39. Nr lokalu

40. Kod pocztowy 4�. Poczta

C.4 ZMIANA UMOWY LUB STATUTU

42. Data zmiany statutu (dzie
 – miesi�c – rok) oraz numery zmienionych, dodanych, usuni	tych paragrafów (innych jednostek
redakcyjnych)

C.5 ZMIANIA INFORMACJI O CZASIE, NA JAKI UTWORZONY JEST PODMIOT

43. Podmiot utworzony jest na czas:

� �. Oznaczony, jaki ?

� 2. Nieoznaczony � 3. Bez zmian

C.6 ZMIANA INFORMACJI O ORGANIE UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI PODMIOTU

44. Wpis dotyczy:

� �. Wykre�lenia jednego i wpisania nowego organu � 3. Wykre�lenia organu

� 2. Zmiany danych osoby � 4. Wpisania organu

1) W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 nale�y w polach od 45 do 50 wpisa� dane organu wykre�lanego, a w polach od 51 do 56 dane

nowego organu.

2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 nale�y w polach od 45 do 50 wpisa� dane dotychczasowe identyfikuj�ce osob�, a w polach od 52 do

55 tylko te dane, które uleg�y zmianie, pozosta�e pola przekre�laj�c. Przy czym:

• je�li zmiana dotyczy nazwiska dwucz�onowego, nale�y wpisa� oba jego cz�ony

• w przypadku zmiany jednego z imion, nale�y wpisa� oba imiona.

3) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 nale�y wype�ni� pola od 45 do 50, a pola od 51 do 56 przekre�li�
4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 nale�y wype�ni� pola od 51 do 56, a pola od 45 do 50 przekre�li�

Dane osoby, której dotyczy zmiana lub wykre�lenie

45. Nazwa organu uprawnionego
do reprezentowania podmiotu

46. Nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska z�oonego 47. Drugi cz�on nazwiska z�oonego

48. Pierwsze imi	 49. Drugie imi	 

50. Numer  PESEL

Dane nowego organu lub nowe dane osoby w przypadku zmiany danych

5�. Nazwa organu uprawnionego
do reprezentowania podmiotu

52. Nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska z�oonego 53. Drugi cz�on nazwiska z�oonego

54. Pierwsze imi	 55. Drugie imi	 

56. Numer  PESEL
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Cz��� D 

D.� INFORMACJA O ZA��CZNIKACH:

�. W celu wpisania nowego oddzia�u lub wykre�lenia oddzia�u lub zmiany informacji o oddziale podmiotu, nale�y wype�ni� za��cznik KRS-
ZA „Zmiana - oddzia�y, terenowe jednostki organizacyjne”.

2. W celu dokonania wpisu aktualnej informacji o organie nadzoru oraz o osobach wchodz�cych w jego sk�ad, nale�y wype�ni� za��cznik
KRS-ZK „Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó�ki”.

3. W celu wpisania zmiany informacji o przedmiocie dzia�alno�ci podmiotu, nale�y wype�ni� za��cznik KRS-ZM „Zmiana - przedmiot
dzia�alno�ci”.

4. W celu wpisania wzmianki o z�o�onych sprawozdaniach finansowych i innych dokumentach, nale�y wype�ni� za��cznik KRS-ZN
„Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”.

5. W celu wpisania informacji o po��czeniu, podziale lub przekszta�ceniu podmiotu, nale�y wype�ni� za��cznik KRS-ZS „Zmiana -
po��czenie / podzia�”.

6. W celu wpisania informacji (je�li wcze�niej nie by�a zg�aszana) o posiadanym przez podmiot numerze REGON, nale�y wype�ni�
za��cznik KRS-ZY „Numer identyfikacyjny REGON”.

D.�.� Lista za��czonych formularzy uzupe �niaj�cych

Lp. Nazwa za��cznika Liczba  za��czników

 �. KRS-ZA  Zmiana - oddzia�y, terenowe jednostki organizacyjne

 2. KRS-ZK  Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó�ki

 3. KRS-ZM  Zmiana – przedmiot dzia�alno�ci

 4. KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty

 5. KRS-ZS  Zmiana - po��czenie / podzia�

 6. KRS-ZY  Numer identyfikacyjny REGON

 7. 

 8. 

D.�.2 Lista za��czonych dokumentów

Nazwa dokumentu Liczba egzemplarzy

 �. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

 �0. 

D.2 OSOBY SK�ADAJ�CE WNIOSEK

Imi	 i nazwisko Data Podpis

Miejsce na naklejenie znaczków s�dowych, potwierdzenie op�aty ew. potwierdzenie przelewu
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 KRS-Z7
Sygnatura  akt (wype�nia s�d)

 Wniosek o zmian� danych podmiotu
w  rejestrze przedsi�biorcówCORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy  PRZEDSI�BIORSTWO ZAGRANICZNE

 w rozumieniu art. 36 pkt 

 ustawy o Krajowym Rejestrze S�dowym

• Formularz nale�y wype�ni� w j�zyku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub r�cznie, wielkimi, drukowanymi literami.

• Wnioskodawca wype�nia pola jasne.

• We wszystkich wype�nianych polach, w których wyst�puje mo�liwo�� wyboru, nale�y wstawi� X w jednym odpowiednim kwadracie.

• Wszystkie pola, w których nie b�d� wpisane odpowiednie informacje, nale�y przekre�li�.

• Wniosek sk�ada si� do s�du rejonowego (s�du gospodarczego) w�a�ciwego ze wzgl�du na siedzib� podmiotu, którego wpis dotyczy.
Wniosek mo�na z�o�y� w biurze podawczym w�a�ciwego s�du lub nada� w urz�dzie pocztowym na adres s�du.

• Wniosek z�o�ony z naruszeniem przepisu art.�9 ust.2 ustawy o Krajowym Rejestrze S�dowym  lub nieprawid�owo wype�niony podlega
zwróceniu, bez wzywania o uzupe�nienie braków.

Miejsce na notatki S�du Data wp�ywu (wype�nia S�d)

S�D, DO KTÓREGO SK�ADANY JEST WNIOSEK

�. Nazwa s�du

S�d Rejonowy  .........................................................................................................................................

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

2. Województwo 3. Powiat

4. Gmina 5. Miejscowo��

Cz��� A 

A.� DANE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

6. Numer  KRS

7. Oznaczenie formy prawnej
Przedsi�biorstwo Zagraniczne

8. Oznaczenie, pod którym prowadzone jest przedsi	biorstwo zagraniczne

9. Numer  identyfikacyjny REGON

Cz��� B 

B.� DANE WNIOSKODAWCY

�0. Wnioskodawca:

� �. Podmiot, którego dotyczy wpis � 2. Inny wnioskodawca

Pola o numerach �� i �2 nale�y wype�ni� tylko wówczas, gdy w polu �0 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozosta�ych przypadkach pola te

nale�y przekre�li�.
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11. Nazwa / Firma lub Nazwisko

12. Imi	

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI

B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji

13. Nazwa / firma lub nazwisko

14. Imi	

B.2.2 Adres dla korespondencji

15. Ulica 16. Nr domu 17. Nr lokalu 18. Miejscowo��

19. Kod pocztowy 20. Poczta 21. Kraj

B.3 DANE PE�NOMOCNIKA PROCESOWEGO

B.3.1 Oznaczenie pe�nomocnika

22. Nazwa / firma lub nazwisko

23. Imi	

B.3.2 Adres pe�nomocnika

24. Ulica 25. Nr domu 26. Nr lokalu 27. Miejscowo��

28. Kod pocztowy 29. Poczta 30. Kraj

Cz��� C 

Wnosz� o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi
 we wniosku i na za��cznikach:

• Wszystkie informacje o podmiocie, które uleg�y zmianie, nale�y wpisa� w odpowiednim polu, podaj�c ich aktualn� tre��.

• Je�li która� z informacji nie uleg�a zmianie, to pole przeznaczone na jej wpisanie nale�y przekre�li�, a je�li jest to pole, w którym

wyst�puje mo�liwo�� wyboru odpowiedzi, nale�y zaznaczy� odpowied� „BEZ ZMIAN”.

C.1 ZMIANA OZNACZENIA, POD KTÓRYM PROWADZONE JEST PRZEDSI�BIORSTWO
ZAGRANICZNE

31. Nowe oznaczenie przedsi	biorstwa zagranicznego

C.2 ZMIANA DANYCH PRZEDSI�BIORCY PROWADZ�CEGO PRZEDSI�BIORSTWO ZAGRANICZNE

32. Wpis dotyczy:

� 1. 
Wykre�lenia jednego i wpisania nowego
przedsi	biorcy � 2. Zmiany danych przedsi	biorcy

�) W przypadku zaznaczenia kwadratu � nale�y w polach od 33 do 39 wpisa� dane osoby wykre�lanej, a w polach od 40 do 46 dane  nowej

osoby.

2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 nale�y w polach od 33 do 39 wpisa� dane dotychczasowe identyfikuj�ce osob�, a w polach od 4� do

44 dane,  które uleg�y zmianie, pozosta�e pola przekre�laj�c. Przy czym:

• je�li zmiana dotyczy nazwiska dwucz�onowego, nale�y wpisa� oba jego cz�ony,

• w przypadku zmiany jednego z imion nale�y wpisa� oba imiona.
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Dane osoby wykre�lanej lub dane osoby, której dotyczy zmiana danych

33. Czy przedsi	biorca jest osob� fizyczn�?
(Je�li zaznaczono odpowied� „TAK”, pole o numerze 39 nale�y przekre�li�.) � TAK � NIE

34. Nazwa / Firma / Nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska
z�oonego

35. Drugi cz�on nazwiska z�oonego

36. Pierwsze imi	 37. Drugie imi	 

38. Numer PESEL 39. Numer identyfikacyjny REGON

Dane nowej osoby lub nowe dane osoby, której dotyczy zmiana danych

40. Czy przedsi	biorca jest osob� fizyczn�?
(Je�li zaznaczono odpowied� „TAK,” pole o numerze 46 nale�y przekre�li�.) � TAK � NIE

4�. Nazwa / Firma / Nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska
z�oonego

42. Drugi cz�on nazwiska z�oonego

43. Pierwsze imi	 44. Drugie imi	 

45. Numer PESEL 46. Numer identyfikacyjny REGON

C.3 ZMIANA INFORMACJI O PROWADZENIU DZIA�ALNO�CI GOSPODARCZEJ Z INNYMI
PODMIOTAMI NA PODSTAWIE UMOWY SPÓ�KI CYWILNEJ

47. Czy przedsi	biorca prowadzi dzia�alno�� gospodarcz� z innymi
podmiotami na podstawie umowy spó�ki cywilnej ? � TAK � NIE � BEZ ZMIAN

C.4 ZMIANA SIEDZIBY I/LUB ADRESU PRZEDSI�BIORSTWA ZAGRANICZNEGO
• W przypadku zmiany siedziby nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami od 48 do 56.

• W przypadku zmiany adresu bez zmiany siedziby nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami od 52 do 56.

• Je�li podmiot, którego siedzib� jest Warszawa, zmienia adres, a z tym zwi�zana jest równie� zmiana gminy, nale�y wówczas wype�ni�
pola od 48 do 56.

48. Województwo 49. Powiat

50. Gmina 5�. Miejscowo��

52. Ulica 53. Nr domu 54. Nr lokalu

55. Kod pocztowy 56. Poczta

C.5 ZMIANA INFORMACJI O PE�NOMOCNIKU UPRAWNIONYM DO DZIA�ANIA W ZAKRESIE
DZIA�ALNO�CI PRZEDSI�BIORSTWA W POLSCE

57. Wpis dotyczy:

� �. 
Wykre�lenia jednego i wpisania nowego
pe�nomocnika � 3. Wykre�lenia pe�nomocnika

� 2. Zmiany danych pe�nomocnika � 4. Wpisania nowego pe�nomocnika

�) W przypadku zaznaczenia kwadratu � nale�y w polach od 58 do 65 wpisa� dane osoby wykre�lanej, a w polach od 66 do 74 dane nowej

osoby.

2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 nale�y w polach od 58 do 65 wpisa� dane dotychczasowe identyfikuj�ce osob�, a w polach od 67 do

70 oraz 74  tylko te dane, które uleg�y zmianie, pozosta�e pola przekre�laj�c. Przy czym:

• je�li zmiana dotyczy nazwiska dwucz�onowego, nale�y wpisa� oba jego cz�ony,

• w przypadku zmiany jednego z imion nale�y wpisa� oba imiona.

3) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 nale�y wype�ni� pola od 58 do 65, a pola od 66 do 74 przekre�li�.

4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 nale�y wype�ni� pola od 66 do 74, a pola od 58 do 65 przekre�li�.

Dane pe�nomocnika, którego dotyczy zmiana lub wykre�lenie

58. Czy pe�nomocnik jest osob� fizyczn�?
(Je�li zaznaczono odpowied� „TAK”, pola o numerach 64 i 65 nale�y przekre�li�) � TAK � NIE
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59. Nazwa / Firma / Nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska
z�oonego

60. Drugi cz�on nazwiska z�oonego

6�. Pierwsze imi	 62. Drugie imi	 

63. Numer  PESEL

64. Numer KRS 65. Numer identyfikacyjny REGON

Dane nowego pe�nomocnika lub nowe dane pe�nomocnika w przypadku zmiany danych

66. Czy pe�nomocnik jest osob� fizyczn�?
(Je�li zaznaczono odpowied� „TAK” pola o numerach 72 i 73 nale�y przekre�li�.) � TAK � NIE

67. Nazwa / Firma / Nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska
z�oonego

68. Drugi cz�on nazwiska z�oonego

69. Pierwsze imi	 70. Drugie imi	 

7�. Numer  PESEL

72. Numer KRS 73. Numer identyfikacyjny REGON

74. Zakres umocowania pe�nomocnika

Cz��� D 

D.� INFORMACJA O ZA��CZNIKACH:

�. W celu wpisania nowego oddzia�u lub wykre�lenia oddzia�u lub zmiany informacji o oddziale podmiotu, nale�y wype�ni� za��cznik
KRS-ZA „Zmiana – oddzia�y, terenowe jednostki organizacyjne”.

2. W celu wpisania zmiany informacji o przedmiocie dzia�alno�ci przedsi�biorstwa zagranicznego, nale�y wype�ni� za��cznik KRS-ZM
„Zmiana - przedmiot dzia�alno�ci”.

3. W celu wpisania wzmianki o z�o�onych sprawozdaniach finansowych i innych dokumentach, nale�y wype�ni� za��cznik KRS-ZN
„Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”.

4. W celu wpisania informacji (je�li wcze�niej nie by�a zg�aszana) o posiadanym przez podmiot numerze REGON, nale�y wype�ni�
za��cznik KRS-ZY „Numer identyfikacyjny REGON”.

D.�.� Lista za��czonych formularzy uzupe �niaj�cych

Lp. Nazwa za��cznika Liczba  za��czników

 �. KRS-ZA  Zmiana – oddzia�y, terenowe jednostki organizacyjne

 2. KRS-ZM  Zmiana – przedmiot dzia�alno�ci

 3. KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty

 4. KRS-ZY  Numer identyfikacyjny REGON

 5. 

 6. 

D.�.2 Lista za��czonych dokumentów

Nazwa dokumentu Liczba egzemplarzy

 �. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 
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 8. 

 9. 

 0. 

 . 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

D.2 OSOBY SK ADAJ CE WNIOSEK

Imi  i nazwisko Data Podpis

Miejsce na naklejenie znaczków s dowych, potwierdzenie op aty ew. potwierdzenie przelewu
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 KRS-Z8
Sygnatura  akt (wype�nia s�d)

 Wniosek o zmian� danych podmiotu
w  rejestrze przedsi�biorcówCORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy  TOWARZYSTWO UBEZPIECZE	 WZAJEMNYCH

• Formularz nale�y wype�ni� w j�zyku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub r�cznie, wielkimi, drukowanymi literami.

• Wnioskodawca wype�nia pola jasne.

• We wszystkich wype�nianych polach, w których wyst�puje mo�liwo�� wyboru, nale�y wstawi� X w jednym odpowiednim kwadracie.

• Wszystkie pola, w których nie b�d� wpisane odpowiednie informacje, nale�y przekre�li�.

• Wniosek sk�ada si� do s�du rejonowego (s�du gospodarczego) w�a�ciwego ze wzgl�du na siedzib� podmiotu, którego wpis dotyczy.
Wniosek mo�na z�o�y� w biurze podawczym w�a�ciwego s�du lub nada� w urz�dzie pocztowym na adres s�du.

• Wniosek z�o�ony z naruszeniem przepisu art.�9 ust.2 ustawy o Krajowym Rejestrze S�dowym  lub nieprawid�owo wype�niony podlega
zwróceniu, bez wzywania o uzupe�nienie braków.

Miejsce na notatki S�du Data wp�ywu (wype�nia S�d)

S�D, DO KTÓREGO SK�ADANY JEST WNIOSEK

�. Nazwa s�du

S�d Rejonowy  .........................................................................................................................................

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

2. Województwo 3. Powiat

4. Gmina 5. Miejscowo��

Cz��� A 

A.� DANE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

6. Numer  KRS

7. Oznaczenie formy prawnej
Towarzystwo Ubezpiecze� Wzajemnych

8. Nazwa

9. Numer  identyfikacyjny REGON

Cz��� B 

B.� DANE WNIOSKODAWCY

�0. Wnioskodawca:

� �. Podmiot, którego dotyczy wpis � 2. Inny wnioskodawca

Pola o numerach �� i �2 nale�y wype�ni� tylko wówczas, gdy w polu �0 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozosta�ych przypadkach pola te

nale�y przekre�li�.
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��. Nazwa / firma lub nazwisko

�2. Imi	

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI

B.2.� Oznaczenie adresata korespondencji

�3. Nazwa / firma lub nazwisko

�4. Imi	

B.2.2 Adres dla korespondencji

�5. Ulica �6. Nr domu �7. Nr lokalu �8. Miejscowo��

�9. Kod pocztowy 20. Poczta 2�. Kraj

B.3 DANE PE�NOMOCNIKA PROCESOWEGO

B.3.� Oznaczenie pe�nomocnika

22. Nazwa / firma lub nazwisko

23. Imi	

B.3.2 Adres pe�nomocnika

24. Ulica 25. Nr domu 26. Nr lokalu 27. Miejscowo��

28. Kod pocztowy 29. Poczta 30. Kraj

Cz��� C 

Wnosz� o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi
 we wniosku i na za��cznikach:

• Wszystkie informacje o podmiocie, które uleg�y zmianie, nale�y wpisa� w odpowiednim polu, podaj�c ich aktualn� tre��.

• Je�li która� z informacji nie uleg�a zmianie, to pole przeznaczone na jej wpisanie nale�y przekre�li�, a je�li jest to pole, w którym

wyst�puje mo�liwo�� wyboru odpowiedzi, nale�y zaznaczy� odpowied� „BEZ ZMIAN”.

C.� ZMIANA NAZWY TOWARZYSTWA

3�. Nowa nazwa

C.2 ZMIANA INFORMACJI O PROWADZENIU DZIA�ALNO�CI GOSPODARCZEJ Z INNYMI
PODMIOTAMI NA PODSTAWIE UMOWY SPÓ�KI CYWILNEJ

32. Czy przedsi	biorca prowadzi dzia�alno�� gospodarcz� z innymi
podmiotami na podstawie umowy spó�ki cywilnej ? � TAK � NIE � BEZ ZMIAN

C.3 ZMIANA SIEDZIBY I/LUB ADRESU TOWARZYSTWA
• W przypadku zmiany siedziby spó�ki nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami od 33 do 4� oraz 42.

• W przypadku zmiany adresu bez zmiany siedziby nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami od 37 do 4�.

• Je�li podmiot, którego siedzib� jest Warszawa, zmienia adres, a z tym zwi�zana jest równie� zmiana gminy, nale�y wówczas wype�ni�
pola od 33 do 4�.

33. Województwo 34. Powiat
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35. Gmina 36. Miejscowo

37. Ulica 38. Nr domu 39. Nr lokalu

40. Kod pocztowy 4 . Poczta

C.4 ZMIANA STATUTU

42. Data zmiany statutu (dzie  – miesi c – dzie ), ), a je li jest ona  w formie aktu notarialnego - numer repertorium, oznaczenie
notariusza i kancelarii notarialnej oraz numery zmienionych, dodanych, usuni tych paragrafów (innych jednostek redakcyjnych)

C.5 ZMIANA INFORMACJI O CZASIE, NA JAKI UTWORZONE JEST TOWARZYSTWO

43. Towarzystwo utworzone jest na czas:

. Oznaczony, jaki ?

2. Nieoznaczony

3. Bez zmian

C.6 ZMIANA INNYCH DANYCH OPISUJ CYCH TOWARZYSTWO

44. Nowe oznaczenie terytorialnego zasi gu dzia alno ci towarzystwa

45. Nowe oznaczenie dzia u ubezpiecze  obj tego dzia alno ci  towarzystwa

- -
46. Data uznania towarzystwa za ma e towarzystwo ubezpiecze
wzajemnych (dzie  – miesi c – rok)

47. Wpisanie wzmianki o cz ciowym ograniczeniu zezwolenia na prowadzenie dzia alno ci towarzystwa dotyczy:

. 
Wpisania aktualnej tre ci
ograniczenia

2. 
Ca kowitego wykre lenia
ograniczenia

3. Bez zmian

(Je li zaznaczono kwadrat numer 2 lub 3, pole oznaczone numerem 48 nale y przekre li .)

- -
48. Data wydania cz ciowego ograniczenia zezwolenia na prowadzenie
towarzystwa (dzie  – miesi c – rok) oraz aktualna tre  ograniczenia
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C.d. aktualnej tre�ci ograniczenia

C.7 ZMIANA KAPITA�U TOWARZYSTWA

49. Nowa wysoko�� kapita�u zak�adowego spó�ki 50. Waluta

S�ownie:

5�. Nowa wysoko�� kapita�u zapasowego 52. Waluta

S�ownie:

Cz��� D 

D.� INFORMACJA O ZA��CZNIKACH:

1. W celu wpisania nowego oddzia�u lub wykre�lenia oddzia�u lub zmiany informacji o oddziale towarzystwa nale�y wype�ni� za��cznik
KRS-ZA „Zmiana - oddzia�y, terenowe jednostki organizacyjne”.

2. W celu wpisania organu nale�y wype�ni� za��cznik „Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó�ki” oznaczony
symbolem KRS-WK. W celu wykre�lenia organu, zmiany jego sk�adu lub zmiany danych osób wchodz�cych w jego sk�ad lub zmiany
sposobu reprezentacji  nale�y wype�ni� za��cznik KRS-ZK ”Zmiana-organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania
spó�ki”.

3. W celu wpisania / wykre�lenia  przedmiotu dzia�alno�ci przedsi�biorcy nale�y wype�ni� za��cznik KRS-ZM „Zmiana - przedmiot
dzia�alno�ci”.

4. W celu wpisania wzmianki o z�o�onych sprawozdaniach finansowych i innych dokumentach nale�y wype�ni� za��cznik KRS-ZN
„Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”.

5. W celu wpisania informacji o po��czeniu towarzystwa z innymi podmiotami nale�y wype�ni� za��cznik KRS-ZS „Zmiana - po��czenie /
podzia�”.

6. W celu wpisania informacji (je�li wcze�niej nie by�a zg�aszana) o posiadanym przez towarzystwo numerze REGON nale�y wype�ni�
za��cznik KRS-ZY „Numer identyfikacyjny REGON”.

D.�.� Lista za��czonych formularzy uzupe �niaj�cych

Lp. Nazwa za��cznika Liczba  za��czników

 �. KRS-ZA  Zmiana - oddzia�y, terenowe jednostki organizacyjne

 2. KRS-WK  Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó�ki

 3. KRS-ZK  Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó�ki

 4. KRS-ZM  Zmiana - przedmiot dzia�alno�ci

 5. KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty

 6. KRS-ZS  Zmiana - po��czenie / podzia�

 7. KRS-ZY  Numer identyfikacyjny REGON

 8. 

 9. 

D.�.2 Lista za��czonych dokumentów

Nazwa dokumentu Liczba egzemplarzy

 �. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 
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 7. 

 8. 

 9. 

 0. 

 . 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

D.2 OSOBY SK ADAJ CE WNIOSEK

Imi  i nazwisko Data Podpis

Miejsce na naklejenie znaczków s dowych, potwierdzenie op aty ew. potwierdzenie przelewu
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 KRS-Z10
Sygnatura  akt (wype�nia s�d)

 Wniosek o zmian� danych podmiotu
w  rejestrze przedsi�biorcówCORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy

 ODDZIA� PRZEDSI�BIORCY ZAGRANICZNEGO,
G�ÓWNY ODDZIA�

ZAGRANICZNEGO ZAK�ADU UBEZPIECZE	
• Formularz nale�y wype�ni� w j�zyku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub r�cznie, wielkimi, drukowanymi literami.

• Wnioskodawca wype�nia pola jasne.

• We wszystkich wype�nianych polach, w których wyst�puje mo�liwo�� wyboru, nale�y wstawi� X w jednym odpowiednim kwadracie.

• Wszystkie pola, w których nie b�d� wpisane odpowiednie informacje, nale�y przekre�li�.

• Wniosek sk�ada si� do s�du rejonowego (s�du gospodarczego) w�a�ciwego ze wzgl�du na siedzib� podmiotu, którego wpis dotyczy.
Wniosek mo�na z�o�y� w biurze podawczym w�a�ciwego s�du lub nada� w urz�dzie pocztowym na adres s�du.

• Wniosek z�o�ony z naruszeniem przepisu art.�9 ust.2 ustawy o Krajowym Rejestrze S�dowym  lub nieprawid�owo wype�niony podlega
zwróceniu, bez wzywania o uzupe�nienie braków.

Miejsce na notatki S�du Data wp�ywu (wype�nia S�d)

S�D, DO KTÓREGO SK�ADANY JEST WNIOSEK

1. Nazwa s�du

S�d Rejonowy .........................................................................................................................................

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

2. Województwo 3. Powiat

4. Gmina 5. Miejscowo��

Cz��� A 

A.1 DANE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

6. Numer  KRS

7. Oznaczenie formy prawnej:
(Nale�y zaznaczy� odpowiedni kwadrat)

� 1. Oddzia� Przedsi	biorcy Zagranicznego � 2. 
G�ówny Oddzia� Zagranicznego Zak�adu
Ubezpiecze


8. Nazwa oddzia�u

9. Numer  identyfikacyjny REGON

Cz��� B 

B.1 DANE WNIOSKODAWCY

10. Wnioskodawca:

� 1. Podmiot, którego dotyczy wpis � 2. Inny wnioskodawca

Pola o numerach �� i �2 nale�y wype�ni� tylko wówczas, gdy w polu �0 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozosta�ych przypadkach pola te

nale�y przekre�li�.
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11. Nazwa / firma lub nazwisko

12. Imi	

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI

B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji

13. Nazwa / firma lub nazwisko

14. Imi	

B.2.2 Adres dla korespondencji

15. Ulica 16. Nr domu 17. Nr lokalu 18. Miejscowo��

19. Kod pocztowy 20. Poczta 21. Kraj

B.3 DANE PE�NOMOCNIKA PROCESOWEGO

B.3.1 Oznaczenie pe�nomocnika

22. Nazwa / firma lub nazwisko

23. Imi	

B.3.2 Adres pe�nomocnika

24. Ulica 25. Nr domu 26. Nr lokalu 27. Miejscowo��

28. Kod pocztowy 29. Poczta 30. Kraj

Cz��� C 

Wnosz� o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi
 we wniosku i na za��cznikach:

• Wszystkie informacje o podmiocie, które uleg�y zmianie, nale�y wpisa� w odpowiednim polu, podaj�c ich aktualn� tre��.

• Je�li która� z informacji nie uleg�a zmianie, to pole przeznaczone na jej wpisanie nale�y przekre�li�, a je�li jest to pole, w którym

wyst�puje mo�liwo�� wyboru odpowiedzi, nale�y zaznaczy� odpowied� „BEZ ZMIAN”.

C.1 ZMIANA NAZWY ODDZIA�U

31. Nowa nazwa

C.2 ZMIANA INFORMACJI O PROWADZENIU DZIA�ALNO�CI GOSPODARCZEJ Z INNYMI
PODMIOTAMI NA PODSTAWIE UMOWY SPÓ�KI CYWILNEJ

32. Czy przedsi	biorca prowadzi dzia�alno�� gospodarcz� z innymi
podmiotami na podstawie umowy spó�ki cywilnej ? � TAK � NIE � BEZ ZMIAN

C.3 ZMIANA SIEDZIBY I/LUB ADRESU ODDZIA�U NA TERENIE POLSKI
• W przypadku zmiany siedziby oddzia�u nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami od 33 do 4�.

• W przypadku zmiany adresu bez zmiany siedziby nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami od 37 do 4�.

• Je�li oddzia�, którego siedzib� jest Warszawa, zmieni� adres, a z tym zwi�zana jest równie� zmiana gminy, nale�y wówczas wype�ni� pola

od 33 do 4�.

33. Województwo 34. Powiat

35. Gmina 36. Miejscowo��
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37. Ulica 38. Nr domu 39. Nr lokalu

40. Kod pocztowy 41. Poczta

C.4 ZMIANA INFORMACJI O �����������	
�������������	�����������������	

��������������������

C.4.1 Zmiana oznacze nia podmiotu

42. ������������������ ��!��"#$������%&���'����%��"'��������'����%��"'����()�#����"�!�"%�"�������*"'����� ��!�����

C.4.2 � �����$�"#���&� ��+������#�"$����()�#��'),��"'��!��"#$������%&���'����%��"'��������'����%��"'����()�#����"�!�"%�"�
• ���������	
��������������������������������������������
�������������������

• ���������	
������������
�����������������������������������������������
�������������������

43. Kraj 44. -$(�����"�����&���*"#��$.(��!�#���)���# ���$.��%&*�"'�

45. 
�"*$%����/

46. Ulica 47. Nr domu 48. Nr lokalu

49. Kod pocztowy 50. Poczta

C.4.3 ����� �%*����!�)�%�"���0�!��"($�.�)%"��������!�#����"���'����%��"'��!��"#$������%&�������'����%��"'����()�#����"�!�"%�"�

51. �!�$,��!�)�%�"���0�!��"($�.�)%"��������!�#���)��!�# ��.������������ �%*����!�# ��.�%1�!��$.�)&%1����&��(�
!�)�%�"���0�!��"($�.�)%"���0�!�#���)����������� �%*����!�# ��.�%1�!��"* �*�%&%1�����!��"* ����&%1

������� 

D.1 INFORMACJA O��������IKACH:

1. �����
���������������������������������������
��������������������� �
����������������� ������ ������������������
�
�� ������ ����	���
�
������������������!����"�������"����	������ ���� �
��
��������������������������"�����
�����"����
������������������������������������������������	�#$%&'#��('�����&��� ����������
)�

2. �����
������������ ���� �
������
��
��	������������������������ ������ ���
���� ������ ����	���
�
����������������
���������������	�#$%&�#�(*� ����������
�+����!�����
���������������������������!�	�)�������
���	���������� �
���
�
������������������������"���"�������"����� ���	�������������������������	�#$%&'#�('����&�� ����������
�+����!����

���������������������������!�	�)�

3. �����
������������	
������
������������"����	
������
���� ����	������������������������������	�#$%&',�('�����&
prokurenci”.

4. �����
�����������������������
����������������������� ������ ���
���� ���������	����
�����������������������
�������
����"������������
��������	�����������������������������	�#$%&'-�('�����.�������������������
��� ������ �)�

5. W����
���������������������������������������������������������������������������������������	�#$%&'/�('�����&����������
�����������)�

6. W celu wpisania wzmianki o��������"�������������"���������"������"���	
�����"����������������������	�#$%&'0
„Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”.
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7. W celu wpisania informacji (je li wcze niej nie by a zg aszana) o posiadanym przez oddzia  numerze REGON nale y wype ni
za cznik KRS-ZY „Numer identyfikacyjny REGON”.

D.1.1 Lista za czonych formularzy uzupe niaj cych

Lp. Nazwa za cznika Liczba  za czników

 1. KRS-WK  Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó ki

 2. KRS-ZK  Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó ki

 3. KRS-ZL  Zmiana – prokurenci

 4. KRS-ZJ  Zmiana – reprezentant podmiotu zagranicznego

 5. KRS-ZM  Zmiana - przedmiot dzia alno ci

 6. KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty

 7. KRS-ZY  Numer identyfikacyjny REGON

 8. 

 9. 

D.1.2 Lista za czonych dokumentów

Nazwa dokumentu Liczba egzemplarzy

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

 10. 

 11. 

 12. 

 13. 

 14. 

 15. 

D.2 OSOBY SK ADAJ CE WNIOSEK

Imi  i nazwisko Data Podpis

Miejsce na naklejenie znaczków s dowych, potwierdzenie op aty ew. potwierdzenie przelewu
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 KRS-Z11
Sygnatura  akt (wype�nia s�d)

 Wniosek o zmian� danych podmiotu
w  rejestrze przedsi�biorcówCORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy  OSOBA FIZYCZNA

PROWADZ�CA DZIA�ALNO�� GOSPODARCZ�

• Formularz nale�y wype�ni� w j�zyku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub r�cznie, wielkimi, drukowanymi literami.

• Wnioskodawca wype�nia pola jasne.

• We wszystkich wype�nianych polach, w których wyst�puje mo�liwo�� wyboru, nale�y wstawi� X w jednym odpowiednim kwadracie.

• Wszystkie pola, w których nie b�d� wpisane odpowiednie informacje, nale�y przekre�li�.

• Wniosek sk�ada si� do s�du rejonowego (s�du gospodarczego) w�a�ciwego ze wzgl�du na miejsce zamieszkania osoby, której wpis
dotyczy. Wniosek mo�na z�o�y� w biurze podawczym w�a�ciwego s�du lub nada� w urz�dzie pocztowym na adres s�du.

• Wniosek z�o�ony z naruszeniem przepisu art.�9 ust.2 ustawy o Krajowym Rejestrze S�dowym lub nieprawid�owo wype�niony podlega
zwróceniu, bez wzywania o uzupe�nienie braków.

Miejsce na notatki S�du Data wp�ywu (wype�nia S�d)

S�D, DO KTÓREGO SK�ADANY JEST WNIOSEK

1. Nazwa s�du

S�d Rejonowy  .........................................................................................................................................

MIEJSCE ZAMIESZKANIA OSOBY FIZYCZNEJ

2. Województwo 3. Powiat

4. Gmina 5. Miejscowo��

Cz��� A 

A.1 DANE PRZEDSI�BIORCY, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

6. Numer  KRS

7. Oznaczenie formy prawnej

Osoba fizyczna prowadz�ca dzia�alno� gospodarcz�

8. Nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska z�oonego 9. Drugi cz�on nazwiska z�oonego

10. Pierwsze imi	 11. Drugie imi	 

12. Numer PESEL

Cz��� B 

B.1 DANE WNIOSKODAWCY

13. Wnioskodawca:

� 1. Przedsi	biorca � 2. Inny wnioskodawca
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Pola o numerach 14  i 15  nale�y wype�ni� tylko wówczas, gdy w polu 13  zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozosta�ych przypadkach pola

te nale�y przekre�li�.

14. Nazwa / firma lub nazwisko

15. Imi	

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI

B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji

16. Nazwa / firma lub nazwisko

17. Imi	

B.2.2 Adres dla korespondencji

18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 21. Miejscowo��

22. Kod pocztowy 23. Poczta 24. Kraj

B.3 DANE PE�NOMOCNIKA PROCESOWEGO

B.3.1 Oznaczenie pe�nomocnika

25. Nazwa / firma lub nazwisko

26. Imi	

B.3.2 Adres pe�nomocnika

27. Ulica 28. Nr domu 29. Nr lokalu 30. Miejscowo��

31. Kod pocztowy 32. Poczta 33. Kraj

Cz��� C 

Wnosz� o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi
 we wniosku i na za��cznikach:

• Wszystkie informacje o podmiocie, które uleg�y zmianie, nale�y wpisa� w odpowiednim polu, podaj�c ich aktualn� tre��.

• Je�li która� z informacji nie uleg�a zmianie, to pole przeznaczone na jej wpisanie nale�y przekre�li�, a je�li jest to pole, w którym

wyst�puje mo�liwo�� wyboru odpowiedzi, nale�y zaznaczy� odpowied� „BEZ ZMIAN”.

C.1 ZMIANA NAZWISKA LUB IMIENIA PRZEDSI�BIORCY
(Je�li zmiana dotyczy nazwiska dwucz�onowego, nale�y wpisa� oba jego cz�ony. W przypadku zmiany jednego z imion nale�y wpisa� oba

imiona.)

34. Nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska z�oonego 35. Drugi cz�on nazwiska z�oonego

36. Pierwsze imi	 37. Drugie imi	 

C.2 ZMIANA NAZWY, POD KTÓR� WYKONYWANA JEST DZIA�ALNO�� GOSPODARCZA

38. Nowa nazwa
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C.3 ZMIANA INFORMACJI O PROWADZENIU DZIA�ALNO�CI GOSPODARCZEJ Z INNYMI
PODMIOTAMI NA PODSTAWIE UMOWY SPÓ�KI CYWILNEJ

39. Czy przedsi	biorca prowadzi dzia�alno�� gospodarcz� z innymi
podmiotami na podstawie umowy spó�ki cywilnej ? � TAK � NIE � BEZ ZMIAN

C.4 ZMIANA INFORMACJI O MA��E�SKICH STOSUNKACH MAJ�TKOWYCH

40. Czy przedsi	biorca pozostaje w zwi�zku ma�e
skim?
� TAK � NIE � BEZ ZMIAN

41. Czy zosta�a zawarta ma�e
ska umowa maj�tkowa ?
� TAK � NIE � BEZ ZMIAN

42. Czy usta�a wspólno�� maj�tkowa mi	dzy ma�onkami?
� TAK � NIE � BEZ ZMIAN

C.5 ZMIANA INFORMACJI O ZDOLNO�CI PRZEDSI�BIORCY DO CZYNNO�CI PRAWNYCH

43. Czy przedsi	biorca ma ograniczon� zdolno�� do czynno�ci
prawnych? � TAK � NIE � BEZ ZMIAN

C.6 ZMIANA MIEJSCA ZAMIESZKANIA I/LUB ADRESU ZAMIESZKANIA
• W przypadku zmiany miejsca zamieszkania nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami od 44 do 52.

• W przypadku zmiany adresu bez zmiany miejscowo�ci nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami od 48 do 52.

• Je�li osoba zamieszka�a w Warszawie zmieni�a adres, a z tym zwi�zana jest równie� zmiana gminy, nale�y wówczas wype�ni� pola od 44 do 52.

44. Województwo 45. Powiat

46. Gmina 47. Miejscowo��

48. Ulica 49. Nr domu 50. Nr lokalu

51. Kod pocztowy 52. Poczta

C.7 ZMIANA SIEDZIBY I/LUB ADRESU SIEDZIBY PRZEDSI�BIORCY (ZAK�ADU G�ÓWNEGO)
• W przypadku zmiany siedziby przedsi�biorcy nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami od 53 do 6�.

• W przypadku zmiany adresu siedziby bez zmiany siedziby nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami od 57 do 6�.

• Je�li przedsi�biorca, którego siedziba jest  w Warszawie, zmieni� adres, a z tym zwi�zana jest równie� zmiana gminy, nale�y wówczas

wype�ni� pola od 53 do 6�.

53. Województwo 54. Powiat

55. Gmina 56. Miejscowo��

57. Ulica 58. Nr domu 59. Nr lokalu

60. Kod pocztowy 61. Poczta

Cz��� D 

D.1 INFORMACJA O ZA��CZNIKACH:

�. W celu wpisania zmiany przedmiotu dzia�alno�ci nale�y wype�ni� za��cznik KRS-ZM „Zmiana-przedmiot dzia�alno�ci”.

2. W celu wpisania nowego oddzia�u lub wykre�lenia oddzia�u lub zmiany informacji o oddziale podmiotu  nale�y wype�ni� za��cznik KRS-
ZA „Zmiana - oddzia�y, terenowe jednostki organizacyjne”.

3. W celu wpisania wzmianki o z�o�onych sprawozdaniach finansowych i opinii bieg�ego rewidenta nale�y wype�ni� za��cznik KRS-ZN
„Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”.

D.1.1 Lista za��czonych formularzy uzupe �niaj�cych

Lp. Nazwa za��cznika Liczba  za��czników

 1. KRS-ZM  Zmiana - przedmiot dzia�alno�ci

 2. KRS-ZA  Zmiana - oddzia�y, terenowe jednostki organizacyjne

 3. KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty
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 4. 

 5. 

D.1.2 Lista za czonych dokumentów

Nazwa dokumentu Liczba egzemplarzy

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

 10. 

 11. 

 12. 

 13. 

 14. 

 15. 

D.2 OSOBY SK ADAJ CE WNIOSEK

Imi  i nazwisko Data Podpis

Miejsce na naklejenie znaczków s dowych, potwierdzenie op aty ew. potwierdzenie przelewu
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 KRS-Z20
Sygnatura  akt (wype�nia s�d)

 Wniosek o zmian� danych podmiotu
w  Krajowym Rejestrze S�dowymCORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy

 FUNDACJA,
STOWARZYSZENIE,

INNA ORGANIZACJA SPO�ECZNA LUB ZAWODOWA
• Formularz nale�y wype�ni� w j�zyku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub r�cznie, wielkimi, drukowanymi literami.

• Wnioskodawca wype�nia pola jasne.

• We wszystkich wype�nianych polach, w których wyst�puje mo�liwo�� wyboru, nale�y wstawi� X w jednym odpowiednim kwadracie.

• Wszystkie pola, w których nie b�d� wpisane odpowiednie informacje, nale�y przekre�li�.

• Wniosek sk�ada si� do s�du rejonowego (s�du gospodarczego) w�a�ciwego ze wzgl�du na siedzib� podmiotu, którego wpis dotyczy.
Wniosek mo�na z�o�y� w biurze podawczym w�a�ciwego s�du lub nada� w urz�dzie pocztowym na adres s�du.

• Wniosek z�o�ony z naruszeniem przepisu art.�9 ust.2 ustawy o Krajowym Rejestrze S�dowym lub nieprawid�owo wype�niony podlega
zwróceniu, bez wzywania o uzupe�nienie braków.

Miejsce na notatki S�du Data wp�ywu (wype�nia S�d)

S�D, DO KTÓREGO SK�ADANY JEST WNIOSEK

�. Nazwa s�du

S�d Rejonowy .........................................................................................................................................

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

2. Województwo 3. Powiat

4. Gmina 5. Miejscowo��

Cz��� A 

A.� DANE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

6. Numer  KRS

7. Oznaczenie formy prawnej lub rodzaju organizacji:

� �. Fundacja � 2. Stowarzyszenie lub inna organizacja spo�eczna lub zawodowa, jaka?

 (W przypadku zaznaczenia odpowiedzi 2 nale�y wpisa� odpowiedni rodzaj organizacji zgodny z wykazem w „Obja�nieniach”

na str. 5.)

8. Nazwa

9. Numer  identyfikacyjny REGON

Cz��� B 

B.� DANE WNIOSKODAWCY

�0. Wnioskodawca:

� �. Podmiot, którego dotyczy wpis � 2. Inny wnioskodawca
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Pola o numerach 11 i 12 nale�y wype�ni� tylko wówczas, gdy w polu 10 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozosta�ych przypadkach pola te

nale�y przekre�li�.

11. Nazwa / firma lub nazwisko

12. Imi	

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI

B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji

13. Nazwa / firma lub nazwisko

14. Imi	

B.2.2 Adres dla korespondencji

15. Ulica 16. Nr domu 17. Nr lokalu 18. Miejscowo��

19. Kod pocztowy 20. Poczta 21. Kraj

B.3 DANE PE�NOMOCNIKA PROCESOWEGO

B.3.1 Oznaczenie pe�nomocnika

22. Nazwa / firma lub nazwisko

23. Imi	

B.3.2 Adres pe�nomocnika

24. Ulica 25. Nr domu 26. Nr lokalu 27. Miejscowo��

28. Kod pocztowy 29. Poczta 30. Kraj

Cz��� C 

Wnosz� o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi
 we wniosku i na za��cznikach:

• Wszystkie informacje o podmiocie, które uleg�y zmianie, nale�y wpisa� w odpowiednim polu, podaj�c ich aktualn� tre��.

• Je�li która� z informacji nie uleg�a zmianie, to pole przeznaczone na jej wpisanie nale�y przekre�li�, a je�li jest to pole, w którym

wyst�puje mo�liwo�� wyboru odpowiedzi, nale�y zaznaczy� odpowied� „BEZ ZMIAN”.

C.1 ZMIANA NAZWY PODMIOTU

31. Nowa nazwa

C.2 ZMIANA INFORMACJI O PROWADZENIU DZIA�ALNO�CI GOSPODARCZEJ Z INNYMI
PODMIOTAMI NA PODSTAWIE UMOWY SPÓ�KI CYWILNEJ

(W przypadku gdy podmiot nie jest  wpisany do rejestru przedsi�biorców, pole oznaczone numerem 32 nale�y przekre�li�.)

32. Czy przedsi	biorca prowadzi dzia�alno�� gospodarcz� z innymi
podmiotami na podstawie umowy spó�ki cywilnej ? � TAK � NIE � BEZ ZMIAN
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C.3 ZMIANA SIEDZIBY I/LUB ADRESU PODMIOTU
• W przypadku zmiany siedziby podmiotu nale y wype ni  pola oznaczone numerami od 33 do 4 .

• W przypadku zmiany adresu bez zmiany siedziby nale y wype ni  pola oznaczone numerami od 37 do 4 .

• Je li podmiot, którego siedzib  jest Warszawa, zmieni  adres, a z tym zwi zana jest równie  zmiana gminy, nale y wówczas wype ni  pola

od 33 do 4 .

33. Województwo 34. Powiat

35. Gmina 36. Miejscowo

37. Ulica 38. Nr domu 39. Nr lokalu

40. Kod pocztowy 4 . Poczta

C.4 ZMIANA STATUTU

42. Data zmiany statutu (dzie  – miesi c – rok) oraz numery zmienionych, dodanych, usuni tych paragrafów (innych jednostek
redakcyjnych)

C.5 ZMIANA INFORMACJI O CZASIE, NA JAKI UTWORZONY JEST PODMIOT

43. Podmiot utworzony jest na czas:

. Oznaczony, jaki ?

2. Nieoznaczony

3. Bez zmian

C.6 ZMIANA CELU DZIA ANIA PODMIOTU

44. Nowy cel dzia ania
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Cz  D 

D.  INFORMACJA O ZA CZNIKACH:

. W celu wpisania nowej jednostki terenowej lub nowego oddzia u lub wykre lenia jednostki terenowej lub oddzia u lub zmiany informacji
o jednostce terenowej lub oddziale podmiotu, nale y wype ni  za cznik KRS-ZA „Zmiana - oddzia y, terenowe jednostki
organizacyjne”.

2. W celu wpisania zmiany informacji o organizacjach wchodz cych w sk ad organizacji, której dotyczy wpis, nale y wype ni  za cznik
KRS-ZI „Zmiana – organizacje zrzeszone”.

3. W celu wpisania organu nadzoru nale y wype ni  za cznik KRS-WK „Organy podmiotu”. W celu wykre lenia organu uprawnionego do
reprezentacji lub organu nadzoru, zmiany jego sk adu lub zmiany danych osób wchodz cych w jego sk ad lub zmiany sposobu
reprezentacji nale y wype ni  za cznik KRS-ZK „Zmiana-organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó ki”.

4. Je li zmianie uleg  przedmiot prowadzonej dzia alno ci gospodarczej, nale y wype ni  za cznik KRS-ZM „Zmiana - przedmiot
dzia alno ci”.

5. W celu wpisania wzmianki o z o onych sprawozdaniach finansowych i innych dokumentach, nale y wype ni  za cznik KRS-ZN
„Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”.

6. W celu wpisania informacji o po czeniu lub podziale podmiotu, nale y wype ni  za cznik KRS-ZS „Zmiana - po czenie / podzia ”

7. W celu wpisania informacji (je li wcze niej nie by a zg aszana) o posiadanym przez podmiot numerze REGON nale y wype ni
za cznik KRS-ZY „Numer identyfikacyjny REGON”.

D. .  Lista za czonych formularzy uzupe niaj cych

Lp. Nazwa za cznika Liczba  za czników

 . KRS-ZA  Zmiana - oddzia y, terenowe jednostki organizacyjne

 2. KRS-ZI  Zmiana – organizacje zrzeszone

 3. KRS-WK  Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó ki

 4. KRS-ZK  Zmiana – organy podmiotu

 5. KRS-ZM  Zmiana - przedmiot dzia alno ci

 6. KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty

 7. KRS-ZS  Zmiana – po czenie / podzia  .

 8. KRS-ZY  Numer identyfikacyjny REGON

 9. 

 0. 

D. .2 Lista za czonych dokumentów

Nazwa dokumentu Liczba egzemplarzy

 . 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

 0. 

D.2 OSOBY SK ADAJ CE WNIOSEK

Imi  i nazwisko Data Podpis
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Miejsce na naklejenie znaczków s dowych, potwierdzenie op aty ew. potwierdzenie przelewu

Obja nienia
Wykaz rodzajów organizacji

 . Stowarzyszenie lub jednostka terenowa
stowarzyszenia posiadaj ca osobowo  prawn

 4. Ogólnokrajowa reprezentacja zrzesze  transportu

 2. Zwi zek stowarzysze  5. Inna organizacja podmiotów gospodarczych

 3. Kó ko rolnicze  6. Izba gospodarcza lub Krajowa Izba Gospodarcza

 4. Rolnicze zrzeszenie bran owe  7. Zwi zek zawodowy lub jednostka organizacyjna zwi zku
zawodowego posiadaj ca osobowo  prawn

 5. Zwi zek rolników, kó ek i organizacji rolniczych  8. Ogólnokrajowy zwi zek mi dzybran owy

 6. Zwi zek rolniczych zrzesze  bran owych  9. Ogólnokrajowe zrzeszenie mi dzybran owe

 7. Zwi zek zawodowy rolników indywidualnych  20. Zwi zek pracodawców

 8. Cech rzemie lniczy  2 . Federacja lub konfederacja zwi zków pracodawców

 9. Izba rzemie lnicza  22. Stowarzyszenie kultury fizycznej

 0. Zwi zek Rzemios a Polskiego  23. Zwi zek sportowy

 . Zrzeszenie handlu i us ug  24. Polski zwi zek sportowy

 2. Zrzeszenie transportu  25. Stowarzyszenie kultury fizycznej o zasi gu
ogólnokrajowym

 3. Ogólnokrajowa reprezentacja zrzesze  handlu i
us ug

 26. Inna organizacja spo eczna lub zawodowa, jaka ?
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 KRS-Z22
Sygnatura  akt (wype�nia s�d)

 Wniosek o zmian� danych podmiotu
w  rejestrze stowarzysze�, innych organizacji

spo�ecznych i zawodowych, fundacji, publicznych
zak�adów opieki zdrowotnej

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy  PUBLICZNY ZAK�AD OPIEKI ZDROWOTNEJ,

KOLUMNA TRANSPORTU SANITARNEGO

• Formularz nale�y wype�ni� w j�zyku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub r�cznie, wielkimi, drukowanymi literami.

• Wnioskodawca wype�nia pola jasne.

• We wszystkich wype�nianych polach, w których wyst�puje mo�liwo�� wyboru, nale�y wstawi� X w jednym odpowiednim kwadracie.

• Wszystkie pola, w których nie b�d� wpisane odpowiednie informacje, nale�y przekre�li�.

• Wniosek sk�ada si� do s�du rejonowego (s�du gospodarczego) w�a�ciwego ze wzgl�du na siedzib� podmiotu, którego wpis dotyczy.
Wniosek mo�na z�o�y� w biurze podawczym w�a�ciwego s�du lub nada� w urz�dzie pocztowym na adres s�du.

• Wniosek z�o�ony z naruszeniem przepisu art.�9 ust.2 ustawy o Krajowym Rejestrze S�dowym  lub nieprawid�owo wype�niony podlega
zwróceniu, bez wzywania o uzupe�nienie braków.

Miejsce na notatki S�du Data wp�ywu (wype�nia S�d)

S�D, DO KTÓREGO SK�ADANY JEST WNIOSEK

�. Nazwa s�du

S�d Rejonowy .........................................................................................................................................

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

2. Województwo 3. Powiat

4. Gmina 5. Miejscowo��

Cz��� A 

A.� DANE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

6. Numer  KRS

7. Oznaczenie formy prawnej:
(Nale�y zaznaczy� odpowiedni kwadrat)

� �. 
Samodzielny Publiczny Zak�ad Opieki
Zdrowotnej � 2. Kolumna Transportu Sanitarnego

8. Nazwa

9. Numer  identyfikacyjny REGON

Cz��� B 

B.� DANE WNIOSKODAWCY

�0. Wnioskodawca:

� �. Podmiot, którego dotyczy wpis � 2. Inny wnioskodawca
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Pola o numerach 11 i 12 nale�y wype�ni� tylko wówczas, gdy w polu 10 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozosta�ych przypadkach pola te

nale�y przekre�li�.

11. Nazwa / firma lub nazwisko

12. Imi	

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI

B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji

13. Nazwa / firma lub nazwisko

14. Imi	

B.2.2 Adres dla korespondencji

15. Ulica 16. Nr domu 17. Nr lokalu 18. Miejscowo��

19. Kod pocztowy 20. Poczta 21. Kraj

B.3 DANE PE�NOMOCNIKA PROCESOWEGO

B.3.1 Oznaczenie pe�nomocnika

22. Nazwa / firma lub nazwisko

23. Imi	

B.3.2 Adres pe�nomocnika

24. Ulica 25. Nr domu 26. Nr lokalu 27. Miejscowo��

28. Kod pocztowy 29. Poczta 30. Kraj

Cz��� C 

Wnosz� o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi
 we wniosku i na za��cznikach:

• Wszystkie informacje o podmiocie, które uleg�y zmianie, nale�y wpisa� w odpowiednim polu, podaj�c ich aktualn� tre��.

• Je�li która� z informacji nie uleg�a zmianie, to pole przeznaczone na jej wpisanie nale�y przekre�li�, a je�li jest to pole, w którym

wyst�puje mo�liwo�� wyboru odpowiedzi, nale�y zaznaczy� odpowied� „BEZ ZMIAN”.

C.1 ZMIANA NAZWY PODMIOTU

31. Nowa nazwa

C.2 ZMIANA SIEDZIBY I/LUB ADRESU PODMIOTU
• W przypadku zmiany siedziby podmiotu nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami od 32 do 40.

• W przypadku zmiany adresu bez zmiany siedziby nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami od 36 do 40.

• Je�li podmiot, którego siedzib� jest Warszawa, zmieni� adres, a z tym zwi�zana jest równie� zmiana gminy, nale�y wówczas wype�ni� pola

od 32 do 40.

32. Województwo 33. Powiat

34. Gmina 35. Miejscowo��

36. Ulica 37. Nr domu 38. Nr lokalu
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39. Kod pocztowy 40. Poczta

C.3 ZMIANA STATUTU

41. Data zmiany statutu  (dzie
 – miesi�c – rok) oraz numery zmienionych, dodanych, usuni	tych paragrafów (innych jednostek
redakcyjnych)

C.4 ZMIANA INFORMACJI O CZASIE, NA JAKI UTWORZONY JEST PODMIOT

42. Podmiot utworzony jest na czas:

� 1. Oznaczony, jaki ?

� 2. Nieoznaczony

� 3. Bez zmian

C.5 ZMIANA INFORMACJI O KIEROWNIKU

43. Wpis dotyczy:

� 1. 
Wykre�lenia jednego i wpisania nowego
kierownika � 3. Wykre�lenia kierownika

� 2. Zmiany danych kierownika � 4. Wpisania nowego kierownika

1) W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 nale�y w polach od 44 do 48 wpisa� dane osoby wykre�lanej, a w polach od 49 do 54 dane nowej

osoby.

2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 nale�y w polach od 44 do 48 wpisa� dane dotychczasowe identyfikuj�ce osob�, a w polach od 49 do

54 tylko te dane, które uleg�y zmianie, pozosta�e pola przekre�laj�c. Przy czym:

• je�li zmiana dotyczy nazwiska dwucz�onowego, nale�y wpisa� oba jego cz�ony

• w przypadku zmiany jednego z imion nale�y wpisa� oba imiona.

3) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 nale�y wype�ni� pola od 44 do 48, a pola od 49 do 54 przekre�li�.

4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 nale�y wype�ni� pola od 49 do 54, a pola od 44 do 48 przekre�li�.

Uwaga ! Pole o numerze 54 dotyczy tylko kierownika publicznego zak�adu opieki zdrowotnej.

Dane kierownika, którego dotyczy zmiana lub wykre�lenie

44. Nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska z�oonego 45. Drugi cz�on nazwiska z�oonego

46. Pierwsze imi	 47. Drugie imi	 

48. Numer  PESEL

Dane nowego kierownika lub nowe dane kierownika w przypadku zmiany danych

49. Nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska z�oonego 50. Drugi cz�on nazwiska z�oonego

51. Pierwsze imi	 52. Drugie imi	 

53. Numer  PESEL

54. Kwalifikacje kierownika publicznego zak�adu opieki zdrowotnej

C.6 ZMIANA CELU DZIA�ANIA PODMIOTU

55. Nowy cel dzia�ania
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C.d. nowego celu dzia ania

Cz  D 

D.  INFORMACJA O ZA CZNIKACH:

. W celu wpisania nowej jednostki terenowej lub wykre lenia jednostki terenowej lub zmiany informacji o jednostce terenowej podmiotu,
nale y wype ni  za cznik KRS-ZA „Zmiana - oddzia y, terenowe jednostki organizacyjne”.

2. W celu wpisania informacji (je li wcze niej nie by a zg aszana) o posiadanym przez podmiot numerze REGON nale y wype ni
za cznik KRS-ZY „Numer identyfikacyjny REGON”.

D. .  Lista za czonych formularzy uzupe niaj cych

Lp. Nazwa za cznika Liczba  za czników

 . KRS-ZA  Zmiana – oddzia y, terenowe jednostki organizacyjne

 2. KRS-ZY  Numer identyfikacyjny REGON

 3. 

 4. 

D. .2 Lista za czonych dokumentów

Nazwa dokumentu Liczba egzemplarzy

 . 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

 0. 

 . 

 2. 

D.2 OSOBY SK ADAJ CE WNIOSEK

Imi  i nazwisko Data Podpis

Miejsce na naklejenie znaczków s dowych, potwierdzenie op aty ew. potwierdzenie przelewu
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 KRS-Z30
Sygnatura  akt (wype�nia s�d)

 Wniosek o zmian� wpisu
 w  Krajowym Rejestrze S�dowymCORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy  SPRAWOZDANIA FINANSOWE I INNE DOKUMENTY

• Formularz nale�y wype�ni� w j�zyku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub r�cznie, wielkimi, drukowanymi literami.

• Wnioskodawca wype�nia pola jasne.

• We wszystkich wype�nianych polach, w których wyst�puje mo�liwo�� wyboru, nale�y wstawi� X w jednym odpowiednim kwadracie.

• Wszystkie pola, w których nie b�d� wpisane odpowiednie informacje, nale�y przekre�li�.

• Wniosek sk�ada si� do s�du rejonowego (s�du gospodarczego) w�a�ciwego ze wzgl�du na siedzib� lub miejsce zamieszkania
podmiotu, którego wpis dotyczy. Wniosek mo�na z�o�y� w biurze podawczym w�a�ciwego s�du lub nada� w urz�dzie pocztowym na
adres s�du.

• Wniosek z�o�ony z naruszeniem przepisu art.�9 ust.2 ustawy o Krajowym Rejestrze S�dowym  lub nieprawid�owo wype�niony podlega
zwróceniu, bez wzywania o uzupe�nienie braków.

Miejsce na notatki S�du Data wp�ywu (wype�nia S�d)

S�D, DO KTÓREGO SK�ADANY JEST WNIOSEK

�. Nazwa s�du

S�d Rejonowy .........................................................................................................................................

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

2. Województwo 3. Powiat

4. Gmina 5. Miejscowo��

Cz��� A 

A.� DANE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

6. Numer  KRS

7. Oznaczenie formy prawnej:

� �. 
Osoba fizyczna prowadz�ca
dzia�alno�� gospodarcz� � 2. Inna osoba, jaka?

 (W przypadku zaznaczenia odpowiedzi 2 nale�y wpisa� odpowiedni� form� prawn� zgodnie z podanym wykazem w

„Obja�nieniach” na str. 4)

8. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska
z�oonego

9. Drugi cz�on nazwiska z�oonego

�0. Pierwsze imi	 ��. Drugie imi	 
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12. Numer PESEL 13. Numer identyfikacyjny REGON
(Nie dotyczy osoby fizycznej prowadz�cej dzia�alno��
gospodarcz�.)

Cz��� B 

B.1 OZNACZENIE WNIOSKODAWCY

14. Wnioskodawca:

� 1. Podmiot, którego dotyczy wpis � 2. Inny wnioskodawca

Pola o numerach �5 i �6 nale�y wype�ni� tylko wówczas, gdy w polu �4 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozosta�ych przypadkach pola te

nale�y przekre�li�.

15. Nazwa / firma lub nazwisko

16. Imi	

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI

B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji

17. Nazwa / firma lub nazwisko

18. Imi	

B.2.2 Adres dla korespondencji

19. Ulica 20. Nr domu 21. Nr lokalu 22. Miejscowo��

23. Kod pocztowy 24. Poczta 25. Kraj

B.3 DANE PE�NOMOCNIKA PROCESOWEGO

B.3.1 Oznaczenie pe�nomocnika

26. Nazwa / firma lub nazwisko

27. Imi	

B.3.2 Adres pe�nomocnika

28. Ulica 29. Nr domu 30. Nr lokalu 31. Miejscowo��

32. Kod pocztowy 33. Poczta 34. Kraj

Cz��� C 

Wnosz� o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi
 we wniosku:

C.1 ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

35. Okres, za jaki z�oono sprawozdanie 36. Data z�oenia sprawozdania  (dzie
 – miesi�c – rok)

    -     -             

C.2 OPINIA BIEG�EGO REWIDENTA

37. Okres, za jaki z�oono opini	
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C.3 UCHWA�A LUB POSTANOWIENIE O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINASOWEGO

38. Okres, za jaki z�oono dokument

C.4 SPRAWOZDANIE Z DZIA�ALNO�CI

39. Okres, za jaki z�oono sprawozdanie

Cz��� D 

D.� INFORMACJA O ZA��CZNIKACH:

�. Je�li jednocze�nie sk�adana jest wi	ksza liczba dokumentów za róne okresy sprawozdawcze, naley wype�ni� odpowiedni� liczb	
egzemplarzy za��cznika KRS-ZN „Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”.

2. W celu wpisania informacji (je�li wcze�niej nie by�a zg�aszana) o posiadanym przez spó�k	 numerze REGON naley wype�ni�
za��cznik KRS-ZY „Numer identyfikacyjny REGON”.

D.�.� Lista za��czonych formularzy uzupe �niaj�cych

Lp. Nazwa za��cznika Liczba  za��czników

 �. KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty

 2. KRS-ZY  Numer identyfikacyjny REGON

 3. 

 4. 

D.�.2 Lista za��czonych dokumentów

Nazwa dokumentu Liczba egzemplarzy

 �. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

 �0. 

D.2 OSOBY SK�ADAJ�CE WNIOSEK

Imi	 i nazwisko Data Podpis

Miejsce na naklejenie znaczków s�dowych, potwierdzenie op�aty ew. potwierdzenie przelewu
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Obja nienia
Wykaz form prawnych:

1. Spó ka jawna 4. Fundacja

2. Spó ka komandytowa 5. Stowarzyszenie

3. Spó ka partnerska 6. Organizacja rzemie lnicza

4. Spó ka komandytowo - akcyjna 7. Spo eczno – zawodowa organizacja rolników

5. Spó ka akcyjna 8. Zwi zek zawodowy rolników indywidualnych

6. Spó ka z ograniczon  odpowiedzialno ci 9. Samorz d zawodowy podmiotów gospodarczych

7. Spó dzielnia 20. Inna organizacja podmiotów gospodarczych

8. Przedsi biorstwo pa stwowe 2 . Izba gospodarcza

9. Jednostka badawczo – rozwojowa 22. Zwi zek zawodowy

10. Przedsi biorstwo zagraniczne 23. Organizacje pracodawców

11. Oddzia  przedsi biorcy zagranicznego 24. Stowarzyszenie kultury fizycznej lub zwi zek
sportowy

12. G ówny oddzia  zagranicznego zak adu
ubezpiecze

25. Inna organizacja spo eczna lub zawodowa

13. Towarzystwo ubezpiecze  wzajemnych 26. Inna, jaka ?
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 KRS-Z40
Sygnatura  akt (wype�nia s�d)

 Wniosek o zmian� wpisu
 w  Krajowym Rejestrze S�dowymCORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy  ZALEG�O��

PODATKOWA, CELNA, na rzecz ZUS

• Formularz nale�y wype�ni� w j�zyku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub r�cznie, wielkimi, drukowanymi literami.

• Wnioskodawca wype�nia pola jasne.

• We wszystkich wype�nianych polach, w których wyst�puje mo�liwo�� wyboru, nale�y wstawi� X w jednym odpowiednim kwadracie.

• Wszystkie pola, w których nie b�d� wpisane odpowiednie informacje, nale�y przekre�li�.

• Wniosek sk�ada si� do s�du rejonowego (s�du gospodarczego) w�a�ciwego ze wzgl�du na siedzib� lub miejsce zamieszkania
podmiotu, którego wpis dotyczy. Wniosek mo�na z�o�y� w biurze podawczym w�a�ciwego s�du lub nada� w urz�dzie pocztowym na
adres s�du.

• Wniosek z�o�ony z naruszeniem przepisu art.�9 ust.2 ustawy o Krajowym Rejestrze S�dowym  lub nieprawid�owo wype�niony podlega
zwróceniu, bez wzywania o uzupe�nienie braków.

Miejsce na notatki S�du Data wp�ywu (wype�nia S�d)

S�D, DO KTÓREGO SK�ADANY JEST WNIOSEK

�. Nazwa s�du

S�d Rejonowy .........................................................................................................................................

SIEDZIBA LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

2. Województwo 3. Powiat

4. Gmina 5. Miejscowo��

Cz��� A 

A.� DANE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

6. Numer  KRS

7. Oznaczenie formy prawnej:

� �. 
Osoba fizyczna prowadz�ca
dzia�alno�� gospodarcz� � 2. Inna osoba, jaka?

 (W przypadku zaznaczenia odpowiedzi 2 nale�y wpisa� odpowiedni� form� prawn� zgodnie z podanym wykazem w

„Obja�nieniach” na str. 4)

8. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska
z�oonego

9. Drugi cz�on nazwiska z�oonego

�0. Pierwsze imi	 ��. Drugie imi	 
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12. Numer PESEL 13. Numer identyfikacyjny REGON
(Nie dotyczy osoby fizycznej prowadz�cej dzia�alno��
gospodarcz�)

Cz��� B 

B.1 OZNACZENIE WNIOSKODAWCY

14. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko

15. Imi	

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI

B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji

16. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko

17. Imi	

B.2.2 Adres dla korespondencji

18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 21. Miejscowo��

22. Kod pocztowy 23. Poczta 24. Kraj

B.3 DANE PE�NOMOCNIKA PROCESOWEGO

B.3.1 Oznaczenie pe�nomocnika

25. Nazwa / firma lub nazwisko

26. Imi	

B.3.2 Adres pe�nomocnika

27. Ulica 28. Nr domu 29. Nr lokalu 30. Miejscowo��

31. Kod pocztowy 32. Poczta 33. Kraj

Cz��� C 

Wnosz� o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi
 we wniosku:

C.1 OKRE�LENIE CHARAKTERU ZALEG�O�CI

34. Charakter  zaleg�o�ci:

� 1. na rzecz ZUS � 2. podatkowa � 3. celna

C.2 ZG�OSZENIE ZALEG�O�CI

35. Oznaczenie organu wystawiaj�cego tytu� wykonawczy:
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36. Numer tytu u wykonawczego 37. Data wszcz cia egzekucji (dzie  – miesi c – rok)

    
-

    
-

            

38. Wysoko  zaleg o ci 39. Waluta

S ownie

C.3 ZG OSZENIE ZAKO CZENIA EGZEKUCJI

Wskazanie zaleg o ci, w stosunku do której zako czono egzekucj

- -40. Data wszcz cia egzekucji  (dzie  – miesi c – rok)

4 . Numer tytu u wykonawczego

Dane dotycz ce zako czenia egzekucji

42. Sposób zako czenia egzekucji

43. Nazwa organu wydaj cego prawomocne orzeczenie o zako czeniu egzekucji

- -44. Data orzeczenia (dzie  – miesi c – rok)

Cz  D 

D.  INFORMACJA O ZA CZNIKACH:

Lista za czonych dokumentów

Nazwa dokumentu Liczba egzemplarzy

 . 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

 0. 

D.2 OSOBY SK ADAJ CE WNIOSEK

Imi  i nazwisko Data Podpis
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Obja nienia
Wykaz form prawnych:

1. Spó ka jawna 5. Samodzielny publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej

2. Spó ka komandytowa 6. Kolumna transportu sanitarnego

3. Spó ka partnerska 7. Stowarzyszenie

4. Spó ka komandytowo - akcyjna 8. Organizacja rzemie lnicza

5. Spó ka akcyjna 9. Spo eczno – zawodowa organizacja rolników

6. Spó ka z ograniczon  odpowiedzialno ci 20. Zwi zek zawodowy rolników indywidualnych

7. Spó dzielnia 2 . Samorz d zawodowy podmiotów gospodarczych

8. Przedsi biorstwo pa stwowe 22. Inna organizacja podmiotów gospodarczych

9. Jednostka badawczo – rozwojowa 23. Izba gospodarcza

10. Przedsi biorstwo zagraniczne 24. Zwi zek zawodowy

11. Oddzia  przedsi biorcy zagranicznego 25. Organizacje pracodawców

12. G ówny oddzia  zagranicznego zak adu
ubezpiecze

26. Stowarzyszenie kultury fizycznej lub zwi zek
sportowy

13. Towarzystwo ubezpiecze  wzajemnych 27. Inna organizacja spo eczna lub zawodowa

14. Fundacja 28. Inna, jaka ?
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 KRS-Z41
Sygnatura  akt (wype�nia s�d)

 Wniosek o zmian� wpisu
 w  Krajowym Rejestrze S�dowymCORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy  WIERZYTELNO��

• Formularz nale�y wype�ni� w j�zyku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub r�cznie, wielkimi, drukowanymi literami.

• Wnioskodawca wype�nia pola jasne.

• We wszystkich wype�nianych polach, w których wyst�puje mo�liwo�� wyboru, nale�y wstawi� X w jednym odpowiednim kwadracie.

• Wszystkie pola, w których nie b�d� wpisane odpowiednie informacje, nale�y przekre�li�.

• Wniosek sk�ada si� do s�du rejonowego (s�du gospodarczego) w�a�ciwego ze wzgl�du na siedzib� lub miejsce zamieszkania
podmiotu, którego wpis dotyczy. Wniosek mo�na z�o�y� w biurze podawczym w�a�ciwego s�du lub nada� w urz�dzie pocztowym na
adres s�du.

• Wniosek z�o�ony z naruszeniem przepisu art.�9 ust.2 ustawy o Krajowym Rejestrze S�dowym  lub nieprawid�owo wype�niony podlega
zwróceniu, bez wzywania o uzupe�nienie braków.

Miejsce na notatki S�du Data wp�ywu (wype�nia S�d)

S�D, DO KTÓREGO SK�ADANY JEST WNIOSEK

1. Nazwa s�du

S�d Rejonowy........................................................................................................................................

SIEDZIBA LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

2. Województwo 3. Powiat

4. Gmina 5. Miejscowo��

Cz��� A 

A.1 DANE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

6. Numer  KRS

7. Oznaczenie formy prawnej:

� 1. 
Osoba fizyczna prowadz�ca
dzia�alno�� gospodarcz� � 2. Inna osoba, jaka?

 (W przypadku zaznaczenia odpowiedzi 2 nale�y wpisa� odpowiedni� form� prawn� zgodnie z podanym wykazem w

„Obja�nieniach” na str. 4.)

8. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska
z�oonego

9. Drugi cz�on nazwiska z�oonego

10. Pierwsze imi	 11. Drugie imi	 
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12. Numer PESEL 13. Numer identyfikacyjny REGON
(Nie dotyczy osoby fizycznej prowadz�cej dzia�alno��
gospodarcz�.)

Cz��� B 

B.1 OZNACZENIE WNIOSKODAWCY

14. Wnioskodawca:

� 1. Podmiot, którego dotyczy wpis � 2. Inny wnioskodawca

Pola o numerach �5 i �6 nale�y wype�ni� tylko wówczas, gdy w polu �4 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozosta�ych przypadkach pola te

nale�y przekre�li�.

15. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko

16. Imi	

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI

B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji

17. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko

18. Imi	

B.2.2 Adres dla korespondencji

19. Ulica 20. Nr domu 21. Nr lokalu 22. Miejscowo��

23. Kod pocztowy 24. Poczta 25. Kraj

B.3 DANE PE�NOMOCNIKA PROCESOWEGO

B.3.1 Oznaczenie pe�nomocnika

26. Nazwa / firma lub nazwisko

27. Imi	

B.3.2 Adres pe�nomocnika

28. Ulica 29. Nr domu 30. Nr lokalu 31. Miejscowo��

32. Kod pocztowy 33. Poczta 34. Kraj

Cz��� C 

Wnosz� o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi
 we wniosku i na za��cznikach:

• Je�li zg�oszenie dotyczy wpisania nowej wierzytelno�ci, nale�y wype�ni� pola w cz��ci C.�, a pola w cz��ci C.2 przekre�li�.

• Je�li zg�oszenie dotyczy wykre�lenia wierzytelno�ci, nale�y wype�ni� pola w cz��ci C.2, a pola w cz��ci C.� przekre�li�.

C.1 ZG�OSZENIE WIERZYTELNO�CI

35. Nazwa organu wydaj�cego tytu� wykonawczy lub w przypadku tytu�u egzekucyjnego nie pochodz�cego od s�du – nazwa s�du
nadaj�cego klauzul	 wykonalno�ci
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36. Sygnatura sprawy 37. Data wydania tytu�u wykonawczego lub nadania klauzuli wykonalno�ci
(dzie
 – miesi�c – rok)

    
-

    
-

            

38. Kwota wierzytelno�ci w przypadku wierzytelno�ci pieni	nej lub opis wierzytelno�ci

39. Czy wierzytelno�� wynika z zobowi�zania solidarnego ?
� TAK � NIE

C.1.1 Dane wierzyciela
(Je�li istnieje potrzeba wpisania wi�cej ni� jednego wierzyciela wierzytelno�ci solidarnej, nale�y do��czy� wype�niony dla pozosta�ych

wierzycieli za��cznik KRS-ZP „WIERZYCIELE”.)

1.   Czy wierzyciel jest osob� fizyczn�?
(Je�li zaznaczono odpowied� „TAK”, pola o numerach 7 i 8 w cz��ci C.�.� nale�y przekre�li�.) � TAK � NIE

2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska
z�oonego

3.   Drugi cz�on nazwiska z�oonego

4.   Pierwsze imi	 5.   Drugie imi	 

6.   Numer  PESEL

7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON

C.2 WYKRE�LENIE WIERZYTELNO�CI

Wskazanie wierzytelno�ci wpisanej do rejestru, która podlega wykre�leniu

40. Sygnatura sprawy 41. Data wydania tytu�u wykonawczego  lub nadania klauzuli wykonalno�ci
(dzie
 – miesi�c – rok)

    -     -             

Cz��� D 

D.1 INFORMACJA O ZA��CZNIKACH:

• Je�li istnieje potrzeba wpisania do rejestru wi�cej ni� jednego wierzyciela, wówczas nale�y wype�ni� za��cznik KRS-ZP „Wierzyciele”

D.1.1 Lista za��czonych formularzy uzupe �niaj�cych

Lp. Nazwa za��cznika Liczba  za��czników

 1. KRS – ZP  Wierzyciele
 2. 

 3. 

D.1.2 Lista za��czonych dokumentów

Nazwa dokumentu Liczba egzemplarzy

 1. 

 2. 
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 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

 10. 

D.2 OSOBY SK�ADAJ�CE WNIOSEK

Imi	 i nazwisko Data Podpis

Miejsce na naklejenie znaczków s�dowych, potwierdzenie op�aty ew. potwierdzenie przelewu

Obja�nienia

Wykaz form prawnych:

1. Spó�ka jawna 15. Samodzielny publiczny Zak�ad Opieki Zdrowotnej

2. Spó�ka komandytowa 16. Kolumna transportu sanitarnego

3. Spó�ka partnerska 17. Stowarzyszenie

4. Spó�ka komandytowo - akcyjna 18. Organizacja rzemie�lnicza

5. Spó�ka akcyjna 19. Spo�eczno – zawodowa organizacja rolników

6. Spó�ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� 20. Zwi�zek zawodowy rolników indywidualnych

7. Spó�dzielnia 21. Samorz�d zawodowy podmiotów gospodarczych

8. Przedsi	biorstwo pa
stwowe 22. Inna organizacja podmiotów gospodarczych

9. Jednostka badawczo – rozwojowa 23. Izba gospodarcza

10. Przedsi	biorstwo zagraniczne 24. Zwi�zek zawodowy

11. Oddzia� przedsi	biorcy zagranicznego 25. Organizacje pracodawców

12. G�ówny oddzia� zagranicznego zak�adu
ubezpiecze


26. Stowarzyszenie kultury fizycznej lub zwi�zek
sportowy

13. Towarzystwo ubezpiecze
 wzajemnych 27. Inna organizacja spo�eczna lub zawodowa

14. Fundacja 28. Inna, jaka ?
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 KRS-Z42
Sygnatura  akt (wype nia s d)

Wniosek o  zmian  wpisu
w  Krajowym Rejestrze S dowym

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S dowych

Krajowy Rejestr
S dowy

 WIERZYCIEL - ZMIANA

• Formularz nale y wype ni  w j zyku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub r cznie, wielkimi, drukowanymi literami.

• Wnioskodawca wype nia pola jasne.

• We wszystkich wype nianych polach, w których wyst puje mo liwo  wyboru, nale y wstawi  X w jednym odpowiednim kwadracie.

• Wszystkie pola, w których nie b d  wpisane odpowiednie informacje, nale y przekre li .

• Wniosek sk ada si  do s du rejonowego (s du gospodarczego) w a ciwego ze wzgl du na siedzib  lub miejsce zamieszkania
podmiotu, którego wpis dotyczy. Wniosek mo na z o y  w biurze podawczym w a ciwego s du lub nada  w urz dzie pocztowym na
adres s du.

• Wniosek z o ony z naruszeniem przepisu art. 9 ust.2 ustawy o Krajowym Rejestrze S dowym lub nieprawid owo wype niony, podlega
zwróceniu, bez wzywania o uzupe nienie braków.

Miejsce na notatki S du Data wp ywu (wype nia S d)

S D, DO KTÓREGO SK ADANY JEST WNIOSEK

. Nazwa s du

S d Rejonowy  .........................................................................................................................................

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

2. Województwo 3. Powiat

4. Gmina 5. Miejscowo

Cz  A 

A.  DANE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

6. Numer  KRS

7. Oznaczenie formy prawnej:

. 
Osoba fizyczna prowadz ca
dzia alno  gospodarcz 2. Inna osoba, jaka?

 (W przypadku zaznaczenia odpowiedzi 2 nale y wpisa  odpowiedni  form  prawn  zgodnie z podanym wykazem w

„Obja nieniach” na str. 4.)

8. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz on nazwiska
z o onego

9. Drugi cz on nazwiska z o onego

0. Pierwsze imi . Drugie imi  
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�2. Numer PESEL �3. Numer identyfikacyjny REGON
(Nie dotyczy osoby fizycznej prowadz�cej dzia�alno��
gospodarcz�)

Cz��� B 

B.� OZNACZENIE WNIOSKODAWCY

�4. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko

�5. Imi	

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI

B.2.� Oznaczenie adresata korespondencji

�6. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko

�7. Imi	

B.2.2 Adres dla korespondencji

�8. Ulica �9. Nr domu 20. Nr lokalu 2�. Miejscowo��

22. Kod pocztowy 23. Poczta 24. Kraj

B.3 DANE PE�NOMOCNIKA PROCESOWEGO

B.3.� Oznaczenie pe�nomocnika

25. Nazwa / firma lub nazwisko

26. Imi	

B.3.2 Adres pe�nomocnika

27. Ulica 28. Nr domu 29. Nr lokalu 30. Miejscowo��

3�. Kod pocztowy 32. Poczta 33. Kraj

Cz��� C 

Wnosz� o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi
 we wniosku:

C.� WSKAZANIE WIERZYTELNO�CI, PRZY KTÓREJ NALE�Y WPISA� ZMIAN� DANYCH
DOTYCZ�CYCH WIERZYCIELA

34. Sygnatura sprawy 35. Data wydania tytu�u wykonawczego (dzie
 – miesi�c – rok)

    -     -             
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C.2 DANE WIERZYCIELA

36. Wpis dotyczy:

� �. 
Wykre�lenia jednego i wpisania nowego
wierzyciela � 3. Wykre�lenia wierzyciela

� 2. Zmiany danych wierzyciela � 4. Wpisania nowego wierzyciela

�) W przypadku zaznaczenia kwadratu � nale�y w polach od 37 do 44 wpisa� dane osoby wykre�lanej, a w polach od 45 do 52 dane nowej

osoby.

2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2, nale�y w polach od 37 do 44 wpisa� dane dotychczasowe identyfikuj�ce osob�, a w polach od 46 do

49 tylko te dane, które uleg�y zmianie, przy czym:

• je�li zmiana dotyczy nazwiska dwucz�onowego, nale�y wpisa� oba jego cz�ony,

• w przypadku zmiany jednego z imion nale�y wpisa� oba imiona.

Pozosta�e pola nale�y przekre�li�.

3)  W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 nale�y  wype�ni� pola od 37 do 44, a pozosta�e pola przekre�li�.

4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 nale�y  wype�ni�  pola od 45 do 52, a pozosta�e pola przekre�li�.

C.2.� Dane wierzyciela wykre�lanego lub wierzyciela, którego dotyczy zmiana danych

37. Czy wierzyciel jest osob� fizyczn�?
(Je�li zaznaczono odpowied� „TAK”, pola o numerach 42 i 43 nale�y przekre�li�.) � TAK � NIE

38. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska
z�oonego

39. Drugi cz�on nazwiska z�oonego

40. Pierwsze imi	 4�. Drugie imi	 

42. Numer  PESEL

43. Numer KRS 44. Numer identyfikacyjny REGON

C.2.2 Dane nowego wierzyciela lub nowe dane wierzyciela w przypadku zmiany danych
(W przypadku  gdy wpis dotyczy zmiany danych wierzyciela, pole numer 45 nale�y przekre�li�.)

45. Czy osoba, której dotyczy wpis, jest osob� fizyczn�?
(Je�li zaznaczono odpowied� „TAK”, pola o numerach 5� i 52 nale�y przekre�li�.) � TAK � NIE

46. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska 47. Drugi cz�on nazwiska z�oonego

48. Pierwsze imi	 49. Drugie imi	 

50. Numer  PESEL

5�. Numer KRS 52. Numer identyfikacyjny REGON

Cz��� D 

D.� INFORMACJA O ZA��CZNIKACH:

Lista za��czonych dokumentów

Nazwa dokumentu Liczba egzemplarzy

 �. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 
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 10. 

 11. 

 12. 

 13. 

 14. 

D.2 OSOBY SK�ADAJ�CE WNIOSEK

Imi	 i nazwisko Data Podpis

Miejsce na naklejenie znaczków s�dowych, potwierdzenie op�aty ew. potwierdzenie przelewu

Obja�nienia
Wykaz form prawnych

1. Spó�ka jawna 15. Samodzielny publiczny Zak�ad Opieki Zdrowotnej

2. Spó�ka komandytowa 16. Kolumna transportu sanitarnego

3. Spó�ka partnerska 17. Stowarzyszenie

4. Spó�ka komandytowo - akcyjna 18. Organizacja rzemie�lnicza

5. Spó�ka akcyjna 19. Spo�eczno – zawodowa organizacja rolników

6. Spó�ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� 20. Zwi�zek zawodowy rolników indywidualnych

7. Spó�dzielnia 21. Samorz�d zawodowy podmiotów gospodarczych

8. Przedsi	biorstwo pa
stwowe 22. Inna organizacja podmiotów gospodarczych

9. Jednostka badawczo – rozwojowa 23. Izba gospodarcza

10. Przedsi	biorstwo zagraniczne 24. Zwi�zek zawodowy

11. Oddzia� przedsi	biorcy zagranicznego 25. Organizacje pracodawców

12. G�ówny oddzia� zagranicznego zak�adu
ubezpiecze


26. Stowarzyszenie kultury fizycznej lub zwi�zek
sportowy

13. Towarzystwo ubezpiecze
 wzajemnych 27. Inna organizacja spo�eczna lub zawodowa

14. Fundacja 28. Inna, jaka ?
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 KRS-Z50
Sygnatura  akt (wype nia s d)

Wniosek o  zmian  wpisu
w  Krajowym Rejestrze S dowym

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S dowych

Krajowy Rejestr
S dowy

 KURATOR

• Formularz nale y wype ni  w j zyku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub r cznie, wielkimi, drukowanymi literami.

• Wnioskodawca wype nia pola jasne.

• We wszystkich wype nianych polach, w których wyst puje mo liwo  wyboru, nale y wstawi  X w jednym odpowiednim kwadracie.

• Wszystkie pola, w których nie b d  wpisane odpowiednie informacje, nale y przekre li .

• Wniosek sk ada si  do s du rejonowego (s du gospodarczego) w a ciwego ze wzgl du na siedzib  lub miejsce zamieszkania
podmiotu, którego wpis dotyczy. Wniosek mo na z o y  w biurze podawczym w a ciwego s du lub nada  w urz dzie pocztowym na
adres s du.

• Wniosek z o ony z naruszeniem przepisu art. 9 ust.2 ustawy o Krajowym Rejestrze S dowym  lub nieprawid owo wype niony, podlega
zwróceniu, bez wzywania o uzupe nienie braków.

Miejsce na notatki S du Data wp ywu (wype nia S d)

S D, DO KTÓREGO SK ADANY JEST WNIOSEK

. Nazwa s du

S d Rejonowy  .........................................................................................................................................

SIEDZIBA LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

2. Województwo 3. Powiat

4. Gmina 5. Miejscowo

Cz  A 

A.  DANE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

6. Numer  KRS

7. Oznaczenie formy prawnej:

. 
Osoba fizyczna prowadz ca
dzia alno  gospodarcz 2. Inna osoba, jaka?

 (W przypadku zaznaczenia odpowiedzi 2 nale y wpisa  odpowiedni  form  prawn  zgodnie z podanym wykazem w

„Obja nieniach” na str. 4.)

8. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz on nazwiska
z o onego

9. Drugi cz on nazwiska z o onego

0. Pierwsze imi . Drugie imi  



Dziennik Ustaw Nr 118 — 6712 — Poz. 1247

KRS-Z50     2/4

12. Numer PESEL 13. Numer identyfikacyjny REGON
(Nie dotyczy osoby fizycznej prowadz�cej dzia�alno��
gospodarcz�.)

Cz��� B 

B.1 DANE WNIOSKODAWCY

14. Wnioskodawca:

� 1. Podmiot, którego dotyczy wpis � 2. Inny wnioskodawca

Pola o numerach �5 i �6 nale�y wype�ni� tylko wówczas, gdy w polu �4 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozosta�ych przypadkach pola te

nale�y przekre�li�.

15. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko

16. Imi	

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI

B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji

17. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko

18. Imi	

B.2.2 Adres dla korespondencji

19. Ulica 20. Nr domu 21. Nr lokalu 22. Miejscowo��

23. Kod pocztowy 24. Poczta 25. Kraj

B.3 DANE PE�NOMOCNIKA PROCESOWEGO

B.3.1 Oznaczenie pe�nomocnika

26. Nazwa / firma lub nazwisko

27. Imi	

B.3.2 Adres pe�nomocnika

28. Ulica 29. Nr domu 30. Nr lokalu 31. Miejscowo��

32. Kod pocztowy 33. Poczta 34. Kraj

Cz��� C 

Wnosz� o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi
 we wniosku:

C.1 DANE OSOBY

35. Wpis dotyczy:

� 1. Wykre�lenia jednego i wpisania nowego kuratora � 3. Wykre�lenia kuratora

� 2. Zmiany danych kuratora � 4. Wpisania nowego kuratora



Dziennik Ustaw Nr 118 — 6713 — Poz. 1247

KRS-Z50     3/4

�) W przypadku zaznaczenia kwadratu � nale�y w polach od 36 do 43 wpisa� dane osoby wykre�lanej, a w polach od 44 do 54 dane nowej

osoby.

2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 nale�y w polach od 36 do 43  wpisa� dane dotychczasowe identyfikuj�ce osob�, a w polach od 45 do

48 oraz 52 i 54 tylko te dane, które uleg�y zmianie, przy czym:

• je�li zmiana dotyczy nazwiska dwucz�onowego, nale�y wpisa� oba jego cz�ony,

• w przypadku zmiany jednego z imion nale�y wpisa� oba imiona.

Pozosta�e pola nale�y przekre�li�.

3)  W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 nale�y . wype�ni� pola od 36 do 43, a pozosta�e pola przekre�li�.

4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 nale�y wype�ni� pola od 44 do 54, a pozosta�e pola przekre�li�.

C.�.� Dane kuratora wykre�lanego lub kuratora, którego dotyczy zmiana danych

36. Czy kurator jest osob� fizyczn�?
(Je�li zaznaczono odpowied� „TAK”, pola o numerach 42 i 43 nale�y przekre�li�.) � TAK � NIE

37. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska
z�oonego

38. Drugi cz�on nazwiska z�oonego

39. Pierwsze imi	 40. Drugie imi	 

4�. Numer  PESEL

42. Numer KRS 43. Numer identyfikacyjny REGON

C.1.2 Dane nowego kuratora lub nowe dane kuratora w przypadku zmiany danych
(W przypadku  gdy wpis dotyczy zmiany danych kuratora, pole numer 44 nale�y przekre�li�.)

44. Czy osoba, której dotyczy wpis jest osob� fizyczn�?
(Je�li zaznaczono odpowied� „TAK”, pola o numerach 50 i 5� nale�y przekre�li�.) � TAK � NIE

45. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska
z�oonego

46. Drugi cz�on nazwiska z�oonego

47. Pierwsze imi	 48. Drugie imi	 

49. Numer  PESEL

50. Numer KRS 5�. Numer identyfikacyjny REGON

52. Podstawa prawna powo�ania kuratora i zakres jego dzia�ania

53. Data powo�ania kuratora (dzie
 – miesi�c – rok) - -

54. Data, do której kurator ma dzia�a�  (dzie
 – miesi�c – rok)
(Przy braku daty – pole 54 nale�y przekre�li�.) - -

Cz��� D 

D.� INFORMACJA O ZA��CZNIKACH:

Lista za��czonych dokumentów

Nazwa dokumentu Liczba egzemplarzy

 �. 

 2. 

 3. 
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 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

 �0. 

D.2 OSOBY SK�ADAJ�CE WNIOSEK

Imi	 i nazwisko Data Podpis

Miejsce na naklejenie znaczków s�dowych, potwierdzenie op�aty ew. potwierdzenie przelewu

Obja�nienia
Wykaz form prawnych:

1. Spó�ka akcyjna �2. Samorz�d zawodowy podmiotów gospodarczych

2. Spó�ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� �3. Inna organizacja podmiotów gospodarczych

3. Spó�dzielnia �4. Izba gospodarcza

4. Przedsi	biorstwo pa
stwowe �5. Zwi�zek zawodowy

5. Jednostka badawczo – rozwojowa �6. Organizacje pracodawców

6. Towarzystwo ubezpiecze
 wzajemnych �7. Stowarzyszenie kultury fizycznej lub zwi�zek sportowy

7. Fundacja �8. Inna organizacja spo�eczna lub zawodowa

8. Stowarzyszenie �9. Samodzielny publiczny Zak�ad Opieki Zdrowotnej

9. Organizacja rzemie�lnicza 20. Kolumna transportu sanitarnego

10. Spo�eczno – zawodowa organizacja rolników 2�. Inna, jaka ?

11. Zwi�zek zawodowy rolników indywidualnych
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 KRS-Z61
Sygnatura  akt (wype nia s d)

 Wniosek o zmian  wpisu
w  Krajowym Rejestrze S dowymCORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S dowych

Krajowy Rejestr
S dowy  LIKWIDACJA,

 ROZWI ZANIE / UNIEWA NIENIE

• Formularz nale y wype ni  w j zyku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub r cznie, wielkimi, drukowanymi literami.

• Wnioskodawca wype nia pola jasne.

• We wszystkich wype nianych polach, w których wyst puje mo liwo  wyboru, nale y wstawi  X w jednym odpowiednim kwadracie.

• Wszystkie pola, w których nie b d  wpisane odpowiednie informacje, nale y przekre li .

• Wniosek sk ada si  do s du rejonowego (s du gospodarczego) w a ciwego ze wzgl du na siedzib  podmiotu, którego wpis dotyczy.
Wniosek mo na z o y  w biurze podawczym w a ciwego s du lub nada  w urz dzie pocztowym na adres s du.

• Wniosek z o ony z naruszeniem przepisu art. 9 ust.2 ustawy o Krajowym Rejestrze S dowym lub nieprawid owo wype niony, podlega
zwróceniu, bez wzywania o uzupe nienie braków.

Miejsce na notatki S du Data wp ywu (wype nia S d)

S D, DO KTÓREGO SK ADANY JEST WNIOSEK

1. Nazwa s du

S d Rejonowy .........................................................................................................................................

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

2. Województwo 3. Powiat

4. Gmina 5. Miejscowo

Cz  A 

A.1 DANE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

6. Numer  KRS

7. Oznaczenie formy prawnej
(Nale y wpisa  odpowiedni  form  prawn  zgodnie z podanym wykazem w „Obja nieniach” na str. 5.)

8. Nazwa / firma podmiotu

9. Numer  identyfikacyjny REGON

Cz  B 

B.1 DANE WNIOSKODAWCY

10. Wnioskodawca:

1. Podmiot, którego dotyczy wpis 2. Inny wnioskodawca
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Pola o numerach  i 2 nale y wype ni  tylko wówczas, gdy w polu 0 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozosta ych przypadkach pola te

nale y przekre li .

11. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko

12. Imi

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI

B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji

13. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko

14. Imi

B.2.2 Adres dla korespondencji

15. Ulica 16. Nr domu 17. Nr lokalu 18. Miejscowo

19. Kod pocztowy 20. Poczta 21. Kraj

B.3 DANE PE NOMOCNIKA PROCESOWEGO

B.3.1 Oznaczenie pe nomocnika

22. Nazwa / firma lub nazwisko

23. Imi

B.3.2 Adres pe nomocnika

24. Ulica 25. Nr domu 26. Nr lokalu 27. Miejscowo

28. Kod pocztowy 29. Poczta 30. Kraj

Cz  C 

Wnosz  o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi
 we wniosku i na za cznikach:

• Je li zg oszenie dotyczy otwarcia likwidacji w wyniku rozwi zania / uniewa nienia, nale y wype ni  cz  C.  oraz C.2, a cz  C.3 i C4 przekre li .

• Je li zg oszenie dotyczy otwarcia likwidacji z innej przyczyny, nale y wype ni  cz  C.2, a cz ci C. , C.3 i C4 przekre li .

• Je li zg oszenie dotyczy uchylenia likwidacji, nale y wype ni  cz  C.4, a cz ci C. , C.2 i C3 przekre li .

• Je li zg oszenie dotyczy zmiany informacji o sposobie reprezentacji podmiotu przez likwidatorów i / lub zmiany informacji o likwidatorach, nale y

wype ni  cz  C3, a cz ci C , C2 i C4 przekre li .

C.1 ROZWI ZANIE / UNIEWA NIENIE

31. Wpis dotyczy:

1. Rozwi zania 2. Uniewa nienia

32. Przyczyna rozwi zania / uniewa nienia oraz
– nazwa s du prowadz cego post powanie, data wydania prawomocnego orzeczenia oraz sygnatura akt lub
– organ podejmuj cy uchwa , data podj cia uchwa y oraz numer uchwa y lub
– je li uchwa a jest w postaci aktu notarialnego – oznaczenie notariusza i kancelarii notarialnej, data sporz dzenia aktu oraz numer
repertorium lub
– nazwa organu wydaj cego decyzj , data wydania decyzji oraz jej numer.

- -

dzie          miesi c                 rok
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c.d. pola 32

C.2 OTWARCIE LIKWIDACJI
(Pole oznaczone numerem 33 dotyczy tylko oddzia�u przedsi�biorcy zagranicznego lub g�ównego oddzia�u zagranicznego zak�adu ubezpiecze	.

Je�li wniosek dotyczy innego podmiotu, pole 33 nale�y przekre�li�.)

33. Likwidacja dotyczy:

� 1. 
Przedsi	biorcy zagranicznego lub zagranicznego
zak�adu ubezpiecze
, którego oddzia� ma siedzib	
na terenie Polski

� 2. 
Oddzia�u przedsi	biorcy zagranicznego lub
g�ównego oddzia�u zagranicznego zak�adu
ubezpiecze


(Pole oznaczone numerem 34 i 35 dotyczy tylko towarzystwa ubezpiecze	 wzajemnych. Je�li wniosek dotyczy innego podmiotu, pola te nale�y

przekre�li�.)

34. Czy likwidacja jest otwarta w wyniku cofni	cia zezwolenia na prowadzenie towarzystwa?
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” nale�y wype�ni� pola od 35 do 4�. W przypadku

zaznaczenia odpowiedzi „NIE” pole o numerze 35 nale�y przekre�li�, a wype�ni� pola od  36 do 4�.)
� TAK � NIE

- -
35. Data cofni	cia zezwolenia na prowadzenie towarzystwa (dzie
 –
miesi�c – rok)

(Pola oznaczone numerami od 36 do 4� dotycz� wszystkich podmiotów.)

36. Data orzeczenia, nazwa s�du prowadz�cego post	powanie, sygnatura akt lub
data podj	cia uchwa�y lub decyzji oraz organ podejmuj�cy uchwa�	 / decyzj	 i numer uchwa�y / decyzji lub
je�li uchwa�a jest w postaci aktu notarialnego – dat	 sporz�dzenia aktu, oznaczenie notariusza i kancelarii notarialnej oraz numer
repertorium

- -

dzie
         miesi�c                 rok

37. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorów

38. Nazwa / firma podmiotu po otwarciu likwidacji

39. Czy wykre�li� z rejestru informacj	 o zarz�dzie komisarycznym / zarz�dzie przymusowym,
przedstawicielu ustanowionym do prowadzenia bie�cych spraw stowarzyszenia lub o powierzeniu
zarz�dzania przedsi	biorstwem pa
stwowym?

(Odpowied� „TAK” nale�y zaznaczy�, je�li przed otwarciem likwidacji podmiot by� reprezentowany

przez zarz�dc� komisarycznego, zarz�dc� przymusowego lub by�o ustanowione zarz�dzanie

przedsi�biorstwem pa	stwowym. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” pola oznaczone

numerami 40 i 4� nale�y przekre�li�.)

� TAK � NIE

40. Numer  wpisu w rejestrze dotycz�cy
ustanowienia zarz�du

41. Data dokonania wpisu dotycz�ca ustanowienia zarz�du
(dzie
 – miesi�c – rok)

    -     -             

(Informacje o likwidatorach nale�y wpisa� na za��czniku KRS-ZR „Likwidator, reprezentant  / przedstawiciel upad�ego.)
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C.3 ZMIANA INFORMACJI O LIKWIDATORACH I / LUB SPOSOBIE REPREZENTACJI PODMIOTU
PRZEZ LIKWIDATORÓW

(Je�li zmianie uleg�a tylko informacja o likwidatorze, nale�y wype�ni�  za��cznik KRS-ZR, a pole oznaczone numerem 44 nale�y przekre�li�.)

42. Numer  wpisu w rejestrze dotycz�cy otwarcia
likwidacji

43. Data dokonania wpisu dotycz�ca otwarcia likwidacji
(dzie
 – miesi�c – rok)

    -     -             

44. Nowy sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorów

C.4 UCHYLENIE LIKWIDACJI

45. Numer  wpisu w rejestrze dotycz�cy otwarcia
likwidacji

46. Data dokonania wpisu dotycz�ca otwarcia likwidacji
(dzie
 – miesi�c – rok)

    -     -             

47. Sposób zako
czenia likwidacji oraz
- data uchylenia likwidacji (dzie
 – miesi�c – rok) oraz organ podejmuj�cy uchwa�	 i numer uchwa�y lub
- je�li uchwa�a jest w postaci aktu notarialnego – dat	 sporz�dzenia aktu, oznaczenie notariusza i kancelarii notarialnej oraz numer
repertorium lub nazwa s�du i sygnatura sprawy.

48. Nazwa / firma podmiotu po zako
czeniu likwidacji

Cz��� D 

D.1 INFORMACJA O ZA��CZNIKACH:

• Je�li wniosek dotyczy otwarcia likwidacji, nale�y wype�ni� za��cznik:
– KRS-ZR  „Likwidator, zarz�dca, przedstawiciel /reprezentant upad�ego" w celu wpisania informacji o likwidatorach,
– KRS-ZK  „Zmiana – organy podmiotu / Wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó�ki” w celu wykre�lenia organu reprezentacji i
osób wchodz�cych w jego sk�ad lub wspólników uprawnionych do reprezentowania spó�ki  oraz sposobu reprezentacji.

• W celu wpisania zmiany danych likwidatora / likwidatorów nale�y wype�ni� za��cznik KRS-ZR  „Likwidator, zarz�dca, przedstawiciel
/reprezentant upad�ego”.

• Je�li wniosek dotyczy uchylenia likwidacji, nale�y wype�ni� za��cznik:
–KRS-WK  „Organy podmiotu / Wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó�ki ” w celu wpisania informacji o nowo powo�anym
organie reprezentacji lub wspólnikach uprawnionych do reprezentowania spó�ki oraz o sposobie reprezentacji,
– KRS-ZR  „Likwidator, zarz�dca, przedstawiciel /reprezentant upad�ego” w celu wykre�lenia likwidatorów.

• W celu wpisania informacji (je�li wcze�niej nie by�a zg�aszana) o posiadanym przez podmiot numerze REGON nale�y wype�ni�
za��cznik KRS-ZY  „Numer identyfikacyjny REGON”.

D.1.1 Lista za��czonych formularzy uzupe �niaj�cych

Lp. Nazwa za��cznika Liczba  za��czników

 1. KRS – ZR  Likwidator, zarz�dca, przedstawiciel / reprezentant upad�ego

 2. KRS – ZY  Wpis informacji o numerze REGON

 3. KRS – WK  Organy podmiotu / Wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó�ki

 4. KRS – ZK  Zmiana – organy podmiotu / Wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó�ki

 5. 
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 6. 

D.1.2 Lista za czonych dokumentów

Nazwa za czonego dokumentu Liczba egzemplarzy

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

 10. 

D.2 OSOBY SK ADAJ CE WNIOSEK

Imi  i nazwisko Data Podpis

Miejsce na naklejenie znaczków s dowych, potwierdzenie op aty ew. potwierdzenie przelewu

Obja nienia
Wykaz form prawnych:

1. Spó ka jawna 15. Stowarzyszenie

2. Spó ka komandytowa 16. Organizacja rzemie lnicza

3. Spó ka partnerska 17. Spo eczno – zawodowa organizacja rolników

4. Spó ka komandytowo - akcyjna 18. Zwi zek zawodowy rolników indywidualnych

5. Spó ka akcyjna 19. Samorz d zawodowy podmiotów gospodarczych

6. Spó ka z ograniczon  odpowiedzialno ci 20. Inna organizacja podmiotów gospodarczych

7. Spó dzielnia 21. Izba gospodarcza

8. Przedsi biorstwo pa stwowe 22. Zwi zek zawodowy

9. Jednostka badawczo – rozwojowa 23. Organizacje pracodawców

10. Przedsi biorstwo zagraniczne 24. Stowarzyszenie kultury fizycznej lub zwi zek
sportowy

11. Oddzia  przedsi biorcy zagranicznego 25. Inna organizacja spo eczna lub zawodowa

12. G ówny oddzia  zagranicznego zak adu
ubezpiecze

26. Samodzielny publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej

13. Towarzystwo ubezpiecze  wzajemnych 26. Kolumna transportu sanitarnego

14. Fundacja 27. Inna, jaka ?
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 KRS-Z63
Sygnatura  akt (wype nia s d)

 Wniosek o zmian  wpisu
 w  Krajowym Rejestrze S dowymCORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S dowych

Krajowy Rejestr
S dowy

 ZARZ D KOMISARYCZNY / ZARZ D PRZYMUSOWY /
POWIERZENIE ZARZ DZANIA PRZEDSI BIORSTWEM

PA STWOWYM
• Formularz nale y wype ni  w j zyku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub r cznie, wielkimi, drukowanymi literami.

• Wnioskodawca wype nia pola jasne.

• We wszystkich wype nianych polach, w których wyst puje mo liwo  wyboru, nale y wstawi  X w jednym odpowiednim kwadracie.

• Wszystkie pola, w których nie b d  wpisane odpowiednie informacje, nale y przekre li .

• Wniosek sk ada si  do s du rejonowego (s du gospodarczego) w a ciwego ze wzgl du na siedzib  podmiotu, którego wpis dotyczy.
Wniosek mo na z o y  w biurze podawczym w a ciwego s du lub nada  w urz dzie pocztowym na adres s du.

• Wniosek z o ony z naruszeniem przepisu art. 9 ust.2 ustawy o Krajowym Rejestrze S dowym  lub nieprawid owo wype niony, podlega
zwróceniu, bez wzywania o uzupe nienie braków.

Miejsce na notatki S du Data wp ywu (wype nia S d)

S D, DO KTÓREGO SK ADANY JEST WNIOSEK

. Nazwa s du

S d Rejonowy  .........................................................................................................................................

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

2. Województwo 3. Powiat

4. Gmina 5. Miejscowo

Cz  A 

A.  DANE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

6. Numer  KRS

7. Oznaczenie formy prawnej
(Nale y wpisa  odpowiedni  form  prawn  zgodnie z podanym wykazem w „Obja nieniach”)

8. Nazwa / firma podmiotu

9. Numer  identyfikacyjny REGON

Cz  B 

B.  DANE WNIOSKODAWCY

0. Wnioskodawca:

. Podmiot, którego dotyczy wpis 2. Inny wnioskodawca
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Pola o numerach  i 2 nale y wype ni  tylko wówczas, gdy w polu 0 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozosta ych przypadkach pola te

nale y przekre li .

. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko

2. Imi

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI

B.2.  Oznaczenie adresata korespondencji

3. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko

4. Imi

B.2.2 Adres dla korespondencji

5. Ulica 6. Nr domu 7. Nr lokalu 8. Miejscowo

9. Kod pocztowy 20. Poczta 2 . Kraj

B.3 DANE PE NOMOCNIKA PROCESOWEGO

B.3.  Oznaczenie pe nomocnika

22. Nazwa / firma lub nazwisko

23. Imi

B.3.2 Adres pe nomocnika

24. Ulica 25. Nr domu 26. Nr lokalu 27. Miejscowo

28. Kod pocztowy 29. Poczta 30. Kraj

Cz  C 

Wnosz  o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi
 we wniosku i na za cznikach:

• Je li zg oszenie dotyczy ustanowienia zarz du komisarycznego lub zarz du przymusowego lub przedstawiciela do prowadzenia bie cych  spraw

stowarzyszenia lub powierzenia zarz dzania przedsi biorstwem pa stwowym, nale y wype ni  cz  C.  i C.2, a cz ci od C.3 i C.4 przekre li .

• Je li zg oszenie dotyczy zmiany czasu na jaki ustanowiono zarz d komisaryczny lub przymusowy lub ustanowiono przedstawiciela do prowadzenia

bie cych spraw stowarzyszenia lub powierzono zarz dzanie przedsi biorstwem pa stwowym i / lub zmiany informacji o zarz dcy, nale y odpowiednio

wype ni  cz  C.2 i C.3, a cz  C.  i C.4 przekre li .

• Je li zg oszenie dotyczy wykre lenia zarz du komisarycznego lub zarz du przymusowego lub przedstawiciela ustanowionego do prowadzenia

bie cych spraw stowarzyszenia lub  powierzenia zarz dzania przedsi biorstwem pa stwowym, nale y wype ni  cz  C.4, a pozosta e cz ci

przekre li .

C.  USTANOWIENIE ZARZ DU KOMISARYCZNEGO LUB ZARZ DU PRZYMUSOWEGO LUB
PRZEDSTAWICIELA DO PROWADZENIA BIE CYCH SPRAW STOWARZYSZENIA LUB
POWIERZENIE ZARZ DZANIA PRZEDSI BIORSTWEM PA STWOWYM

3 . Czas na jaki zarz d zosta  ustanowiony lub na jaki zosta o powierzone zarz dzanie przedsi biorstwem pa stwowym

32. Rodzaj zarz du lub zarz dzania
(Informacja nie dotyczy spó ki akcyjnej i Towarzystwa Ubezpiecze  Wzajemnych.)
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33. Sposób reprezentacji podmiotu przez zarz dc  lub przedstawiciela

C.2 DANE ZARZ DCY LUB PRZEDSTAWICIELA
• Je li zg oszenie dotyczy wpisania zarz dcy lub przedstawiciela jednocze nie z wpisaniem informacji o ustanowieniu zarz du

komisarycznego, zarz du przymusowego, przedstawiciela do prowadzenia bie cych spraw stowarzyszenia lub o powierzeniu

zarz dzania przedsi biorstwem pa stwowym, pola o numerach 34 i 35 nale y przekre li .

• Je li osób pe ni cych funkcj  zarz dcy jest wi cej ni  jedna, nale y wówczas informacje o pozosta ych wpisa  na za czniku KRS-ZR

„Likwidator, zarz dca, przedstawiciel / reprezentant upad ego”.

34. Numer  wpisu w rejestrze dotycz cy
ustanowienia zarz du

35. Data dokonania wpisu dotycz ca ustanowienia zarz du
(dzie  – miesi c – rok)

    -     -             

36. Wpis dotyczy:

. Wykre lenia jednej i wpisania nowej osoby 3. Wykre lenia osoby

2. Zmiany danych osoby 4. Wpisania nowej osoby

) W przypadku zaznaczenia kwadratu  nale y w polach oznaczonych numerami od 37 do 44 wpisa  dane osoby, która jest wykre lana a w

polach od 45 do 52 dane nowej osoby.

2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 nale y w polach oznaczonych numerami od 37 do 44 wpisa  dotychczasowe dane identyfikuj ce

osob , a w polach oznaczonych numerami od 46 do 49 te dane, które uleg y zmianie, przy czym:

• je li zmiana dotyczy nazwiska dwucz onowego nale y wpisa  oba jego cz ony

•w przypadku zmiany jednego z imion nale y wpisa  oba imiona.

3) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 nale y wype ni  pola oznaczone numerami od 37 do 44, a pola od 45 do 52 przekre li .

4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 nale y wype ni  pola oznaczone numerami od 45 do 52, a pola od 37 do 44 przekre li .

Dane osoby, której dotyczy zmiana lub wykre lenie

37. Czy zarz dca jest osob  fizyczn ?
(Je li zaznaczono odpowied  „TAK” pola o numerach 43 i 44 nale y przekre li .) TAK NIE

38. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz on nazwiska
z o onego

39. Drugi cz on nazwiska z o onego

40. Pierwsze imi 4 . Drugie imi  

42. Numer  PESEL

43. Numer KRS 44. Numer identyfikacyjny REGON

Dane nowej osoby lub  nowe dane osoby, której dotyczy zmiana
(Je li wpis dotyczy osoby, której dane uleg y zmianie, pole oznaczone numerem 45 nale y przekre li .)

45. Czy zarz dca jest osob  fizyczn ?
(Je li zaznaczono odpowied  „TAK” pola o numerach 5  i 52 nale y przekre li .) TAK NIE

46. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz on nazwiska
z o onego

47. Drugi cz on nazwiska z o onego

48. Pierwsze imi 49. Drugie imi  

50. Numer  PESEL

5 . Numer KRS 52. Numer identyfikacyjny REGON
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C.3 ZMIANA CZASU NA JAKI ZARZ�D ZOSTA� USTANOWIONY LUB NA JAKI ZOSTA�O
POWIERZONE ZARZ�DZANIE PRZEDSI�BIORSTWEM PA�STWOWYM

(Je�li wpis dotyczy ��cznej zmiany czasu oraz zmiany informacji o zarz�dcy lub przedstawicielu, pola oznaczone numerami 53 i 54

nale�y przekre�li�.)

53. Numer  wpisu w rejestrze dotycz�cy
ustanowienia zarz�du

54. Data dokonania wpisu dotycz�ca ustanowienia zarz�du
(dzie
 – miesi�c – rok)

    -     -             

55. Nowy czas

C.4 WYKRE�LENIE INFORMACJI O ZARZ�DZIE KOMISARYCZNYM LUB ZARZ�DZIE
PRZYMUSOWYM LUB O PRZEDSTAWICIELU DO PROWADZENIA BIE��CYCH SPRAW
STOWARZYSZENIA LUB O POWIERZENIU ZARZ�DZANIA PRZEDSI�BIORSTWEM
PA�STWOWYM

56. Numer  wpisu w rejestrze dotycz�cy
ustanowienia zarz�du

57. Data dokonania wpisu dotycz�ca ustanowienia zarz�du
(dzie
 – miesi�c – rok)

    -     -             

                            

Cz��� D 

D.� INFORMACJA O ZA��CZNIKACH:

• Je�li wniosek dotyczy ustanowienia zarz�du komisarycznego lub zarz�du przymusowego lub przedstawiciela do prowadzenia
bie��cych spraw stowarzyszenia lub powierzenia zarz�dzania przedsi�biorstwem pa	stwowym, w celu wykre�lenia
dotychczasowego organu reprezentacji nale�y wype�ni� za��cznik KRS-ZK „Zmiana-organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do
reprezentowania spó�ki”.

• Je�li istnieje potrzeba wpisania informacji o wi�kszej liczbie osób pe�ni�cych funkcj� zarz�dcy, nale�y wype�ni� za��cznik KRS-ZR
„Likwidator, zarz�dca, przedstawiciel / reprezentant upad�ego”.

• Je�li wniosek dotyczy wykre�lenia informacji o zarz�dzie komisarycznym lub o zarz�dzie przymusowym lub o przedstawicielu
ustanowionym do prowadzenia bie��cych spraw stowarzyszenia lub o powierzeniu zarz�dzania przedsi�biorstwem pa	stwowym, w
celu wpisania informacji o powo�anym organie reprezentacji nale�y wype�ni� za��cznik KRS-WK „Organy podmiotu / wspólnicy
uprawnieni do reprezentowania spó�ki”.

• W celu wpisania informacji (je�li wcze�niej nie by�a zg�aszana) o posiadanym przez podmiot numerze REGON nale�y wype�ni�
za��cznik KRS-ZY „Numer identyfikacyjny REGON”.

D.�.� Lista za��czonych formularzy uzupe �niaj�cych

Lp. Nazwa za��cznika Liczba  za��czników

 1. KRS – ZK  Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó�ki

 2. KRS – WK  Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó�ki

 3. KRS – ZR  Likwidator, zarz�dca, przedstawiciel / reprezentant upad�ego

 4. KRS – ZY  Wpis informacji o numerze REGON

 5. 

 6. 

D.�.2 Lista za��czonych dokumentów

Nazwa za��czonego dokumentu Liczba egzemplarzy

 �. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

 �0. 

 ��. 

 �2. 
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D.2 OSOBY SK ADAJ CE WNIOSEK

Imi  i nazwisko Data Podpis

Miejsce na naklejenie znaczków s dowych, potwierdzenie op aty ew. potwierdzenie przelewu

Obja nienia
Wykaz form prawnych:

1. Spó ka akcyjna

2. Przedsi biorstwo pa stwowe

3. Spó dzielnia

4. Towarzystwo ubezpiecze  wzajemnych

5. Fundacja

6. Stowarzyszenie

7. Inna, jaka ?
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Za∏àcznik nr 33

KRS-Z64      1/5

 KRS-Z64
Sygnatura  akt (wype nia s d)

 Wniosek o zmian  wpisu
 w  Krajowym Rejestrze S dowymCORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S dowych

Krajowy Rejestr
S dowy  POST POWANIE UPAD O CIOWE

• Formularz nale y wype ni  w j zyku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub r cznie, wielkimi, drukowanymi literami.

• Wnioskodawca wype nia pola jasne.

• We wszystkich wype nianych polach, w których wyst puje mo liwo  wyboru, nale y wstawi  X w jednym odpowiednim kwadracie.

• Wszystkie pola, w których nie b d  wpisane odpowiednie informacje, nale y przekre li .

• Wniosek sk ada si  do s du rejonowego (s du gospodarczego) w a ciwego ze wzgl du na siedzib  lub miejsce zamieszkania
podmiotu, którego wpis dotyczy. Wniosek mo na z o y  w biurze podawczym w a ciwego s du lub nada  w urz dzie pocztowym na
adres s du.

• Wniosek z o ony z naruszeniem przepisu art. 9 ust.2 ustawy o Krajowym Rejestrze S dowym  lub nieprawid owo wype niony, podlega
zwróceniu, bez wzywania o uzupe nienie braków.

Miejsce na notatki S du Data wp ywu (wype nia S d)

S D, DO KTÓREGO SK ADANY JEST WNIOSEK

1. Nazwa s du

S d Rejonowy  .........................................................................................................................................

SIEDZIBA LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

2. Województwo 3. Powiat

4. Gmina 5. Miejscowo

Cz  A 

A.1 DANE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY ZMIANA

6. Numer  KRS

7. Oznaczenie formy prawnej:

1. 
Osoba fizyczna prowadz ca
dzia alno  gospodarcz 2. Inna osoba, jaka?

 (W przypadku zaznaczenia odpowiedzi 2 nale y wpisa  odpowiedni  form  prawn  zgodnie z podanym wykazem w

„Obja nieniach” na str. 5)

8. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz on nazwiska
z o onego

9. Drugi cz on nazwiska z o onego

10. Pierwsze imi 11. Drugie imi  
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12. Numer PESEL 13. Numer identyfikacyjny REGON
(Nie dotyczy osoby fizycznej prowadz�cej dzia�alno��
gospodarcz�.)

Cz��� B 

B.1 DANE WNIOSKODAWCY
(Je�li wnioskodawc� jest syndyk, nale�y zaznaczy� kwadrat numer 2.)

14. Wnioskodawca:

� 1. Podmiot, którego dotyczy wpis � 2. Inny wnioskodawca

Pola o numerach �5 i �6 nale�y wype�ni� tylko wówczas, gdy w polu �4 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozosta�ych przypadkach pola te

nale�y przekre�li�.

15. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko

16. Imi	

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI

B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji

17. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko

18. Imi	

B.2.2 Adres dla korespondencji

19. Ulica 20. Nr domu 21. Nr lokalu 22. Miejscowo��

23. Kod pocztowy 24. Poczta 25. Kraj

B.3 DANE PE�NOMOCNIKA PROCESOWEGO

B.3.1 Oznaczenie pe�nomocnika

26. Nazwa / firma lub nazwisko

27. Imi	

B.3.2 Adres pe�nomocnika

28. Ulica 29. Nr domu 30. Nr lokalu 31. Miejscowo��

32. Kod pocztowy 33. Poczta 34. Kraj

Cz��� C 

Wnosz� o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi
 we wniosku:

• Je�li zg�oszenie dotyczy og�oszenia upad�o�ci, nale�y wype�ni� cz��� C.� i C.2  oraz w razie potrzeby C.3.

• Je�li zg�oszenie dotyczy wpisania, wykre�lenia lub zmiany danych syndyka, nale�y wype�ni� cz��� C.2.

• Je�li zg�oszenie dotyczy wpisania przedstawiciela / reprezentanta upad�ego lub zg�oszenia zmiany informacji o przedstawicielu / reprezentancie, nale�y

wype�ni� cz��� C.3.

• Je�li zg�oszenie dotyczy umorzenia lub uchylenia post�powania upad�o�ciowego, nale�y wype�ni� cz��ci C.2 i C.4.

UWAGA !

Wszystkie cz��ci, które nie s� wype�niane nale�y przekre�li�
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C.1 WPIS DOTYCZY OG OSZENIA UPAD O CI

35. Nazwa s du prowadz cego post powanie

36. Sygnatura sprawy 37. Data orzeczenia (dzie  – miesi c – rok)
    

-
    

-
            

38. Nazwa / firma podmiotu po og oszeniu upad o ci

C.2 DANE SYNDYKA
(Je li zg oszenie dotyczy wpisania syndyka jednocze nie z wpisaniem og oszenia upad o ci, pola o numerach 39 i 40 nale y przekre li .)

39. Numer  wpisu w rejestrze dotycz cy og oszenia
upad o ci

40. Data dokonania wpisu og oszenia upad o ci (dzie  – miesi c – rok)

    
-

    
-

            

41. Wpis dotyczy:

1. Wykre lenia jednego i wpisania nowego syndyka 3. Wykre lenia syndyka

2. Zmiany danych syndyka 4. Wpisania syndyka

) W przypadku zaznaczenia kwadratu  w polach oznaczonych numerami od 42 do 49 wpisa  dane syndyka wykre lanego, a w polach od

50 do 57 dane nowego syndyka.

2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 nale y w polach oznaczonych numerami od 42 do 49 wpisa  dotychczasowe dane identyfikuj ce

osob , a w polach oznaczonych numerami od 5  do 54 te dane, które uleg y zmianie, przy czym:

• je li zmiana dotyczy nazwiska dwucz onowego nale y wpisa  oba jego cz ony ,

•w przypadku zmiany jednego z imion nale y wpisa  oba imiona.

Pozosta e pola nale y przekre li .

3) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 w polach oznaczonych numerami od 42 do 49 nale y wpisa  dane syndyka wykre lanego, a pola od

50 do 57 przekre li .

4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 nale y w polach oznaczonych numerami od 50 do 57 wpisa  dane syndyka,  a  pola od 42 do 49

przekre li .

Dane osoby, której dotyczy zmiana lub wykre lenie

42. Czy syndyk jest osob  fizyczn ?
(Je li zaznaczono odpowied  „TAK” pola o numerach 48 i 49 nale y przekre li .) TAK NIE

43. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz on nazwiska
z o onego

44. Drugi cz on nazwiska z o onego

45. Pierwsze imi 46. Drugie imi  

47. Numer  PESEL

48. Numer KRS 49. Numer identyfikacyjny REGON

Dane nowej osoby lub  nowe dane osoby, której dotyczy zmiana
(Je li wpis dotyczy osoby, której dane uleg y zmianie, pole oznaczone numerem 50 nale y przekre li .)

50. Czy syndyk jest osob  fizyczn ?
(Je li zaznaczono odpowied  „TAK” pola o numerach 56 i 57  nale y przekre li .) TAK NIE

51. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz on nazwiska
z o onego

52. Drugi cz on nazwiska z o onego

53. Pierwsze imi 54. Drugie imi  

55. Numer  PESEL

56. Numer KRS 57. Numer identyfikacyjny REGON
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C.3 DANE PRZEDSTAWICIELA / REPREZENTANTA UPAD EGO

58. Czy zg oszenie dotyczy wpisania przedstawiciela / reprezentanta upad ego?
(Je li zaznaczono odpowied  „TAK”:

- informacje o przedstawicielu / reprezentancie upad ego nale y wpisa  na odpowiednim za czniku

zgodnie z informacj  podan  w cz ci D. ,

- pola o numerach 59 i 60 nale y wype ni  tylko wówczas, gdy zg oszenie przedstawiciela /

reprezentanta upad ego nie jest równoczesne ze zg oszeniem upad o ci.)

TAK NIE

59. Numer  wpisu w rejestrze dotycz cy og oszenia
upad o ci

60. Data dokonania wpisu og oszenia upad o ci (dzie  – miesi c – rok)

    
-

    
-

            

C.4 WPIS DOTYCZY UMORZENIA LUB UCHYLENIA POST POWANIA UPAD O CIOWEGO

66. Numer  wpisu w rejestrze dotycz cy og oszenia
upad o ci

67. Data dokonania wpisu og oszenia upad o ci (dzie  – miesi c – rok)

    
-

    
-

            

68. Sposób zako czenia post powania upad o ciowego

- -69. Data umorzenia lub uchylenia post powania (dzie  – miesi c –
 rok)

70. Nawa s du, który wyda  orzeczenie oraz sygnatura sprawy

71. Nazwa / firma podmiotu po zako czeniu post powania upad o ciowego

Cz  D 

D.1 INFORMACJA O ZA CZNIKACH:
. W celu wpisania informacji (je li wcze niej nie by a zg aszana) o posiadanym przez podmiot numerze REGON nale y wype ni

za cznik KRS-ZY „Numer identyfikacyjny REGON”.

2. W celu dokonania wpisu przedstawiciela /reprezentanta upad ego nale y wype ni  za cznik KRS-ZR  „Likwidator, przedstawiciel /
reprezentant upad ego” oraz za cznik KRS-ZK „Zmiana - organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó ki” w celu
wykre lenia organu reprezentacji lub wspólników uprawnionych do reprezentowania spó ki, je li wcze niej nie byli wykre leni.

3. W celu dokonania wykre lenia lub wpisania zmiany informacji o przedstawicielu /reprezentancie upad ego nale y wype ni  za cznik
KRS-ZR „Likwidator, zarz dca, przedstawiciel / reprezentant  upad ego”.

4. W celu wpisania organu reprezentacji lub wspólników uprawnionych do reprezentowania spó ki w przypadku wykre lenia
przedstawicieli / reprezentantów upad ego nale y wype ni  za cznik KRS-WK „Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do
reprezentowania spó ki”.

D.1.1 Lista za czonych formularzy uzupe niaj cych

Lp. Nazwa za cznika Liczba  za czników

 1. KRS - ZY  Wpis informacji o numerze REGON

 2. KRS – ZR  Likwidator, zarz dca, przedstawiciel / reprezentant upad ego

 3. KRS – ZK  Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó ki

 4. KRS – WK  Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó ki

 5. 

 6. 

D.1.2 Lista za czonych dokumentów

Nazwa dokumentu Liczba egzemplarzy

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 
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 7. 

 8. 

 9. 

 10. 

 11. 

 12. 

D.2 OSOBY SK ADAJ CE WNIOSEK

Imi  i nazwisko Data Podpis

Miejsce na naklejenie znaczków s dowych, potwierdzenie op aty ew. potwierdzenie przelewu

Obja nienia
Wykaz form prawnych:

1. Spó ka jawna 14. Stowarzyszenie

2. Spó ka komandytowa 15. Fundacja

3. Spó ka partnerska 16. Organizacja rzemie lnicza

4. Spó ka komandytowo - akcyjna 17. Spo eczno – zawodowa organizacja rolników

5. Spó ka akcyjna 18. Zwi zek zawodowy rolników indywidualnych

6. Spó ka z ograniczon  odpowiedzialno ci 19. Samorz d zawodowy podmiotów gospodarczych

7. Spó dzielnia 20. Inna organizacja podmiotów gospodarczych

8. Przedsi biorstwo pa stwowe 21. Izba gospodarcza

9. Jednostka badawczo – rozwojowa 22. Zwi zek zawodowy

10. Przedsi biorstwo zagraniczne 23. Organizacje pracodawców

11. Oddzia  przedsi biorcy zagranicznego 24. Stowarzyszenie kultury fizycznej lub zwi zek sportowy

12. G ówny oddzia  zagranicznego zak adu ubezpiecze 25. Inna organizacja spo eczna lub zawodowa

13. Towarzystwo ubezpiecze  wzajemnych
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 KRS-Z67
Sygnatura  akt (wype nia s d)

 Wniosek o zmian  wpisu
 w  Krajowym Rejestrze S dowymCORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S dowych

Krajowy Rejestr
S dowy  POST POWANIE UK ADOWE

• Formularz nale y wype ni  w j zyku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub r cznie, wielkimi, drukowanymi literami.

• Wnioskodawca wype nia pola jasne.

• We wszystkich wype nianych polach, w których wyst puje mo liwo  wyboru, nale y wstawi  X w jednym odpowiednim kwadracie.

• Wszystkie pola, w których nie b d  wpisane odpowiednie informacje, nale y przekre li .

• Wniosek sk ada si  do s du rejonowego (s du gospodarczego) w a ciwego ze wzgl du na siedzib  lub miejsce zamieszkania
podmiotu, którego wpis dotyczy. Wniosek mo na z o y  w biurze podawczym w a ciwego s du lub nada  w urz dzie pocztowym na
adres s du.

• Wniosek z o ony z naruszeniem przepisu art. 9 ust.2 ustawy o Krajowym Rejestrze S dowym  lub nieprawid owo wype niony, podlega
zwróceniu, bez wzywania o uzupe nienie braków.

Miejsce na notatki S du Data wp ywu (wype nia S d)

S D, DO KTÓREGO SK ADANY JEST WNIOSEK

. Nazwa s du

S d Rejonowy  .........................................................................................................................................

SIEDZIBA LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

2. Województwo 3. Powiat

4. Gmina 5. Miejscowo

Cz  A 

A.  DANE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

6. Numer  KRS

7. Oznaczenie formy prawnej:

. 
Osoba fizyczna prowadz ca
dzia alno  gospodarcz 2. Inna osoba, jaka?

 (W przypadku zaznaczenia odpowiedzi 2 nale y wpisa  odpowiedni  form  prawn  zgodnie z podanym wykazem w

„Obja nieniach” na str. 4)

8. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz on nazwiska
z o onego

9. Drugi cz on nazwiska z o onego

0. Pierwsze imi . Drugie imi  
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12. Numer PESEL 13. Numer identyfikacyjny REGON
(Nie dotyczy osoby fizycznej prowadz�cej dzia�alno��
gospodarcz�)

Cz��� B 

B.1 DANE WNIOSKODAWCY

14. Wnioskodawca:

� 1. Podmiot, którego dotyczy wpis � 2. Inny wnioskodawca

Pola o numerach �5 i �6 nale�y wype�ni� tylko wówczas, gdy w polu �4 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozosta�ych przypadkach pola te

nale�y przekre�li�.

15. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko

16. Imi	

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI

B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji

17. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko

18. Imi	

B.2.2 Adres dla korespondencji

19. Ulica 20. Nr domu 21. Nr lokalu 22. Miejscowo��

23. Kod pocztowy 24. Poczta 25. Kraj

B.3 DANE PE�NOMOCNIKA PROCESOWEGO

B.3.1 Oznaczenie pe�nomocnika

26. Nazwa / firma lub nazwisko

27. Imi	

B.3.2 Adres pe�nomocnika

28. Ulica 29. Nr domu 30. Nr lokalu 31. Miejscowo��

32. Kod pocztowy 33. Poczta 34. Kraj

Cz��� C 

Wnosz� o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi
 we wniosku:

• Je�li zg�oszenie dotyczy otwarcia post�powania uk�adowego, nale�y wype�ni� cz��� C.�, a cz��ci C.2 i C.3 przekre�li�.

• Je�li zg�oszenie dotyczy zako	czenia post�powania uk�adowego, nale�y wype�ni� cz��� C.2, a cz��ci C.� i C.3 przekre�li�.

• Je�li zg�oszenie dotyczy uchylenia post�powania uk�adowego, nale�y wype�ni� cz��� C.3, a cz��ci C.� i C.2 przekre�li�.

C.1 WPIS DOTYCZY OTWARCIA POST�POWANIA UK�ADOWEGO

35. Nazwa s�du prowadz�cego post	powanie
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36. Sygnatura sprawy 37. Data orzeczenia (dzie  – miesi c – rok)

    -     -             

C.2 WPIS DOTYCZY ZAKO CZENIA POST POWANIA UK ADOWEGO

38. Numer  wpisu w rejestrze dotycz cy otwarcia
post powania uk adowego

39. Data dokonania wpisu otwarcia postepowania uk dowego
(dzie  – miesi c – rok)

    -     -             

40. Sposób zako czenia post powania uk adowego

- -4 . Data zako czenia post powania (dzie  – miesi c – rok)

C.3 WPIS DOTYCZY UCHYLENIA POST POWANIA UK ADOWEGO

42. Numer  wpisu w rejestrze dotycz cy otwarcia
post powania uk adowego

43. Data dokonania wpisu otwarcia post powania uk adowego
(dzie  – miesi c – rok)

    -     -             

44. Nazwa s du prowadz cego post powanie o uchylenie uk adu

45. Sygnatura sprawy o uchylenie uk adu 46. Data orzeczenia o uchyleniu uk adu (dzie  – miesi c – rok)

    -     -             

Cz  D 

D.  INFORMACJA O ZA CZNIKACH:

• W celu wpisania informacji (je li wcze niej nie by a zg aszana) o posiadanym przez podmiot numerze REGON nale y wype ni
za cznik KRS-ZY „Numer identyfikacyjny REGON”.

D. .  Lista za czonych formularzy uzupe niaj cych

Lp. Nazwa za cznika Liczba  za czników

 . KRS-ZY  Wpis informacji o numerze REGON

 2. 

 3. 

D. .2 Lista za czonych dokumentów

Nazwa dokumentu Liczba egzemplarzy

 . 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 
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 9. 

 0. 

D.2 OSOBY SK ADAJ CE WNIOSEK

Imi  i nazwisko Data Podpis

Miejsce na naklejenie znaczków s dowych, potwierdzenie op aty ew. potwierdzenie przelewu

Obja nienia
Wykaz form prawnych:

1. Spó ka jawna 4. Stowarzyszenie

2. Spó ka komandytowa 5. Fundacja

3. Spó ka partnerska 6. Organizacja rzemie lnicza

4. Spó ka komandytowo - akcyjna 7. Spo eczno – zawodowa organizacja rolników

5. Spó ka akcyjna 8. Zwi zek zawodowy rolników indywidualnych

6. Spó ka z ograniczon  odpowiedzialno ci 9. Samorz d zawodowy podmiotów gospodarczych

7. Spó dzielnia 20. Inna organizacja podmiotów gospodarczych

8. Przedsi biorstwo pa stwowe 2 . Izba gospodarcza

9. Jednostka badawczo – rozwojowa 22. Zwi zek zawodowy

10. Przedsi biorstwo zagraniczne 23. Organizacje pracodawców

11. Oddzia  przedsi biorcy zagranicznego 24. Stowarzyszenie kultury fizycznej lub zwi zek sportowy

12. G ówny oddzia  zagranicznego zak adu ubezpiecze 25. Inna organizacja spo eczna lub zawodowa

13. Towarzystwo ubezpiecze  wzajemnych
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 KRS-D2
Sygnatura  akt (wype�nia s�d)

Wniosek o  zmian� danych wierzyciela
w  rejestrze d�u�ników niewyp�acalnych

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy

• Formularz nale�y wype�ni� w j�zyku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub r�cznie, wielkimi, drukowanymi literami.

• Wnioskodawca wype�nia pola jasne.

• We wszystkich wype�nianych polach, w których wyst�puje mo�liwo�� wyboru, nale�y wstawi� X w jednym odpowiednim kwadracie.

• Wszystkie pola, w których nie b�d� wpisane odpowiednie informacje, nale�y przekre�li�.

• Wniosek sk�ada si� do s�du rejonowego (s�du gospodarczego) w�a�ciwego ze wzgl�du na miejsce zamieszkania d�u�nika, którego
wpis dotyczy. Wniosek mo�na z�o�y� w biurze podawczym w�a�ciwego s�du lub nada� w urz�dzie pocztowym na adres s�du.

• Wniosek z�o�ony z naruszeniem przepisu art.�9 ust.2 ustawy o Krajowym Rejestrze S�dowym  lub nieprawid�owo wype�niony, podlega
zwróceniu, bez wzywania o uzupe�nienie braków.

Miejsce na notatki S�du Data wp�ywu (wype�nia S�d)

S�D, DO KTÓREGO SK�ADANY JEST WNIOSEK

�. Nazwa s�du

S�d Rejonowy  .........................................................................................................................................

Cz��� A 

A.� OKRE�LENIE POZYCJI REJESTRU

2. Numer  RDN

3. Nazwisko d�unika lub pierwszy cz�on nazwiska z�oonego 4. Drugi cz�on nazwiska z�oonego

5. Pierwsze imi	 6. Drugie imi	 

7. Numer  PESEL

Cz��� B 

B.� OZNACZENIE WNIOSKODAWCY

8. Nazwa / firma lub nazwisko

9. Imi	

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI

B.2.� Oznaczenie adresata korespondencji

�0. Nazwa / firma lub nazwisko

��. Imi	
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B.2.2 Adres dla korespondencji

�2. Ulica �3. Nr domu �4. Nr lokalu �5. Miejscowo��

�6. Kod pocztowy �7. Poczta �8. Kraj

B.3 DANE PE�NOMOCNIKA PROCESOWEGO

B.3.� Oznaczenie pe�nomocnika

�9. Nazwa / firma lub nazwisko

20. Imi	

B.3.2 Adres pe�nomocnika

2�. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu 24. Miejscowo��

25. Kod pocztowy 26. Poczta 27. Kraj

Cz��� C 

Wnosz� o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi
 we wniosku:

C.� DANE WIERZYCIELA

28. Wpis dotyczy:

� �. 
Wykre�lenia jednego i wpisania nowego
wierzyciela � 2. Zmiany danych wierzyciela

�) W przypadku zaznaczenia kwadratu � nale�y w cz��ci C.�.� wpisa� dane osoby wykre�lanej, a w cz��ci C.�.2 dane nowej osoby.

2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 nale�y w cz��ci C.�.� wpisa� dane dotychczasowe identyfikuj�ce osob�, a w cz��ci C.�.2  tylko te

dane, które uleg�y zmianie, przy czym:

• je�li zmiana dotyczy nazwiska dwucz�onowego nale�y wpisa� oba jego cz�ony

• w przypadku zmiany jednego z imion nale�y wpisa� oba imiona

Pozosta�e pola nale�y przekre�li�.

C.�.� Dane wierzyciela wykre�lanego lub wierzyciela, którego dotyczy zmiana danych

29. Czy wierzyciel jest osob� fizyczn�?
(Je�li zaznaczono odpowied� „TAK” pola o numerach 35 i 36 nale�y przekre�li�.) � TAK � NIE

30. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska
z�oonego

3�. Drugi cz�on nazwiska z�oonego

32. Pierwsze imi	 33. Drugie imi	 

34. Numer  PESEL

35. Numer KRS 36. Numer identyfikacyjny REGON

C.�.2 Dane nowego wierzyciela lub nowe dane wierzyciela w przypadku zmiany danych
(W przypadku, gdy wpis dotyczy zmiany danych wierzyciela, pole numer 37 nale�y przekre�li�.)

37. Czy osoba, której dotyczy wpis jest osob� fizyczn�?
(Je�li zaznaczono odpowied� „TAK” pola o numerach 43 i 44 nale�y przekre�li�.) � TAK � NIE

38. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska
z�oonego

39. Drugi cz�on nazwiska z�oonego

40. Pierwsze imi	 4�. Drugie imi	 
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42. Numer  PESEL

43. Numer KRS 44. Numer identyfikacyjny REGON

Cz��� D 

D.� INFORMACJA O ZA��CZNIKACH:

D.�.� Lista za��czonych dokumentów

Nazwa dokumentu Liczba egzemplarzy

 �. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

 �0. 

D.2 OSOBY SK�ADAJ�CE WNIOSEK

Imi	 i nazwisko Data Podpis

Miejsce na naklejenie znaczków s�dowych, potwierdzenie op�aty ew. potwierdzenie przelewu
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 KRS-X3
Sygnatura  akt (wype nia s d)

 Wniosek o wykre lenie podmiotu
 z rejestru przedsi biorców

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S dowych

Krajowy Rejestr
S dowy  OSOBA FIZYCZNA

PROWADZ CA DZIA ALNO  GOSPODARCZ
• Formularz nale y wype ni  w j zyku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub r cznie, wielkimi, drukowanymi literami.

• Wnioskodawca wype nia pola jasne.

• We wszystkich wype nianych polach, w których wyst puje mo liwo  wyboru, nale y wstawi  X w jednym odpowiednim kwadracie.

• Wszystkie pola, w których nie b d  wpisane odpowiednie informacje, nale y przekre li .

• Wniosek sk ada si  do s du rejonowego (s du gospodarczego) w a ciwego ze wzgl du na miejsce zamieszkania osoby, której wpis
dotyczy. Wniosek mo na z o y  w biurze podawczym w a ciwego s du lub nada  w urz dzie pocztowym na adres s du.

• Wniosek z o ony z naruszeniem przepisu art. 9 ust.2 ustawy o Krajowym Rejestrze S dowym  lub nieprawid owo wype niony, podlega
zwróceniu, bez wzywania o uzupe nienie braków.

Wzmianka o nieprawomocno ci
(Art. 20 pkt 2 Ustawy o KRS)

Podpis s dziego Data wp ywu (wype nia S d)

TAK NIE

Miejsce na notatki S du

S D, DO KTÓREGO SK ADANY JEST WNIOSEK

. Nazwa s du

S d Rejonowy .........................................................................................................................................

MIEJSCE ZAMIESZKANIA OSOBY FIZYCZNEJ

2. Województwo 3. Powiat

4. Gmina 5. Miejscowo

Cz  A 

A.  DANE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

6. Numer  KRS

7. Oznaczenie formy prawnej

Osoba fizyczna prowadz ca dzia alno  gospodarcz

8. Nazwisko lub pierwszy cz on nazwiska z o onego 9. Drugi cz on nazwiska z o onego

0. Pierwsze imi . Drugie imi  

2. Numer PESEL

Cz  B 

B.  DANE WNIOSKODAWCY

3. Wnioskodawca:

. Podmiot, którego dotyczy wpis 2. Inny wnioskodawca
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Pola o numerach 4 i 5 nale y wype ni  tylko wówczas, gdy w polu 3 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozosta ych przypadkach pola te

nale y przekre li .

4. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko

5. Imi

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI

B.2.  Oznaczenie adresata korespondencji

6. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko

7. Imi

B.2.2 Adres dla korespondencji

8. Ulica 9. Nr domu 20. Nr lokalu 2 . Miejscowo

22. Kod pocztowy 23. Poczta 24. Kraj

B.3 DANE PE NOMOCNIKA PROCESOWEGO

B.3.  Oznaczenie pe nomocnika

25. Nazwa / firma lub nazwisko

26. Imi

B.3.2 Adres pe nomocnika

27. Ulica 28. Nr domu 29. Nr lokalu 30. Miejscowo

3 . Kod pocztowy 32. Poczta 33. Kraj

Cz  C 

Wnosz  o wykre lenie podmiotu z Rejestru Przedsi biorców:

C.  WYKRE LENIE W WYNIKU ZAPRZESTANIA PROWADZENIA DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ

34. Wykre lenie w  wyniku zaprzestania prowadzenia dzia alno ci gospodarczej: TAK NIE

C.2 WYKRE LENIE W WYNIKU ZAKO CZENIA POST POWANIA UPAD O CIOWEGO

- -35. Data zako czenia post powania upad o ciowego (dzie  –
miesi c – rok)

36. Sposób zako czenia
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Cz  D 

D.  INFORMACJA O ZA CZNIKACH:

Lista za czonych dokumentów

Nazwa dokumentu Liczba egzemplarzy

 . 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

 0. 

D.2 OSOBY SK ADAJ CE WNIOSEK

Imi  i nazwisko Data Podpis

Miejsce na naklejenie znaczków s dowych, potwierdzenie op aty ew. potwierdzenie przelewu
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 KRS-X1
Sygnatura  akt (wype nia s d)

 Wniosek o wykre lenie podmiotu
 z rejestru przedsi biorców1

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S dowych

Krajowy Rejestr
S dowy  FUNDACJA, STOWARZYSZENIE,

INNA ORGANIZACJA SPO ECZNA LUB ZAWODOWA
• Formularz nale y wype ni  w j zyku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub r cznie, wielkimi, drukowanymi literami.

• Wnioskodawca wype nia pola jasne.

• We wszystkich wype nianych polach, w których wyst puje mo liwo  wyboru, nale y wstawi  X w jednym odpowiednim kwadracie.

• Wszystkie pola, w których nie b d  wpisane odpowiednie informacje, nale y przekre li .

• Wniosek sk ada si  do s du rejonowego (s du gospodarczego) w a ciwego ze wzgl du na siedzib  podmiotu, którego wpis dotyczy.
Wniosek mo na z o y  w biurze podawczym w a ciwego s du lub nada  w urz dzie pocztowym na adres s du.

• Wniosek z o ony z naruszeniem przepisu art. 9 ust.2 ustawy o Krajowym Rejestrze S dowym  lub nieprawid owo wype niony, podlega
zwróceniu, bez wzywania o uzupe nienie braków.

Wzmianka o nieprawomocno ci
(Art. 20 pkt 2 Ustawy o KRS)

Podpis s dziego Data wp ywu (wype nia S d)

TAK NIE

Miejsce na notatki S du

S D, DO KTÓREGO KIEROWANY JEST WNIOSEK

1. Nazwa s du

S d Rejonowy  .........................................................................................................................................

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

2. Województwo 3. Powiat

4. Gmina 5. Miejscowo

Cz  A 

A.1 DANE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

6. Numer  KRS

7. Oznaczenie formy prawnej
(Nale y wpisa  odpowiedni  form  prawn  zgodnie z podanym wykazem w „Obja nieniach” na str. 3)

8. Nazwa podmiotu

9. Numer  identyfikacyjny REGON

                                                          
1
 Dotyczy wykre lenia podmiotu z rejestru przedsi biorców wobec zako czenia dzia alno ci gospodarczej – bez

wykre lenia z rejestru stowarzysze  , innych organizacji spo ecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zak adów

opieki zdrowotnej
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Cz  B 

B.1 DANE WNIOSKODAWCY

10. Wnioskodawca:

1. Podmiot, którego dotyczy wpis 2. Inny wnioskodawca

Pola o numerach  i 2 nale y wype ni  tylko wówczas, gdy w polu 0 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozosta ych przypadkach pola te

nale y przekre li .

11. Nazwa / firma lub nazwisko

12. Imi

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI

B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji

13. Nazwa / firma lub nazwisko

14. Imi

B.2.2 Adres dla korespondencji

15. Ulica 16. Nr domu 17. Nr lokalu 18. Miejscowo

19. Kod pocztowy 20. Poczta 21. Kraj

B.3 DANE PE NOMOCNIKA PROCESOWEGO

B.3.1 Oznaczenie pe nomocnika

22. Nazwa / firma lub nazwisko

23. Imi

B.3.2 Adres pe nomocnika

24. Ulica 25. Nr domu 26. Nr lokalu 27. Miejscowo

28. Kod pocztowy 29. Poczta 30. Kraj

Cz  C 

Wnosz  o wykre lenie podmiotu z Rejestru Przedsi biorców:

C.1 WYKRE LENIE W WYNIKU ZAPRZESTANIA DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ

31. Data zmiany statutu  w sprawie zaprzestania dzia alno ci gospodarczej  (dzie  – miesi c – rok) oraz informacje o zmienionych
paragrafach statutu

- -
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Cz  D 

D.1 INFORMACJA O ZA CZNIKACH:

Lista za czonych dokumentów

Nazwa dokumentu Liczba egzemplarzy

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

D.2 OSOBY SK ADAJ CE WNIOSEK

Imi  i nazwisko Data Podpis

Miejsce na naklejenie znaczków s dowych, potwierdzenie op aty ew. potwierdzenie przelewu

Obja nienia
Wykaz form prawnych:

1. Fundacja 7. Inna organizacja podmiotów gospodarczych

2. Stowarzyszenie 8. Izba gospodarcza

3. Organizacja rzemie lnicza 9. Zwi zek zawodowy

4. Spo eczno – zawodowa organizacja rolników 10. Organizacje pracodawców

5. Zwi zek zawodowy rolników indywidualnych 11. Stowarzyszenie kultury fizycznej lub zwi zek
sportowy

6. Samorz d zawodowy podmiotów gospodarczych 12. Inna organizacja spo eczna lub zawodowa



Dziennik Ustaw Nr 118 — 6743 — Poz. 1247

Za∏àcznik nr 38

KRS-X2     1/4

 KRS-X2
Sygnatura  akt (wype nia s d)

 Wniosek o wykre lenie podmiotu
 z Krajowego Rejestru S dowego

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S dowych

Krajowy Rejestr
S dowy  

• Formularz nale y wype ni  w j zyku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub r cznie, wielkimi, drukowanymi literami.

• Wnioskodawca wype nia pola jasne.

• We wszystkich wype nianych polach, w których wyst puje mo liwo  wyboru, nale y wstawi  X w jednym odpowiednim kwadracie.

• Wszystkie pola, w których nie b d  wpisane odpowiednie informacje, nale y przekre li .

• Wniosek sk ada si  do s du rejonowego (s du gospodarczego) w a ciwego ze wzgl du na siedzib  podmiotu, którego wpis dotyczy.
Wniosek mo na z o y  w biurze podawczym w a ciwego s du lub nada  w urz dzie pocztowym na adres s du.

• Wniosek z o ony z naruszeniem przepisu art. 9 ust.2 ustawy o Krajowym Rejestrze S dowym  lub nieprawid owo wype niony, podlega
zwróceniu, bez wzywania o uzupe nienie braków.

Wzmianka o nieprawomocno ci
(Art. 20 pkt 2 Ustawy o KRS)

Podpis s dziego Data wp ywu (wype nia S d)

TAK NIE

Miejsce na notatki S du

S D, DO KTÓREGO KIEROWANY JEST WNIOSEK

. Nazwa s du

S d Rejonowy  .........................................................................................................................................

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

2. Województwo 3. Powiat

4. Gmina 5. Miejscowo

Cz  A 

A.  DANE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

6. Numer  KRS

7. Oznaczenie formy prawnej
(Nale y wpisa  odpowiedni  form  prawn  zgodnie z podanym wykazem w „Obja nieniach” na str. 4.)

8. Nazwa / firma podmiotu

9. Numer  identyfikacyjny REGON

Cz  B 

B.  DANE WNIOSKODAWCY

0. Wnioskodawca:

. Podmiot, którego dotyczy wpis 2. Inny wnioskodawca

                                                          
1
 Wniosek dotyczy wszystkich podmiotów wskazanych w „Obja nieniach” na str. 4.
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Pola o numerach  i 2 nale y wype ni  tylko wówczas, gdy w polu 0 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozosta ych przypadkach pola te

nale y przekre li .

. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko

2. Imi

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI

B.2.  Oznaczenie adresata korespondencji

3. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko

4. Imi

B.2.2 Adres dla korespondencji

5. Ulica 6. Nr domu 7. Nr lokalu 8. Miejscowo

9. Kod pocztowy 20. Poczta 2 . Kraj

B.3 DANE PE NOMOCNIKA PROCESOWEGO

B.3.  Oznaczenie pe nomocnika

22. Nazwa / firma lub nazwisko

23. Imi

B.3.2 Adres pe nomocnika

24. Ulica 25. Nr domu 26. Nr lokalu 27. Miejscowo

28. Kod pocztowy 29. Poczta 30. Kraj

Cz  C 

Wnosz  o wykre lenie podmiotu z Rejestru Przedsi biorców:

C.  WYKRE LENIE W WYNIKU ZAKO CZENIA LIKWIDACJI

3 . Numer  wpisu w rejestrze dotycz cy otwarcia
likwidacji

32. Data dokonania wpisu dotycz ca otwarcia likwidacji
(dzie  – miesi c – rok)

    -     -             

33. Data zako czenia likwidacji (dzie  – miesi c – rok) oraz informacja o sposobie zako czenia likwidacji

- -

C.2 WYKRE LENIE W WYNIKU PODZIA U / PO CZENIA

34. Wykre lenie w  wyniku po czenia lub podzia u
(Je li zaznaczono odpowied  „TAK” nale y wype ni  za cznik „Zmiana – podzia  / po czenie”.) TAK NIE
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C.3 WYKRE LENIE W WYNIKU ZAKO CZENIA POST POWANIA UPAD O CIOWEGO
(Nie dotyczy publicznego zak adu opieki zdrowotnej i kolumny transportu sanitarnego.)

35. Numer  wpisu w rejestrze dotycz cy og oszenia
upad o ci

36. Data dokonania wpisu dotycz ca og oszenia upad o ci
(dzie  – miesi c – rok)

    -     -             

- -37. Data zako czenia post powania upad o ciowego (dzie  –
miesi c – rok)

38. Sposób zako czenia

C.4 WYKRE LENIE W WYNIKU DECYZJI O WYKRE LENIU
(Dotyczy wy cznie publicznego zak adu opieki zdrowotnej oraz kolumny transportu sanitarnego.)

39. Nazwa organu wydaj cego decyzj  o wykre leniu

40. Numer decyzji o wykre leniu 4 . Data decyzji (dzie  – miesi c – rok)

- -

Cz  D 

D.  INFORMACJA O ZA CZNIKACH:

Je li wykre lenie podmiotu nast puje w wyniku podzia u lub po czenia, nale y wype ni  za cznik:
- KRS-ZH „Zmiana – po czenie, podzia  spó ki” w przypadku, gdy wykre lenie dotyczy spó ki lub
- KRS-ZS „Zmiana – po czenie, podzia ” w przypadku, gdy wykre lenie dotyczy innego podmiotu.

Lista za czonych formularzy uzupe niaj cych

Lp. Nazwa za cznika Liczba  za czników

 1. KRS – ZH  Zmiana – po czenie, podzia  spó ki
 2. KRS – ZS  Zmiana – po czenie, podzia
 3. 

 4. 

Lista za czonych dokumentów

Nazwa dokumentu Liczba egzemplarzy

 . 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

 0. 

 . 

 2. 
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D.2 OSOBY SK�ADAJ�CE WNIOSEK

Imi	 i nazwisko Data Podpis

Miejsce na naklejenie znaczków s�dowych, potwierdzenie op�aty ew. potwierdzenie przelewu

Obja�nienia
Wykaz form prawnych:

1. Spó�ka jawna �5. Stowarzyszenie

2. Spó�ka komandytowa �6. Organizacja rzemie�lnicza

3. Spó�ka partnerska �7. Spo�eczno – zawodowa organizacja rolników

4. Spó�ka komandytowo - akcyjna �8. Zwi�zek zawodowy rolników indywidualnych

5. Spó�ka akcyjna �9. Samorz�d zawodowy podmiotów gospodarczych

6. Spó�ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� 20. Inna organizacja podmiotów gospodarczych

7. Spó�dzielnia 2�. Izba gospodarcza

8. Przedsi	biorstwo pa
stwowe 22. Zwi�zek zawodowy

9. Jednostka badawczo – rozwojowa 23. Organizacje pracodawców

10. Przedsi	biorstwo zagraniczne 24. Stowarzyszenie kultury fizycznej lub zwi�zek
sportowy

11. Oddzia� przedsi	biorcy zagranicznego 25. Inna organizacja spo�eczna lub zawodowa

12. G�ówny oddzia� zagranicznego zak�adu
ubezpiecze


26. Samodzielny publiczny zak�ad opieki zdrowotnej

13. Towarzystwo ubezpiecze
 wzajemnych 27. Kolumna transportu sanitarnego

14. Fundacja
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 KRS-D3
Sygnatura  akt (wype�nia s�d)

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy

Wniosek o  wykre�lenie d�u�nika z pozycji
rejestru d�u�ników niewyp�acalnych

• Formularz nale�y wype�ni� w j�zyku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub r�cznie, wielkimi, drukowanymi literami.

• Wnioskodawca wype�nia pola jasne.

• We wszystkich wype�nianych polach, w których wyst�puje mo�liwo�� wyboru, nale�y wstawi� X w jednym odpowiednim kwadracie.

• Wszystkie pola, w których nie b�d� wpisane odpowiednie informacje, nale�y przekre�li�.

• Wniosek sk�ada si� do s�du rejonowego (s�du gospodarczego) w�a�ciwego ze wzgl�du na siedzib� lub miejsce zamieszkania
podmiotu, którego wpis dotyczy. Wniosek mo�na z�o�y� w biurze podawczym w�a�ciwego s�du lub nada� w urz�dzie pocztowym na
adres s�du.

• Wniosek z�o�ony z naruszeniem przepisu art.�9 ust.2 ustawy o Krajowym Rejestrze S�dowym  lub nieprawid�owo wype�niony, podlega
zwróceniu, bez wzywania o uzupe�nienie braków.

Miejsce na notatki S�du Data wp�ywu (wype�nia S�d)

S�D, DO KTÓREGO SK�ADANY JEST WNIOSEK

�. Nazwa s�du

S�d Rejonowy  .........................................................................................................................................

Cz��� A 

A.� OKRE�LENIE POZYCJI REJESTRU

2. Numer  RDN

3. Czy osoba wpisana pod powyszym numerem RDN jest osob� fizyczn�?
(Je�li zaznaczono odpowied� „TAK” pola o numerach 9 i �0 nale�y przekre�li�.) � TAK � NIE

4. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska
z�oonego

5. Drugi cz�on nazwiska z�oonego

6. Pierwsze imi	 7. Drugie imi	 

8. Numer  PESEL

9. Numer KRS �0. Numer identyfikacyjny REGON

Cz��� B 

B.� OZNACZENIE WNIOSKODAWCY

��. Nazwa / firma lub nazwisko

�2. Imi	
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B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI

B.2.� Oznaczenie adresata korespondencji

�3. Nazwa / firma lub nazwisko

�4. Imi	

B.2.2 Adres dla korespondencji

�5. Ulica �6. Nr domu �7. Nr lokalu �8. Miejscowo��

�9. Kod pocztowy 20. Poczta 2�. Kraj

B.3 DANE PE�NOMOCNIKA PROCESOWEGO

B.3.� Oznaczenie pe�nomocnika

22. Nazwa / firma lub nazwisko

23. Imi	

B.3.2 Adres pe�nomocnika

24. Ulica 25. Nr domu 26. Nr lokalu 27. Miejscowo��

28. Kod pocztowy 29. Poczta 30. Kraj

Cz��� C 

Wnosz� o wykre�lenie w rejestrze d�u�ników niewyp�acalnych danych z pozycji
okre�lonej numerem RDN wymienionym w cz��ci A

Cz��� D 

D.� INFORMACJA O ZA��CZNIKACH:

D.�.� Lista za��czonych dokumentów
Nazwa dokumentu Liczba egzemplarzy

 �. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

D.2 OSOBY SK�ADAJ�CE WNIOSEK

Imi	 i nazwisko Data Podpis

Miejsce na naklejenie znaczków s�dowych, potwierdzenie op�aty ew. potwierdzenie przelewu
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  KRS-WA  ODDZIA Y, TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S dowych

Krajowy Rejestr
S dowy

 Za cznik do wniosku o rejestracj  podmiotu
w rejestrze przedsi biorców lub rejestrze stowarzysze ,
innych organizacji spo ecznych i zawodowych, fundacji i

publicznych zak adów opieki zdrowotnej

DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku)

Nazwa / firma

Je li podmiot posiada wi cej ni  4 oddzia y / terenowe jednostki organizacyjne, informacje o pozosta ych nale y wpisa  na kolejnych egzemplarzach

za cznika „Oddzia y / Terenowe jednostki organizacyjne”.

Cz  I 

I.1 DANE ODDZIA U / TERENOWEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

1.   Nazwa / Firma

Siedziba i adres

2.   Kraj 3.   Województwo

4.   Powiat 5.   Gmina

6.   Miejscowo

7.   Ulica 8.   Nr domu 9.   Nr lokalu

10.   Kod pocztowy 11.   Poczta

I.2 DANE ODDZIA U / TERENOWEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

1.   Nazwa / Firma

Siedziba i adres

2.   Kraj 3.   Województwo

4.   Powiat 5.   Gmina

6.   Miejscowo

7.   Ulica 8.   Nr domu 9.   Nr lokalu

10.   Kod pocztowy 11.   Poczta
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I.3 DANE ODDZIA�U / TERENOWEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

1.   Nazwa / Firma

Siedziba i adres

2.   Kraj 3.   Województwo

4.   Powiat 5.   Gmina

6.   Miejscowo��

7.   Ulica 8.   Nr domu 9.   Nr lokalu

10.   Kod pocztowy 11.   Poczta

I.4 DANE ODDZIA�U / TERENOWEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

1.   Nazwa / Firma

Siedziba i adres

2.   Kraj 3.   Województwo

4.   Powiat 5.   Gmina

6.   Miejscowo��

7.   Ulica 8.   Nr domu 9.   Nr lokalu

10.   Kod pocztowy 11.   Poczta

Cz��� II 

II.1 PODPISY OSÓB SK�ADAJ�CYCH WNIOSEK
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  KRS-WB
WSPÓLNICY SPÓ KI JAWNEJ,

KOMPLEMENTARIUSZE
SPÓ KI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S dowych

Krajowy Rejestr
S dowy

 Za cznik do wniosku o rejestracj  podmiotu 
w rejestrze przedsi biorców

DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku)

Nazwa / firma

Je li wspólników / komplementariuszy jest wi cej ni  trzech, informacje o pozosta ych nale y wpisa  na kolejnych egzemplarzach za cznika

„Wspólnicy spó ki jawnej , komplementariusze spó ki komandytowo - akcyjnej”.

Cz  I 

I.1 DANE WSPÓLNIKA / KOMPLEMENTARIUSZA

1.   Czy wspólnik / komplementariusz jest osob  fizyczn  ?
(Je li zaznaczono odpowied  „TAK” pola o numerach 7 i 8 w cz ci I.  nale y przekre li .) TAK NIE

2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz on nazwiska 3.   Drugi cz on nazwiska z o onego

4.   Pierwsze imi 5.   Drugie imi  

6.   Numer  PESEL

7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON

Informacje o wspólniku / komplementariuszu b d cym osob  fizyczn

9. Czy wspólnik / komplementariusz pozostaje w zwi zku ma e skim ?
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” pola oznaczone numerami 0 i  w cz ci I.  nale y

przekre li .)

TAK NIE

10.   Czy zosta a zawarta ma e ska umowa maj tkowa ? TAK NIE

11. Czy usta a wspólno  maj tkowa mi dzy ma onkami ? TAK NIE

12.   Czy wspólnik / komplementariusz ma ograniczon  zdolno  do czynno ci prawnych ? TAK NIE

I.2 DANE WSPÓLNIKA / KOMPLEMENTARIUSZA

1.   Czy wspólnik / komplementariusz jest osob  fizyczn  ?
(Je li zaznaczono odpowied  „TAK” pola o numerach 7 i 8 w cz ci I.2 nale y przekre li .) TAK NIE

2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz on nazwiska 3.   Drugi cz on nazwiska z o onego

4.   Pierwsze imi 5.   Drugie imi  

6.   Numer  PESEL

7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON
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Informacje o wspólniku / komplementariuszu b d cym osob  fizyczn

9.   Czy wspólnik / komplementariusz pozostaje w zwi zku ma e skim ?
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” pola oznaczone numerami 0 i  w cz ci I.2 nale y

przekre li .)

TAK NIE

10.   Czy zosta a zawarta ma e ska umowa maj tkowa ? TAK NIE

11.   Czy usta a wspólno  maj tkowa mi dzy ma onkami ? TAK NIE

12.   Czy wspólnik / komplementariusz ma ograniczon  zdolno  do czynno ci prawnych ? TAK NIE

I.3 DANE WSPÓLNIKA / KOMPLEMENTARIUSZA

1.   Czy wspólnik / komplementariusz jest osob  fizyczn  ?
(Je li zaznaczono odpowied  „TAK” pola o numerach 7 i 8 w cz ci I.3 nale y przekre li .) TAK NIE

2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz on nazwiska 3.   Drugi cz on nazwiska z o onego

4.   Pierwsze imi 5.   Drugie imi  

6.   Numer  PESEL

7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON

Informacje o wspólniku / komplementariuszu b d cym osob  fizyczn

9.   Czy wspólnik / komplementariusz pozostaje w zwi zku ma e skim ?
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” pola oznaczone numerami 0 i  w cz ci I.3 nale y

przekre li .)

TAK NIE

10.   Czy zosta a zawarta ma e ska umowa maj tkowa ? TAK NIE

11.   Czy usta a wspólno  maj tkowa mi dzy ma onkami ? TAK NIE

12.   Czy wspólnik / komplementariusz ma ograniczon  zdolno  do czynno ci prawnych ? TAK NIE

Cz  II 

II.1 PODPISY OSÓB SK ADAJ CYCH WNIOSEK
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  KRS-WC
WSPÓLNICY

SPÓ�KI KOMANDYTOWEJ

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy

 Za��cznik do wniosku o rejestracj� podmiotu
w rejestrze przedsi�biorców

DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku)

Nazwa / Firma

Je�li wspólników jest wi�cej ni� dwóch,  informacje o pozosta�ych nale�y wpisa� na kolejnych egzemplarzach za��cznika „Wspólnicy spó�ki

komandytowej”.

Cz��� I 

I.1 DANE WSPÓLNIKA

1.   Czy wspólnik jest komandytariuszem ?
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” pola oznaczone numerami od �4 do �8 nale�y przekre�li�.) � TAK � NIE

18. Czy wspólnik jest osob� fizyczn� ?
(Je�li zaznaczono odpowied� „TAK” pola o numerach 8 i 9 nale�y przekre�li�.) � TAK � NIE

3.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska
z�oonego

4.   Drugi cz�on nazwiska z�oonego

5.   Pierwsze imi	 6.   Drugie imi	 

7.   Numer  PESEL

8.   Numer KRS 9.   Numer identyfikacyjny REGON

Informacje o wspólniku b�d�cym osob� fizyczn�

18. Czy wspólnik pozostaje w zwi�zku ma�e
skim ?
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” pola oznaczone numerami �� i �2 nale�y przekre�li�.) � TAK � NIE

11.   Czy zosta�a zawarta ma�e
ska umowa maj�tkowa ? � TAK � NIE

12.   Czy usta�a wspólno�� maj�tkowa mi	dzy ma�onkami ? � TAK � NIE

13.   Czy wspólnik ma ograniczon� zdolno�� do czynno�ci prawnych ? � TAK � NIE

Informacje dotycz�ce wspólnika b�d�cego komandytariuszem

14.   Wysoko�� sumy komandytowej

15.   Warto�� wk�adu wspólnika okre�lona w umowie

16.   Czy jest w tym wk�ad niepieni	ny ? � TAK � NIE

17.   Warto�� wk�adu wniesionego

18.   Czy jest to wk�ad niepieni	ny?
� TAK � NIE
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I.2 DANE WSPÓLNIKA

1.   Czy wspólnik jest komandytariuszem ?
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” pola oznaczone numerami od 4 do 8 nale y przekre li .)

TAK NIE

2.   Czy wspólnik jest osob  fizyczn  ?
(Je li zaznaczono odpowied  „TAK” pola o numerach 8 i 9 nale y przekre li .) TAK NIE

3.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz on nazwiska
z o onego

4.   Drugi cz on nazwiska z o onego

5.   Pierwsze imi 6.   Drugie imi  

7.   Numer  PESEL

8.   Numer KRS 9.   Numer identyfikacyjny REGON

Informacje o wspólniku b d cym osob  fizyczn

10.   Czy wspólnik pozostaje w zwi zku ma e skim ?
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” pola oznaczone numerami  i 2 nale y przekre li .)

TAK NIE

11.   Czy zosta a zawarta ma e ska umowa maj tkowa ? TAK NIE

12.   Czy usta a wspólno  maj tkowa mi dzy ma onkami ? TAK NIE

13.   Czy wspólnik ma ograniczon  zdolno  do czynno ci prawnych ? TAK NIE

Informacje dotycz ce wspólnika b d cego komandytariuszem

14.   Wysoko  sumy komandytowej

15.   Warto  wk adu wspólnika okre lona w umowie

16.   Czy jest w tym wk ad niepieni ny ? TAK NIE

17.   Warto  wk adu wniesionego

18.   Czy jest to wk ad niepieni ny?
TAK NIE

Cz  II 

II.1 PODPISY OSÓB SK ADAJ CYCH WNIOSEK
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KRS-WD     1/2

  KRS-WD PARTNERZY

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy

 Za��cznik do wniosku o rejestracj� podmiotu
w rejestrze przedsi�biorców

DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku)

Nazwa / Firma

Je�li partnerów jest wi�cej ni� czterech informacje o pozosta�ych nale�y wpisa� na kolejnych egzemplarzach za��cznika KRS-WD.

Cz��� I 

I.1 DANE PARTNERA

1.   Nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska z�oonego 2.   Drugi cz�on nazwiska z�oonego

3.   Pierwsze imi	 4.   Drugie imi	 

5.   Numer  PESEL

6.   Czy partner ponosi odpowiedzialno�� w granicach okre�lonych w art. 95 par. 2 Kodeksu spó�ek
handlowych ? � TAK � NIE

7.   Czy partner pozostaje w zwi�zku ma�e
skim?
(Je�li zaznaczono odpowied� „NIE” pola o numerach 8 i 9 nale�y przekre�li�.) � TAK � NIE

8.   Czy zosta�a zawarta ma�e
ska umowa maj�tkowa ? � TAK � NIE

9. Czy usta�a wspólno�� maj�tkowa mi	dzy ma�onkami? � TAK � NIE

10.   Czy partner ma ograniczon� zdolno�� do czynno�ci prawnych ? � TAK � NIE

I.2 DANE PARTNERA

1.   Nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska z�oonego 2.   Drugi cz�on nazwiska z�oonego

3.   Pierwsze imi	 4.   Drugie imi	 

5.   Numer  PESEL

6.   Czy partner ponosi odpowiedzialno�� w granicach okre�lonych w art. 95 par. 2 Kodeksu spó�ek
handlowych ? � TAK � NIE

7.   Czy partner pozostaje w zwi�zku ma�e
skim?
(Je�li zaznaczono odpowied� „NIE” pola o numerach 8 i 9 nale�y przekre�li�.) � TAK � NIE

8.   Czy zosta�a zawarta ma�e
ska umowa maj�tkowa ? � TAK � NIE

9. Czy usta�a wspólno�� maj�tkowa mi	dzy ma�onkami? � TAK � NIE

10.   Czy partner ma ograniczon� zdolno�� do czynno�ci prawnych ? � TAK � NIE



Dziennik Ustaw Nr 118 — 6756 — Poz. 1247

KRS-WD     2/2

I.3 DANE PARTNERA

1.   Nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska z�oonego 2.   Drugi cz�on nazwiska z�oonego

3.   Pierwsze imi	 4.   Drugie imi	 

5.   Numer  PESEL

6.   Czy partner ponosi odpowiedzialno�� w granicach okre�lonych w art. 95 par. 2 Kodeksu spó�ek
handlowych ? � TAK � NIE

7.   Czy partner pozostaje w zwi�zku ma�e
skim?
(Je�li zaznaczono odpowied� „NIE” pola o numerach 8 i 9 nale�y przekre�li�.) � TAK � NIE

8.   Czy zosta�a zawarta ma�e
ska umowa maj�tkowa ? � TAK � NIE

9. Czy usta�a wspólno�� maj�tkowa mi	dzy ma�onkami? � TAK � NIE

10.   Czy partner ma ograniczon� zdolno�� do czynno�ci prawnych ? � TAK � NIE

I.4 DANE PARTNERA

1.   Nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska z�oonego 2.   Drugi cz�on nazwiska z�oonego

3.   Pierwsze imi	 4.   Drugie imi	 

5.   Numer  PESEL

6.   Czy partner ponosi odpowiedzialno�� w granicach okre�lonych w art. 95 par. 2 Kodeksu spó�ek
handlowych ? � TAK � NIE

7.   Czy partner pozostaje w zwi�zku ma�e
skim?
(Je�li zaznaczono odpowied� „NIE” pola o numerach 8 i 9 nale�y przekre�li�.) � TAK � NIE

8.   Czy zosta�a zawarta ma�e
ska umowa maj�tkowa ? � TAK � NIE

9. Czy usta�a wspólno�� maj�tkowa mi	dzy ma�onkami? � TAK � NIE

10.   Czy partner ma ograniczon� zdolno�� do czynno�ci prawnych ? � TAK � NIE

Cz��� II 

II.1 PODPISY OSÓB SK�ADAJ�CYCH WNIOSEK
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  KRS-WE
WSPÓLNICY

SPÓ KI Z OGRANICZON  ODPOWIEDZIALNO CI
PODLEGAJ CY WPISOWI DO REJESTRU

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S dowych

Krajowy Rejestr
S dowy

 Za cznik do wniosku o rejestracj  podmiotu
w rejestrze przedsi biorców

DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku)

Nazwa / Firma

Je li wspólników podlegaj cych wpisowi do rejestru jest wi cej ni  trzech, informacje o pozosta ych nale y wpisa  na kolejnych egzemplarzach

za cznika „Wspólnicy spó ki z ograniczon  odpowiedzialno ci  podlegaj cy wpisowi do rejestru”.

Cz  I 

I.1 DANE WSPÓLNIKA

1.   Czy wspólnik jest osob  fizyczn ?
(Je li zaznaczono odpowied  „TAK” pola o numerach 7 i 8 nale y przekre li .) TAK NIE

2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz on nazwiska 3.   Drugi cz on nazwiska z o onego

4.   Pierwsze imi 5.   Drugie imi  

6.   Numer  PESEL

7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON

Informacja o posiadanych przez wspólnika udzia ach

9.   Ilo  i czna wysoko  udzia ów

10.   Czy wspólnik posiada ca o  udzia ów?
TAK NIE

I.2 DANE WSPÓLNIKA

1.   Czy wspólnik jest osob  fizyczn ?
(Je li zaznaczono odpowied  „TAK” pola o numerach 7 i 8 nale y przekre li .) TAK NIE

2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz on nazwiska 3.   Drugi cz on nazwiska z o onego

4.   Pierwsze imi 5.   Drugie imi  

6.   Numer  PESEL

7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON
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Informacja o posiadanych przez wspólnika udzia ach

9.   Ilo  i czna wysoko  udzia ów

10.   Czy wspólnik posiada ca o  udzia ów?
TAK NIE

I.3 DANE WSPÓLNIKA

1.   Czy wspólnik jest osob  fizyczn ?
(Je li zaznaczono odpowied  „TAK” pola o numerach 7 i 8 nale y przekre li .) TAK NIE

2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz on nazwiska 3.   Drugi cz on nazwiska z o onego

4.   Pierwsze imi 5.   Drugie imi  

6.   Numer  PESEL

7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON

Informacja o posiadanych przez wspólnika udzia ach

9.   Ilo  i czna wysoko  udzia ów

10.   Czy wspólnik posiada ca o  udzia ów?
TAK NIE

Cz  II 

II.1 PODPISY OSÓB SK ADAJ CYCH WNIOSEK
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Za∏àcznik nr 45

KRS-WF     1/2

  KRS-WF ZA O YCIELE lub FUNDATORZY

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S dowych

Krajowy Rejestr
S dowy

 Za cznik do wniosku o rejestracj  podmiotu
w rejestrze stowarzysze , innych organizacji

spo ecznych i zawodowych, fundacji i publicznych
zak adów opieki zdrowotnej

DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku)

Nazwa / Firma

Je li osób wchodz cych w sk ad komitetu za o ycielskiego lub osób zak adaj cych organizacj  lub fundatorów jest wi cej ni  pi ciu, informacje o

pozosta ych nale y wpisa  na kolejnych egzemplarzach za cznika „Za o yciele lub Fundatorzy”.

Cz  I 

I.1 DANE ZA O YCIELA / FUNDATORA

1.   Czy osoba wchodz ca w sk ad komitetu za o ycielskiego lub zak adaj ca organizacj  lub
fundator jest osob  fizyczn ?

(Je li zaznaczono odpowied  „TAK” pola o numerach 7 i 8 nale y przekre li .)
TAK NIE

2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz on nazwiska
z o onego

3.   Drugi cz on nazwiska z o onego

4.   Pierwsze imi 5.   Drugie imi  

6.   Numer  PESEL

7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON

I.2 DANE ZA O YCIELA / FUNDATORA

1. Czy osoba wchodz ca w sk ad komitetu za o ycielskiego lub zak adaj ca organizacj  lub
fundator jest osob  fizyczn ?

(Je li zaznaczono odpowied  „TAK” pola o numerach 7 i 8 nale y przekre li .)
TAK NIE

2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz on nazwiska
z o onego

3.   Drugi cz on nazwiska z o onego

4.   Pierwsze imi 5.   Drugie imi  

6.   Numer  PESEL

7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON

I.3 DANE ZA O YCIELA / FUNDATORA

1. Czy osoba wchodz ca w sk ad komitetu za o ycielskiego lub zak adaj ca organizacj  lub
fundator jest osob  fizyczn ?

(Je li zaznaczono odpowied  „TAK” pola o numerach 7 i 8 nale y przekre li .)
TAK NIE

2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz on nazwiska
z o onego

3.   Drugi cz on nazwiska z o onego
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4.   Pierwsze imi 5.   Drugie imi  

6.   Numer  PESEL

7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON

I.4 DANE ZA O YCIELA / FUNDATORA

1. Czy osoba wchodz ca w sk ad komitetu za o ycielskiego lub zak adaj ca organizacj  lub
fundator jest osob  fizyczn ?

(Je li zaznaczono odpowied  „TAK” pola o numerach 7 i 8 nale y przekre li .)
TAK NIE

2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz on nazwiska
z o onego

3.   Drugi cz on nazwiska z o onego

4.   Pierwsze imi 5.   Drugie imi  

6.   Numer  PESEL

7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON

I.5 DANE ZA O YCIELA / FUNDATORA

1. Czy osoba wchodz ca w sk ad komitetu za o ycielskiego lub zak adaj ca organizacj  lub
fundator jest osob  fizyczn ?

(Je li zaznaczono odpowied  „TAK” pola o numerach 7 i 8 nale y przekre li .)
TAK NIE

2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz on nazwiska
z o onego

3.   Drugi cz on nazwiska z o onego

4.   Pierwsze imi 5.   Drugie imi  

6.   Numer  PESEL

7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON

Cz  II 

II.1 PODPISY OSÓB SK ADAJ CYCH WNIOSEK



Dziennik Ustaw Nr 118 — 6761 — Poz. 1247

Za∏àcznik nr 46

KRS-WG     1/2

  KRS-WG  EMISJE AKCJI

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy

 Za��cznik do wniosku o rejestracj� / zmian� danych
podmiotu

w rejestrze przedsi�biorców

DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku)

Nazwa / firma

Je�li istnieje potrzeba wpisania informacji o wi�cej ni� czterech seriach akcji, informacje o pozosta�ych nale�y wpisa� na kolejnych egzemplarzach

za��cznika „Emisje akcji”.

Cz��� I 

I.1 SERIA AKCJI

1.   Wpis dotyczy: � nowej serii � zmiany informacji o danej serii

- W przypadku zakre�lenia odpowiedzi „nowa seria”, nale�y wype�ni� odpowiednio pola oznaczone numerami od 2 do 5.

- W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „zmiana informacji o danej serii”, nale�y wype�ni� pole oznaczone numerem 2 wpisuj�c nazw� serii akcji,

której dotyczy zmiana oraz odpowiednio do rodzaju zmiany pola od 3 do 5.

2.   Nazwa serii akcji 3.   Liczba akcji w danej serii

4.   Czy akcje s� uprzywilejowane ?
(- Odpowied� „BEZ ZMIAN” mo�na zakre�li� tylko wówczas, gdy w polu

numer � zakre�lono odpowied� „zmiana informacji o danej serii”

- W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” lub „BEZ ZMIAN” pole

numer 5 nale�y przekre�li�.)

� TAK � NIE � BEZ ZMIAN

5.   Liczba akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania

I.2 SERIA AKCJI

1.   Wpis dotyczy: � nowej serii � zmiany informacji o danej serii

- W przypadku zakre�lenia odpowiedzi „nowa seria”, nale�y wype�ni� odpowiednio pola oznaczone numerami od 2 do 5.

- W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „zmiana informacji o danej serii”, nale�y wype�ni� pole oznaczone numerem 2 wpisuj�c nazw� serii akcji,

której dotyczy zmiana oraz odpowiednio do rodzaju zmiany pola od 3 do 5.

2.   Nazwa serii akcji 3.   Liczba akcji w danej serii

4.   Czy akcje s� uprzywilejowane ?
(- Odpowied� „BEZ ZMIAN” mo�na zakre�li� tylko wówczas, gdy w polu

numer � zakre�lono odpowied� „zmiana  informacji o danej serii”

- W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” lub „BEZ ZMIAN” pole

numer 5 nale�y przekre�li�.)

� TAK � NIE � BEZ ZMIAN

5. Liczba akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania
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I.3 SERIA AKCJI

1.   Wpis dotyczy: � nowej serii � zmiany informacji o danej serii

- W przypadku zakre�lenia odpowiedzi „nowa seria”, nale�y wype�ni� odpowiednio pola oznaczone numerami od 2 do 5.

- W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „zmiana informacji o danej serii”, nale�y wype�ni� pole oznaczone numerem 2 wpisuj�c nazw� serii akcji,

której dotyczy zmiana oraz odpowiednio do rodzaju zmiany pola od 3 do 5.

2.   Nazwa serii akcji 3.   Liczba akcji w danej serii

4.   Czy akcje s� uprzywilejowane ?
(- Odpowied� „BEZ ZMIAN” mo�na zakre�li� tylko wówczas, gdy w polu

numer � zakre�lono odpowied� „zmiana  informacji o danej serii”

- W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” lub „BEZ ZMIAN” pole

numer 5 nale�y przekre�li�.)

� TAK � NIE � BEZ ZMIAN

5. Liczba akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania

I.4 SERIA AKCJI

1.   Wpis dotyczy: � nowej serii � zmiany informacji o danej serii

- W przypadku zakre�lenia odpowiedzi „nowa seria”, nale�y wype�ni� odpowiednio pola oznaczone numerami od 2 do 5.

- W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „zmiana informacji o danej serii”, nale�y wype�ni� pole oznaczone numerem 2 wpisuj�c nazw� serii akcji,

której dotyczy zmiana oraz odpowiednio do rodzaju zmiany pola od 3 do 5.

2.   Nazwa serii akcji 3.   Liczba akcji w danej serii

4.   Czy akcje s� uprzywilejowane ?
(- Odpowied� „BEZ ZMIAN” mo�na zakre�li� tylko wówczas, gdy w polu

numer � zakre�lono odpowied� „zmiana  informacji o danej serii”

- W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” lub „BEZ ZMIAN” pole

numer 5 nale�y przekre�li�.)

� TAK � NIE � BEZ ZMIAN

5. Liczba akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania

Cz��� II 

II.1 PODPISY OSÓB SK�ADAJ�CYCH WNIOSEK
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Za∏àcznik nr 47

KRS-WH     1/2

  KRS-WH  SPOSÓB POWSTANIA PODMIOTU

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S dowych

Krajowy Rejestr
S dowy

 Za cznik do wniosku o rejestracj  podmiotu
w rejestrze przedsi biorców lub rejestrze stowarzysze ,
innych organizacji spo ecznych i zawodowych, fundacji i

publicznych zak adów opieki zdrowotnej

DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku)

Nazwa / Firma

Je li podmiotów, z których powsta  podmiot rejestrowy jest wi cej ni  3, informacje o nich nale y wpisa  na kolejnych egzemplarzach za cznika

„Sposób powstania podmiotu”. Przy czym, pola w cz ci I.  nale y wype ni  na pierwszym egzemplarzu, natomiast na pozosta ych przekre li .

Cz  I 

I.1 SPOSÓB POWSTANIA PODMIOTU

1. Podmiot powsta  w wyniku::

1. Po czenia 2. Podzia u 3. Przekszta cenia

2. Opis sposobu powstania podmiotu, data podj cia uchwa y oraz organ podejmuj cy uchwa  o po czeniu, podziale lub
przekszta ceniu.

3. Data i numer zawiadomienia Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów o braku zastrze e  co do zamiaru czenia lub
wzmiank  o z o eniu przez podmiot o wiadczenia stwierdzaj cego, e zamiar nie podlega zg oszeniu

Cz  II 

. Je li podmiot powsta  w wyniku przekszta cenia lub podzia u innego podmiotu, nale y wype ni  cz  II. , a pozosta e cz ci przekre li .

2. Je li podmiot powsta  w wyniku po czenia lub wydzielenia cz ci innych podmiotów, nale y w cz ci II. , II.2, II.3 wpisa  dane tych podmiotów.

Je li podmiotów, z których powsta  podmiot rejestrowy jest wi cej ni  3, wówczas ich dane nale y wpisa  na kolejnym egzemplarzu za cznika

„Sposób powstania podmiotu” przekre laj c jednocze nie cz  I. .

II.1 DANE PODMIOTU, Z KTÓREGO POWSTA  PODMIOT REJESTROWY

1.   Nazwa / firma

II.1.1 Czy podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze S dowym?
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” nale y wype ni  pola oznaczone numerami 2 i 6.

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” nale y wype ni  pola oznaczone numerami od 3 do 6.)
TAK NIE

2.   Numer KRS

3.   Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany 4.   Numer w rejestrze

5.   Nazwa s du prowadz cego rejestr

6.   Numer  identyfikacyjny REGON



Dziennik Ustaw Nr 118 — 6764 — Poz. 1247

KRS-WH     2/2

II.2 DANE PODMIOTU, Z KTÓREGO POWSTA  PODMIOT REJESTROWY

1.   Nazwa / firma

II.2.1 Czy podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze S dowym?
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” nale y wype ni  pola oznaczone numerami 2 i 6.

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” nale y wype ni  pola oznaczone numerami od 3 do 6.)
TAK NIE

2.   Numer KRS

3.   Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany 4.   Numer w rejestrze

5.   Nazwa s du prowadz cego rejestr

6.   Numer  identyfikacyjny REGON

II.3 DANE PODMIOTU, Z KTÓREGO POWSTA  PODMIOT REJESTROWY

1.   Nazwa / firma

II.3.1 Czy podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze S dowym?
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” nale y wype ni  pola oznaczone numerami 2 i 6.

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” nale y wype ni  pola oznaczone numerami od 3 do 6.)
TAK NIE

2.   Numer KRS

3.   Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany 4.   Numer w rejestrze

5.   Nazwa s du prowadz cego rejestr

6.   Numer  identyfikacyjny REGON

Cz  III 

III.1 PODPISY OSÓB SK ADAJ CYCH WNIOSEK
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Za∏àcznik nr 48

KRS-WI     1/2

  KRS-WI  ORGANIZACJE ZRZESZONE

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S dowych

Krajowy Rejestr
S dowy

 Za cznik do wniosku o rejestracj  podmiotu
w rejestrze stowarzysze , innych organizacji

spo ecznych i zawodowych, fundacji i publicznych
zak adów opieki zdrowotnej

DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku)

Nazwa / Firma

Je li podmiot  rejestrowy jest zwi zkiem wi cej ni  pi ciu organizacji, informacje o pozosta ych nale y wpisa  na kolejnych egzemplarzach

za cznika „Organizacje zrzeszone”.

Cz  I 

I.1 DANE ORGANIZACJI ZRZESZONEJ

1.   Nazwa

I.1.1 Czy organizacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S dowym?
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” nale y wype ni  pola oznaczone numerami 2 i 6.

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” nale y wype ni  pola oznaczone numerami od 3 do 6.)
TAK NIE

2.   Numer KRS

3.   Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany 4.   Numer w rejestrze

5.   Nazwa s du prowadz cego rejestr

6.   Numer  identyfikacyjny REGON

I.2 DANE ORGANIZACJI ZRZESZONEJ

1.   Nazwa

I.2.1 Czy organizacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S dowym?
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” nale y wype ni  pola oznaczone numerami 2 i 6.

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” nale y wype ni  pola oznaczone numerami od 3 do 6.)
TAK NIE

2.   Numer KRS

3.   Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany 4.   Numer w rejestrze

5.   Nazwa s du prowadz cego rejestr

6.   Numer  identyfikacyjny REGON

I.3 DANE ORGANIZACJI ZRZESZONEJ

1.   Nazwa
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I.3.1 Czy organizacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S�dowym?
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami 2 i 6.
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami od 3 do 6.) � TAK � NIE

2.   Numer KRS

3.   Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany 4.   Numer w rejestrze

5.   Nazwa s�du prowadz�cego rejestr

6.   Numer  identyfikacyjny REGON

I.4 DANE ORGANIZACJI ZRZESZONEJ

�.   Nazwa

I.4.1 Czy organizacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S�dowym?
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami 2 i 6.
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami od 3 do 6.) � TAK � NIE

2.   Numer KRS

3.   Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany 4.   Numer w rejestrze

5.   Nazwa s�du prowadz�cego rejestr

6.   Numer  identyfikacyjny REGON

I.5 DANE ORGANIZACJI ZRZESZONEJ

�.   Nazwa

I.5.1 Czy organizacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S�dowym?
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami 2 i 6.
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami od 3 do 6.) � TAK � NIE

2.   Numer KRS

3.   Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany 4.   Numer w rejestrze

5.   Nazwa s�du prowadz�cego rejestr

6.   Numer  identyfikacyjny REGON

Cz��� II 

II.� PODPISY OSÓB SK�ADAJ�CYCH WNIOSEK
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Za∏àcznik nr 49

KRS-WJ     1/1

  KRS-WJ REPREZENTANT PODMIOTU ZAGRANICZNEGO

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy

Za��cznik do wniosku o rejestracj� podmiotu
w rejestrze przedsi�biorców

DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku)

Nazwa / Firma

Je�li osób reprezentuj�cych zagranicznego przedsi�biorc� lub zagraniczny zak�ad ubezpiecze	 w oddziale jest wi�cej ni� dwie, informacje o nich

nale�y wpisa� na kolejnych egzemplarzach za��cznika „Reprezentant podmiotu zagranicznego”.

Cz��� I 

I.1 DANE OSOBY

1. Nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska z�oonego 2. Drugi cz�on nazwiska z�oonego

3. Pierwsze imi	 4. Drugie imi	 

5. Numer  PESEL

6. Funkcja osoby w oddziale

I.2 DANE OSOBY

1.   Nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska z�oonego 2.   Drugi cz�on nazwiska z�oonego

3.   Pierwsze imi	 4.   Drugie imi	 

5.   Numer  PESEL

6.   Funkcja osoby w oddziale

Cz��� II 

II.1 PODPISY OSÓB SK�ADAJ�CYCH WNIOSEK
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Za∏àcznik nr 50

KRS-WK     1/2

  KRS-WK
ORGANY PODMIOTU / WSPÓLNICY UPRAWNIENI DO

REPREZENTOWANIA SPÓ�KI

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy

Za��cznik do wniosku o rejestracj� lub o zmian� danych
podmiotu

w rejestrze przedsi�biorców lub rejestrze stowarzysze�,
innych organizacji spo�ecznych i zawodowych, fundacji i

publicznych zak�adów opieki zdrowotnej

DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku)

Nazwa / Firma

Je�li osób wchodz�cych w sk�ad organu lub wspólników reprezentuj�cych spó�k� jest wi�cej ni� dwóch, informacje o nich nale�y wpisa� na

kolejnych egzemplarzach za��cznika KRS-WK. W przypadku, gdy wpis dotyczy organu reprezentacji, informacj� o sposobie reprezentacji nale�y

wpisa� tylko na pierwszym egzemplarzu za��cznika, a na pozosta�ych pole oznaczone numerem 3 przekre�li�.

Cz��� I 

I.1 OKRE�LENIE ORGANU PODMIOTU / WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO
REPREZENTOWANIA SPÓ�KI , KTÓRYCH DOTYCZY WPIS

1. Zg�oszenie dotyczy:

� 1. 
Organu uprawnionego do
reprezentacji podmiotu � 2. 

Wspólników uprawnionych do
reprezentowania spó�ki � 3. Organu nadzoru

W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 pole oznaczone numerem 2 w cz��ci I.� nale�y przekre�li�.

W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 pole oznaczone numerem 3 w cz��ci I.2 nale�y przekre�li�.

2. Nazwa organu

I.2 INFORMACJA O SPOSOBIE REPREZENTACJI PODMIOTU
(Informacja obejmuje:

- sposób reprezentowania podmiotu przez zarz�d, je�eli zosta� powo�any,

- sposób reprezentacji podmiotu przez prokurentów, je�li zosta�a ustanowiona prokura,

- sposób reprezentacji spó�ki przez wspólników, w przypadku gdy wspólnikiem jest osoba prawna – wskazanie osób reprezentuj�cych osob�
prawn� w spó�ce, której wpis dotyczy.)

3. Sposób reprezentacji
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Cz��� II 

II.1 DANE OSOBY WCHODZ�CEJ W SK�AD ORGANU / WSPÓLNIKA UPRAWNIONEGO DO
REPREZENTOWANIA SPÓ�KI

1.   Czy osoba, której dotyczy wpis, jest osob� fizyczn�?
(Je�li zaznaczono odpowied� „TAK” pola o numerach 7 i 8 nale�y przekre�li�.) � TAK � NIE

2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska
z�oonego

3.   Drugi cz�on nazwiska z�oonego

4.   Pierwsze imi	 5.   Drugie imi	 

6.   Numer  PESEL

7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON

Informacje dotycz�ce osoby wchodz�cej w sk�ad organu reprezentacji

9.   Funkcja osoby w organie reprezentacji

10.   Czy osoba wchodz�ca w sk�ad organu reprezentacji jest zawieszona ?1

� TAK � NIE

11.   Data, do jakiej osoba zosta�a zawieszona (dzie
 – miesi�c – rok)1     -     -             

II.2 DANE OSOBY WCHODZ�CEJ W SK�AD ORGANU / WSPÓLNIKA UPRAWNIONEGO DO
REPREZENTOWANIA SPÓ�KI

1.   Czy osoba, której dotyczy wpis jest osob� fizyczn�?
(Je�li zaznaczono odpowied� „TAK” pola o numerach 7 i 8 nale�y przekre�li�.) � TAK � NIE

2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska
z�oonego

3.   Drugi cz�on nazwiska z�oonego

4.   Pierwsze imi	 5.   Drugie imi	 

6.   Numer  PESEL

7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON

Informacje dotycz�ce osoby wchodz�cej w sk�ad organu reprezentacji

9.   Funkcja osoby w organie reprezentacji

10.   Czy osoba wchodz�ca w sk�ad organu reprezentacji jest zawieszona ?1

� TAK � NIE

11.   Data, do jakiej osoba zosta�a zawieszona (dzie
 – miesi�c – rok)1     -     -             

Cz��� III 

III.1 PODPISY OSÓB SK�ADAJ�CYCH WNIOSEK

                                                          
1
 Dotyczy podmiotów, dla których przepisy dopuszczaj� zawieszenie osoby wchodz�cej w sk�ad organu reprezentacji.



Dziennik Ustaw Nr 118 — 6770 — Poz. 1247

Za∏àcznik nr 51

KRS-WL     1/1

  KRS-WL PROKURENCI

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy

 Za��cznik do wniosku o rejestracj� podmiotu
w rejestrze przedsi�biorców

DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku)

Nazwa / Firma

Je�li prokurentów jest wi�cej ni� 2, informacje o nich nale�y wpisa� na kolejnych egzemplarzach za��cznika „Prokurenci”.

Cz��� I 

I.1 DANE PROKURENTA

1.   Nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska z�oonego 2.   Drugi cz�on nazwiska z�oonego

3.   Pierwsze imi	 4.   Drugie imi	 

5.   Numer  PESEL

6.   Rodzaj prokury:

I.2 DANE PROKURENTA

1.   Nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska z�oonego 2.   Drugi cz�on nazwiska z�oonego

3.   Pierwsze imi	 4.   Drugie imi	 

5.   Numer  PESEL

6.   Rodzaj prokury:

Cz��� II 

II.1 PODPISY OSÓB SK�ADAJ�CYCH WNIOSEK
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Za∏àcznik nr 52

KRS-WM     1/2

  KRS-WM PRZEDMIOT DZIA�ALNO�CI

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy

Za��cznik do wniosku o rejestracj� podmiotu
w rejestrze przedsi�biorców

DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku)

Nazwa / firma / nazwisko i imi	

Je�li opis rodzajów dzia�alno�ci nie mie�ci si� na dwóch stronach za��cznika, wówczas nale�y wype�ni� kolejne egzemplarze za��cznika „Przedmiot

dzia�alno�ci”.

Cz��� I 

I.� OPIS PRZEDMIOTU DZIA�ALNO�CI WED�UG POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIA�ALNO�CI (PKD)�

Lp. Kod PKD Opis przedmiotu dzia�alno�ci zgodny z PKD

       

 .  .

          

       

 .  .

          

       

 .  .

          

       

 .  .

          

       

 .  .

          

       

 .  .

          

       

 .  .

          

       

 .  .

          

                                                          
1 Polska Klasyfikacja Dzia�alno�ci stanowi za��cznik do rozporz�dzenia Rady Ministrów z  dnia 7 pa�dziernika �997 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Dzia�alno�ci (PKD) (Dz.U. Nr �28, poz. 829, z  �998 r. Nr �43, poz. 9�8 i z �999 r. Nr 92, poz.�047).
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Lp. Kod PKD Opis przedmiotu dzia alno ci zgodny z PKD

       

 .  .

          

       

 .  .

          

       

 .  .

          

       

 .  .

          

       

 .  .

          

       

 .  .

          

       

 .  .

          

       

 .  .

          

       

 .  .

          

       

 .  .

          

       

 .  .

          

Cz  II 

II.  PODPISY OSÓB SK ADAJ CYCH WNIOSEK
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Za∏àcznik nr 53

KRS-ZA     1/2

  KRS-ZA
ZMIANA – ODDZIA�Y, TERENOWE JEDNOSTKI

ORGANIZACYJNE

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy

Za��cznik do wniosku o zmian�
w  Krajowym Rejestrze S�dowym.

DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku)

Nazwa / Firma

Cz��� I 

I.1 DANE ODDZIA�U / TERENOWEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

1. Wpis dotyczy:

� 1. Wykre�lenia jednego i wpisania nowego oddzia�u � 3. Wykre�lenia oddzia�u

� 2. Zmiany danych oddzia�u � 4. Wpisania nowego oddzia�u

1)  W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 nale�y w polach oznaczonych numerami od 2 do 7 wpisa� dane dotycz�ce oddzia�u wykre�lanego, a

w polach od 8 do 18 wpisa� dane dotycz�ce nowego oddzia�u.

2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 nale�y w polach oznaczonych numerami od 2 do 7 wpisa� dane dotychczasowe identyfikuj�ce oddzia�,
a w polach oznaczonych numerami od 8 do 18 tylko te dane, które  uleg�y zmianie, pozosta�e pola przekre�laj�c. Przy czym:

• je�li zmiana dotyczy adresu, nale�y wype�ni� pola od 14 do 18,

• je�li zmiana dotyczy siedziby, nale�y wype�ni� pola od 9 do 18.

3) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami od 2 do 7, a pola od 8 do 18 przekre�li�.

4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami od 8 do 18, a pola od 2 do 7 przekre�li�.

Dane oddzia�u / terenowej jednostki organizacyjnej, którego dotyczy zmiana lub wykre�lenie

2. Nazwa / firma

3. Kraj 4. Województwo (Stan, Departament)

5. Powiat 6. Gmina

7. Miejscowo��

Nowy oddzia� / terenowa jednostka organizacyjna lub nowe dane w przypadku zmiany danych

8. Nazwa / firma

9. Kraj 10. Województwo (Stan, Departament)

11. Powiat 12. Gmina

13. Miejscowo��

14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu

17. Kod pocztowy 18. Poczta
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I.2 DANE ODDZIA�U / TERENOWEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

�.   Wpis dotyczy:

� �. Wykre�lenia jednego i wpisania nowego oddzia�u � 3. Wykre�lenia oddzia�u

� 2. Zmiany danych oddzia�u � 4. Wpisania nowego oddzia�u

1) W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 nale�y w polach oznaczonych numerami od 2 do 7 wpisa� dane dotycz�ce oddzia�u wykre�lanego, a w

polach od 8 do 18 wpisa� dane dotycz�ce nowego oddzia�u.

2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 nale�y w polach oznaczonych numerami od 2 do 7 wpisa� dane dotychczasowe identyfikuj�ce oddzia�,
a w polach oznaczonych numerami od 8 do 18 tylko te dane, które  uleg�y zmianie, pozosta�e pola przekre�laj�c. Przy czym:

• je�li zmiana dotyczy adresu, nale�y wype�ni� pola od 14 do 18,

• je�li zmiana dotyczy siedziby, nale�y wype�ni� pola od 9 do 18.

3) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami od 2 do 7, a pola od 8 do 18 przekre�li�.

4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami od 8 do 18, a pola od 2 do 7 przekre�li�.

Dane oddzia�u / terenowej jednostki organizacyjnej, którego dotyczy zmiana lub wykre�lenie

2.   Nazwa / firma

3.   Kraj 4.   Województwo (Stan, Departament)

5.   Powiat 6.   Gmina

7.   Miejscowo��

Nowy oddzia� / terenowa jednostka organizacyjna lub nowe dane w przypadku zmiany danych

8.   Nazwa / firma

9.   Kraj �0.   Województwo (Stan, Departament)

��.   Powiat �2.   Gmina

�3.   Miejscowo��

�4.   Ulica �5.   Nr domu �6.   Nr lokalu

�7.   Kod pocztowy �8.   Poczta

Cz��� II 

II.� PODPISY OSÓB SK�ADAJ�CYCH WNIOSEK
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Za∏àcznik nr 54

KRS-ZB     1/2

  KRS-ZB
ZMIANA – WSPÓLNICY SPÓ�KI JAWNEJ,

KOMPLEMENTARIUSZE SPÓ�KI
KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy

Za��cznik do wniosku o zmian� danych
w  rejestrze przedsi�biorców.

DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku)

Nazwa / Firma

Je�li wspólników / komplementariuszy, których dane uleg�y zmianie jest wi�cej ni� jeden, informacje o pozosta�ych nale�y wpisa� na kolejnych

egzemplarzach za��cznika KRS-ZB.

Cz��� I 

I.1 DANE WSPÓLNIKA / KOMPLEMENTARIUSZA

1. Wpis dotyczy:

� 1. 
Wykre�lenia jednego i wpisania nowego
wspólnika � 3. Wykre�lenia wspólnika

� 2. Zmiany danych wspólnika � 4. Wpisania nowego wspólnika

�) W przypadku zaznaczenia kwadratu � nale�y w polach od 2 do 9 wpisa� dane osoby wykre�lanej, a w polach od �0 do 2� dane nowej

osoby.

2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 nale�y w polach od 2 do 9 wpisa� dane dotychczasowe identyfikuj�ce osob�, a w polach od �� do 2�
tylko te dane, które uleg�y zmianie, pozosta�e pola przekre�laj�c. Przy czym:

• je�li zmiana dotyczy nazwiska dwucz�onowego, nale�y wpisa� oba jego cz�ony,

• w przypadku zmiany jednego z imion nale�y wpisa� oba imiona.

3) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 nale�y wype�ni� pola od 2 do 9, a pola od �0 do 2� przekre�li�.

4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 nale�y wype�ni� pola od �0 do 2�, a pola od 2 do 9 przekre�li�.

Dane wspólnika, którego dotyczy zmiana lub wykre�lenie

2. Czy wspólnik jest osob� fizyczn�?
(Je�li zaznaczono odpowied� „TAK” pola o numerach 8 i 9  nale�y przekre�li�.) � TAK � NIE

3. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska
z�oonego

4. Drugi cz�on nazwiska z�oonego

5. Pierwsze imi	 6. Drugie imi	 

7. Numer  PESEL

8. Numer KRS 9. Numer identyfikacyjny REGON

Dane nowego wspólnika lub nowe dane wspólnika w przypadku zmiany danych
• Je�li wpis dotyczy osoby, której dane uleg�y zmianie, pole oznaczone numerem �0 nale�y przekre�li�.

• W polach od �7 do 2� odpowied� „BEZ ZMIAN” dotyczy wy��cznie osoby, której dane ulegaj� zmianie.

10. Czy wspólnik jest osob� fizyczn�?
(Je�li zaznaczono odpowied� „TAK” pola o numerach �6 i �7 nale�y przekre�li�.) � TAK � NIE

11. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska 12. Drugi cz�on nazwiska z�oonego

13. Pierwsze imi	 14. Drugie imi	 

15. Numer  PESEL
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16. Numer KRS 17. Numer identyfikacyjny REGON

Informacje o wspólniku / komplementariuszu b d cym osob  fizyczn

18. Czy wspólnik / komplementariusz pozostaje w zwi zku ma e skim?
(Je li zaznaczono odpowied  „NIE”, pola o numerach 9 i 20 nale y

przekre li .)
TAK NIE BEZ ZMIAN

19. Czy zosta a zawarta ma e ska umowa maj tkowa ?
TAK NIE BEZ ZMIAN

20. Czy usta a wspólno  maj tkowa mi dzy ma onkami?
TAK NIE BEZ ZMIAN

21. Czy wspólnik / komplementariusz ma ograniczon  zdolno  do
czynno ci prawnych? TAK NIE BEZ ZMIAN

Cz  II 

II.1 PODPISY OSÓB SK ADAJ CYCH WNIOSEK
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Za∏àcznik nr 55

KRS-ZC     1/2

  KRS-ZC
ZMIANA – WSPÓLNICY

 SPÓ�KI KOMANDYTOWEJ

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy

Za��cznik do wniosku o zmian� danych
w  rejestrze przedsi�biorców

DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku)

Nazwa / Firma

Je�li wspólników, których dane uleg�y zmianie jest wi�cej ni� jeden, informacje o pozosta�ych nale�y wpisa� na kolejnych egzemplarzach

za��cznika KRS-ZC.

Cz��� I 

I.1 DANE WSPÓLNIKA

1. Wpis dotyczy:

� 1. 
Wykre�lenia jednego i wpisania nowego
komandytariusza lub komplementariusza � 3. 

Wykre�lenia komandytariusza lub
komplementariusza

� 2. 
Zmiany danych komandytariusza lub
komplementariusza � 4. 

Wpisania nowego komandytariusza lub
komplementariusza

�) W przypadku zaznaczenia kwadratu � nale�y w polach od 2 do �0 wpisa� dane osoby wykre�lanej, a w polach od �� do 32 dane nowej

osoby.

2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 nale�y w polach od 2 do �0 wpisa� dane dotychczasowe identyfikuj�ce osob�, a w polach od �3 do

32 tylko te dane, które uleg�y zmianie, pozosta�e pola przekre�laj�c. Przy czym:

• je�li zmiana dotyczy nazwiska dwucz�onowego, nale�y wpisa� oba jego cz�ony,

• w przypadku zmiany jednego z imion nale�y wpisa� oba imiona.

3) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 nale�y wype�ni� pola od 2 do �0, a pola od �� do 32 przekre�li�.

4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 nale�y wype�ni� pola od �� do 32, a pola od 2 do �0 przekre�li�

Dane wspólnika, którego dotyczy zmiana lub wykre�lenie

2. Czy wspólnik jest komandytariuszem?
� TAK � NIE

3. Czy wspólnik jest osob� fizyczn�?
(Je�li zaznaczono odpowied� „TAK”, pola o numerach 8 i 9 nale�y przekre�li�.) � TAK � NIE

4. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska
z�oonego

5. Drugi cz�on nazwiska z�oonego

6. Pierwsze imi	 7. Drugie imi	 

8. Numer  PESEL

9. Numer KRS 10. Numer identyfikacyjny REGON

Dane nowego wspólnika lub nowe dane wspólnika w przypadku zmiany danych
• Je�li wpis dotyczy osoby, której dane uleg�y zmianie, pola oznaczone numerami �� i �2 nale�y przekre�li�.

• W polach od 20 do 26 odpowied� „BEZ ZMIAN” dotyczy wy��cznie osoby, której dane ulegaj� zmianie.

11. Czy wspólnik jest komandytariuszem ?
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” pola oznaczone numerami od 24 do 32 nale�y

przekre�li�.) � TAK � NIE

12. Czy wspólnik jest osob� fizyczn�?
(Je�li zaznaczono odpowied� „TAK” pola o numerach �8 i �9 nale�y przekre�li�.) � TAK � NIE

13. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska
z�oonego

14. Drugi cz�on nazwiska z�oonego
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15. Pierwsze imi 16. Drugie imi  

17. Numer  PESEL

18. Numer KRS 19. Numer identyfikacyjny REGON

Informacje o wspólniku b d cym osob  fizyczn

20. Czy wspólnik pozostaje w zwi zku ma e skim?
(Je li zaznaczono odpowied  „NIE” w przypadku, gdy wpis dotyczy

nowego wspólnika, pola o numerach 2  i 22 nale y przekre li .)
TAK NIE BEZ ZMIAN

21. Czy zosta a zawarta ma e ska umowa maj tkowa ?
TAK NIE BEZ ZMIAN

22. Czy usta a wspólno  maj tkowa mi dzy ma onkami?
TAK NIE BEZ ZMIAN

23. Czy wspólnik ma ograniczon  zdolno  do czynno ci prawnych?
TAK NIE BEZ ZMIAN

Informacje dotycz ce wspólnika b d cego komandytariuszem
(Je li wpis dotyczy nowego komandytariusza, pola o numerach 27 i 30 nale y przekre li , a  pozosta e

pola odpowiednio wype ni .)

24. Wysoko  sumy komandytowej

25. Aktualna warto  wk adu wspólnika okre lona w umowie

26. Czy jest w tym wk ad niepieni ny?
TAK NIE BEZ ZMIAN

27. Czy komandytariusz wniós  nowy wk ad?
(Je li zaznaczono odpowied  „NIE” pola o numerach 28 i 29 nale y przekre li .) TAK NIE

28. Warto  wk adu wnoszonego

29. Czy jest w tym wk ad niepieni ny?
TAK NIE

30. Czy zwrócono komandytariuszowi wk ad?
(Je li zaznaczono odpowied  „NIE” pola o numerach 3  i 32 nale y przekre li .) TAK NIE

31. Warto  wk adu zwracanego

32. Czy jest to zwrot wk adu niepieni nego?
TAK NIE

Cz  II 

II.1 PODPISY OSÓB SK ADAJ CYCH WNIOSEK
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Za∏àcznik nr 56

KRS-ZD     1/2

  KRS-ZD ZMIANA – PARTNERZY

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy

Za��cznik do wniosku o zmian� danych
w  rejestrze przedsi�biorców.

DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku)

Nazwa / Firma

Je�li partnerów, których dane uleg�y zmianie jest wi�cej ni� dwóch informacje o pozosta�ych nale�y wpisa� na kolejnych egzemplarzach

za��cznika KRS-ZD.

Cz��� I 

I.1 DANE PARTNERA

1. Wpis dotyczy:

� 1. Wykre�lenia jednego i wpisania nowego partnera � 3. Wykre�lenia partnera

� 2. Zmiany danych partnera � 4. Wpisania nowego partnera

�) W przypadku zaznaczenia kwadratu � nale�y w polach od 2 do 6 wpisa� dane osoby wykre�lanej, a w polach od 7 do �6 dane nowej osoby.

2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 nale�y w polach od 2 do 6 wpisa� dane dotychczasowe identyfikuj�ce osob�, a w polach od 7 do �6

tylko te dane, które uleg�y zmianie, pozosta�e pola przekre�laj�c. Przy czym:

• je�li zmiana dotyczy nazwiska dwucz�onowego, nale�y wpisa� oba jego cz�ony,

• w przypadku zmiany jednego z imion nale�y wpisa� oba imiona.

3) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 nale�y wype�ni� pola od 2 do 6, a pola od 7 do �6 przekre�li�.

4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 nale�y wype�ni� pola od 7 do �6, a pola od 2 do 6 przekre�li�.

Dane partnera, którego dotyczy zmiana lub wykre�lenie

2. Nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska z�oonego 3. Drugi cz�on nazwiska z�oonego

4. Pierwsze imi	 5. Drugie imi	 

6. Numer  PESEL

Dane nowego partnera lub nowe dane partnera w przypadku zmiany danych
(W polach od �2 do �6 odpowied� „BEZ ZMIAN” dotyczy wy��cznie osoby, której dane ulegaj� zmianie.)

7. Nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska z�oonego 8. Drugi cz�on nazwiska z�oonego

9. Pierwsze imi	 10. Drugie imi	 

11. Numer  PESEL

12. Czy partner ponosi odpowiedzialno�� w granicach okre�lonych
w art. 95 par. 2 Kodeksu spó�ek handlowych? � TAK � NIE � BEZ ZMIAN

13. Czy partner pozostaje w zwi�zku ma�e
skim?
(Je�li zaznaczono odpowied� „NIE”, pola o numerach �4 i �5 nale�y

przekre�li�.) � TAK � NIE � BEZ ZMIAN

14. Czy zosta�a zawarta ma�e
ska umowa maj�tkowa ?
� TAK � NIE � BEZ ZMIAN

15. Czy usta�a wspólno�� maj�tkowa mi	dzy ma�onkami?
� TAK � NIE � BEZ ZMIAN

16. Czy partner ma ograniczon� zdolno�� do czynno�ci prawnych?
� TAK � NIE � BEZ ZMIAN
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I.2 DANE PARTNERA

1.   Wpis dotyczy:

� 1. Wykre�lenia jednego i wpisania nowego partnera � 3. Wykre�lenia partnera

� 2. Zmiany danych partnera � 4. Wpisania nowego partnera

1) W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 nale�y w polach od 2 do 6 wpisa� dane osoby wykre�lanej, a w polach od 7 do 16 dane nowej

osoby.

2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 nale�y w polach od 2 do 6 wpisa� dane dotychczasowe identyfikuj�ce osob�, a w polach od 7 do 16

tylko te dane, które uleg�y zmianie, pozosta�e pola przekre�laj�c. Przy czym:

• je�li zmiana dotyczy nazwiska dwucz�onowego nale�y wpisa� oba jego cz�ony,

• w przypadku zmiany jednego z imion nale�y wpisa� oba imiona.

3) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 nale�y wype�ni� pola od 2 do 6, a pola od 7 do 16 przekre�li�.

4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 nale�y wype�ni� pola od 7 do 16, a pola od 2 do 6 przekre�li�.

Dane partnera, którego dotyczy zmiana lub wykre�lenie

2.   Nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska z�oonego 3.   Drugi cz�on nazwiska z�oonego

4.   Pierwsze imi	 5.   Drugie imi	 

6.   Numer  PESEL

Dane nowego partnera lub nowe dane partnera w przypadku zmiany danych
(W polach od 12 do 16 odpowied� „BEZ ZMIAN” dotyczy wy��cznie osoby, której dane ulegaj� zmianie.)

7.   Nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska z�oonego 8.   Drugi cz�on nazwiska z�oonego

9.   Pierwsze imi	 10.   Drugie imi	 

11.   Numer  PESEL

12.   Czy partner ponosi odpowiedzialno�� w granicach okre�lonych
w Art. 95 par. 2 Kodeksu spó�ek handlowych? � TAK � NIE � BEZ ZMIAN

13.   Czy partner pozostaje w zwi�zku ma�e
skim?
(Je�li zaznaczono odpowied� „NIE”, pola o numerach 14 i 15 nale�y

przekre�li�.) � TAK � NIE � BEZ ZMIAN

14.   Czy zosta�a zawarta ma�e
ska umowa maj�tkowa ?
� TAK � NIE � BEZ ZMIAN

15. Czy usta�a wspólno�� maj�tkowa mi	dzy ma�onkami?
� TAK � NIE � BEZ ZMIAN

16.   Czy partner ma ograniczon� zdolno�� do czynno�ci prawnych?
� TAK � NIE � BEZ ZMIAN

Cz��� II 

II.1 PODPISY OSÓB SK�ADAJ�CYCH WNIOSEK
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Za∏àcznik nr 57

KRS-ZE     1/2

  KRS-ZE
ZMIANA – WSPÓLNICY SPÓ�KI

Z OGRANICZON� ODPOWIEDZIALNO�CI�
PODLEGAJ�CY WPISOWI DO REJESTRU

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy

Za��cznik do wniosku o zmian� danych
w  rejestrze przedsi�biorców

DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku)

Nazwa / Firma

Je�li wspólników, których dane uleg�y zmianie,  jest wi�cej ni� jeden, informacje o pozosta�ych nale�y wpisa� na kolejnych egzemplarzach

za��cznika KRS-ZE.

Cz��� I 

I.1 DANE WSPÓLNIKA

1.   Wpis dotyczy:

� 1. 
Wykre�lenia jednego i wpisania nowego
wspólnika � 3. Wykre�lenia wspólnika

� 2. Zmiany danych wspólnika � 4. Wpisania nowego wspólnika

�) W przypadku zaznaczenia kwadratu � nale�y w polach od 2 do 9 wpisa� dane osoby wykre�lanej, a w polach od �0 do �9 dane nowej

osoby.

2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 nale�y w polach od 2 do 9 wpisa� dane dotychczasowe identyfikuj�ce osob�, a w polach od �� do �9

tylko te dane, które uleg�y zmianie, pozosta�e pola przekre�laj�c. Przy czym:

• je�li zmiana dotyczy nazwiska dwucz�onowego, nale�y wpisa� oba jego cz�ony,

• w przypadku zmiany jednego z imion nale�y wpisa� oba imiona

3) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 nale�y wype�ni� pola od 2 do 9, a pola od �0 do �9 przekre�li�.

4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 nale�y wype�ni� pola od �0 do �9, a pola od 2 do 9 przekre�li�.

Dane wspólnika, którego dotyczy zmiana lub wykre�lenie

2. Czy wspólnik jest osob� fizyczn�?
(Je�li zaznaczono odpowied� „TAK” pola o numerach 8 i 9 nale�y przekre�li�.) � TAK � NIE

3.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska
z�oonego

4.   Drugi cz�on nazwiska z�oonego

5.   Pierwsze imi	 6.   Drugie imi	 

7.   Numer  PESEL

8.   Numer KRS 9.   Numer identyfikacyjny REGON

Dane nowego wspólnika lub nowe dane wspólnika w przypadku zmiany danych
(Je�li wpis dotyczy osoby, której dane uleg�y zmianie, pole oznaczone numerem �0 nale�y przekre�li�.)

10. Czy wspólnik jest osob� fizyczn�?
(Je�li zaznaczono odpowied� „TAK” pola o numerach �6 i �7 nale�y przekre�li�.) � TAK � NIE

11.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska
z�oonego

12.   Drugi cz�on nazwiska z�oonego

13.   Pierwsze imi	 14.   Drugie imi	 

15.   Numer  PESEL
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16.   Numer KRS 17.   Numer identyfikacyjny REGON

18.   Ilo  i czna wysoko  udzia ów

19. Czy wspólnik posiada ca o  udzia ów?
(Odpowied  „BEZ ZMIAN” nie dotyczy nowego wspólnika.) TAK NIE BEZ ZMIAN

Cz  II 

II.1 PODPISY OSÓB SK ADAJ CYCH WNIOSEK
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Za∏àcznik nr 58

KRS-ZF     1/2

  KRS-ZF ZMIANA – AKCJONARIUSZ SPÓ�KI AKCYJNEJ

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy

Za��cznik do wniosku o zmian� danych
w  rejestrze przedsi�biorców.

DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku)

Firma

Cz��� I 

I.1 AKCJONARIUSZ, DO KTÓREGO W CA�O�CI NALE�� AKCJE SPÓ�KI

1. Wpis dotyczy:

� 1. 
Wykre�lenia akcjonariusza i wpisania innego
jedynego akcjonariusza � 3. Wykre�lenia akcjonariusza

� 2. Zmiany danych akcjonariusza � 4. Wpisania jedynego akcjonariusza

1. W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 w polach od 2 do 9 nale�y wpisa� dane akcjonariusza wykre�lanego, a w polach od 10 do 18 dane nowego

akcjonariusza.

2. W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 w polach od 2 do 9. nale�y wpisa� dane akcjonariusza takie jakie s� zapisane w rejestrze, a w polach od 11

do 18 nale�y wpisa� tylko te dane, które uleg�y zmianie, przy czym:

• je�li zmiana dotyczy nazwiska dwucz�onowego, nale�y wpisa� oba jego cz�ony,

• w przypadku zmiany jednego z imion nale�y wpisa� oba imiona

3. W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 w polach od 2 do 9 nale�y wpisa� dane akcjonariusza wykre�lanego, a pola od 10 do 17 przekre�li�.

4. W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 w polach od 10 do 17 nale�y wpisa� dane akcjonariusza, do którego w ca�o�ci nale�� akcje spó�ki, a pola od

2 do 9 przekre�li�.

Dane akcjonariusza, którego dotyczy wykre�lenie lub zmiana danych

2. Czy akcjonariusz jest osob� fizyczn�?
(Je�li zaznaczono odpowied� „TAK” pola o numerach 8 i 9 nale�y przekre�li�.)

� TAK � NIE

3. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska 4. Drugi cz�on nazwiska z�oonego

5. Pierwsze imi	 6. Drugie imi	 

7. Numer  PESEL

8. Numer KRS 9. Numer identyfikacyjny REGON

Dane nowego akcjonariusza lub nowe dane akcjonariusza w przypadku zmiany danych

10. Czy akcjonariusz jest osob� fizyczn�?
(Pytanie dotyczy wpisania nowego akcjonariusza. Je�li zaznaczono odpowied� „TAK” pola o

numerach 16 i 17 nale�y przekre�li�.) � TAK � NIE

11. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska
z�oonego

12. Drugi cz�on nazwiska z�oonego

13. Pierwsze imi	 14. Drugie imi	 
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15. Numer  PESEL

16. Numer KRS 17. Numer identyfikacyjny REGON

18. Czy akcjonariusz posiada ca o  akcji?
(Odpowied  „BEZ ZMIAN” nie dotyczy nowego akcjonariusza.) TAK NIE BEZ ZMIAN

Cz  II 

II.1 PODPISY OSÓB SK ADAJ CYCH WNIOSEK
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Za∏àcznik nr 59

KRS-ZH     1/3

 KRS-ZH  ZMIANA - PO��CZENIE, PODZIA� SPÓ�KI

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy

 Za��cznik do wniosku o zmian� danych
w  rejestrze przedsi�biorców

DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku)

Firma

Je�li podmiotów, o których informacje powinny by� wpisane w cz��ci II lub III za��cznika jest wi�cej ni� 3, wówczas nale�y informacje o pozosta�ych

podmiotach wpisa� na kolejnych egzemplarzach za��cznika KRS-ZH. Na kolejnych egzemplarzach za��cznika nale�y przekre�li� cz��� I.

Cz��� I 

I.1 OKRE�LENIE RODZAJU WPISU

1. Wpis informacji o:

� 1. Przekszta�ceniu w inn� spó�k	 handlow� � 4. Wydzieleniu cz	�ci maj�tku spó�ki w wyniku podzia�u1

� 2. Podziale spó�ki z jej likwidacj�1 � 5. Przej	ciu cz	�ci maj�tku innej spó�ki w wyniku podzia�u1

� 3. Przej	ciu przez inn� spó�k	 � 6. Przej	ciu innej spó�ki1

2. Opis sposobu po��czenia, podzia�u lub przekszta�cenia, data podj	cia uchwa�y o po��czeniu, podziale lub przekszta�ceniu oraz
organ podejmuj�cy uchwa�	

�. W przypadku zaznaczenia kwadratu �, 2, 3 lub 4 nale�y wype�ni� cz��� II za��cznika.

2. W przypadku zaznaczenia kwadratu 5 lub 6 nale�y wype�ni� cz��� III za��cznika.

Cz��� II 

DANE PODMIOTÓW POWSTA�YCH  W WYNIKU PO��CZENIA / PODZIA�U LUB DANE PODMIOTÓW
PRZEJMUJ�CYCH CA�O�� LUB CZ��� MAJ�TKU SPÓ�KI

(Wszystkie pola, w których nie b�d� wpisane dane, nale�y przekre�li�. Je�li podmiotów jest wi�cej ni� trzy, nale�y wype�ni� kolejny egzemplarz

za��cznika, przekre�laj�c na nim cz��� I i III.)

II.1 DANE PODMIOTU

1.   Nazwa / firma podmiotu

II.1.1 Czy podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze S�dowym?
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami 2 i 6.

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami od 3 do 6.) � TAK � NIE

2.   Numer KRS

1 Nie dotyczy spó�ki jawnej, komandytowej, partnerskiej i komandytowo – akcyjnej.
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3. Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany 4. Numer w rejestrze

5. Nazwa s�du prowadz�cego rejestr

6. Numer  identyfikacyjny REGON

II.2 DANE PODMIOTU

�.   Nazwa / firma podmiotu

II.2.� Czy podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze S�dowym?
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami 2 i 6.

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami od 3 do 6.) � TAK � NIE

2.   Numer KRS

3.   Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany 4.   Numer w rejestrze

5.   Nazwa s�du prowadz�cego rejestr

6.   Numer  identyfikacyjny REGON

II.3 DANE PODMIOTU

�.   Nazwa / firma podmiotu

II.3.� Czy podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze S�dowym?
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami 2 i 6.

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami od 3 do 6.) � TAK � NIE

2.   Numer KRS

3.   Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany 4.   Numer w rejestrze

5.   Nazwa s�du prowadz�cego rejestr

6.   Numer  identyfikacyjny REGON

Cz��� III 

DANE PODMIOTÓW, KTÓRYCH MAJ�TEK W CA�O�CI LUB CZ��CI JEST PRZEJMOWANY W WYNIKU
PO��CZENIA LUB PODZIA�U

(Wszystkie pola, w których nie b�d� wpisane dane, nale�y przekre�li�. Je�li podmiotów jest wi�cej ni� trzy, nale�y wype�ni� kolejny egzemplarz

za��cznika, przekre�laj�c na nim cz��� I i II.)

III.� DANE PODMIOTU

�.   Nazwa / firma podmiotu

III.�.� Czy podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze S�dowym?
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami 2 i 6.

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami od 3 do 6.) � TAK � NIE
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2.   Numer KRS

3.   Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany 4.   Numer w rejestrze

5.   Nazwa s du prowadz cego rejestr

6.   Numer  identyfikacyjny REGON

III.2 DANE PODMIOTU

1.   Nazwa / firma podmiotu

III.2.1 Czy podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze S dowym?
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” nale y wype ni  pola oznaczone numerami 2 i 6.

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” nale y wype ni  pola oznaczone numerami od 3 do 6.)
TAK NIE

2.   Numer KRS

3.   Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany 4.   Numer w rejestrze

5.   Nazwa s du prowadz cego rejestr

6.   Numer  identyfikacyjny REGON

III.3 DANE PODMIOTU

1.   Nazwa / firma podmiotu

III.3.1 Czy podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze S dowym?
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” nale y wype ni  pola oznaczone numerami 2 i 6.

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” nale y wype ni  pola oznaczone numerami od 3 do 6.)
TAK NIE

2.   Numer KRS

3.   Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany 4.   Numer w rejestrze

5.   Nazwa s du prowadz cego rejestr

6.   Numer  identyfikacyjny REGON

Cz  IV 

IV.1 PODPISY OSÓB SK ADAJ CYCH WNIOSEK



Dziennik Ustaw Nr 118 — 6788 — Poz. 1247

Za∏àcznik nr 60

  KRS-ZI ZMIANA – ORGANIZACJE ZRZESZONE

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy

Za��cznik do wniosku o zmian� danych
w  Krajowym Rejestrze S�dowym.

DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku)

Nazwa / Firma

Cz��� I 

I.1 DANE ORGANIZACJI

1.   Wpis dotyczy:

� 1. Wykre�lenia jednej i wpisania nowej organizacji � 3. Wykre�lenia organizacji

� 2. Zmiany danych organizacji � 4. Wpisania nowej organizacji

1) W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 nale�y w polach od 2 do 4 wpisa� dane organizacji wykre�lanej, a w polach od 5 do 10 dane nowej
organizacji.

2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 nale�y w polach od 2 do 4 wpisa� dane dotychczasowe identyfikuj�ce organizacj�, a w polach od 5
do 10 tylko te dane, które uleg�y zmianie, pozosta�e pola przekre�laj�c.

3) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 nale�y wype�ni� pola od 2 do 4, a pola od 5 do 10 przekre�li�.
4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 nale�y wype�ni� pola od 5 do 10, a pola od 2 do 4 przekre�li�.

Dane organizacji, której dotyczy zmiana lub wykre�lenie

2.   Nazwa

3. Numer KRS
(Nale�y wpisa� numer KRS, je�li by� podany przy wpisie organizacji
stanowi�cej zwi�zek innych organizacji.)

4.   Numer identyfikacyjny REGON

Dane nowej organizacji lub nowe dane organizacji w przypadku zmiany danych

5.   Nazwa

I.1.1 Czy organizacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S�dowym?
(W przypadku wpisywania danych nowej organizacji:
- gdy zaznaczono odpowied� „TAK” , nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami 6 i 10,
- gdy zaznaczono odpowied� „NIE” nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami od 7 do 10.) � TAK � NIE

6.   Numer KRS

7.   Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany 8.   Numer w rejestrze

9.   Nazwa s�du prowadz�cego rejestr

10.   Numer  identyfikacyjny REGON

KRS-ZI 1/2
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I.2 DANE ORGANIZACJI

1.   Wpis dotyczy:

� 1. Wykre�lenia jednej i wpisania nowej organizacji � 3. Wykre�lenia organizacji

� 2. Zmiany danych organizacji � 4. Wpisania nowej organizacji

1) W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 nale�y w polach od 2 do 4 wpisa� dane organizacji wykre�lanej, a w polach od 5 do 10 dane nowej

organizacji.

2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 nale�y w polach od 2 do 4 wpisa� dane dotychczasowe identyfikuj�ce organizacj�, a w polach od 5

do 10 tylko te dane, które uleg�y zmianie, pozosta�e pola przekre�laj�c.

3) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 nale�y wype�ni� pola od 2 do 4, a pola od 5 do 10 przekre�li�.

4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 nale�y wype�ni� pola od 5 do 10, a pola od 2 do 4 przekre�li�.

Dane organizacji, której dotyczy zmiana lub wykre�lenie

2.   Nazwa

3. Numer KRS
(Nale�y wpisa� numer KRS, je�li by� podany przy wpisie organizacji

stanowi�cej zwi�zek innych organizacji.)

4.   Numer identyfikacyjny REGON

Dane nowej organizacji lub nowe dane organizacji w przypadku zmiany danych

5.   Nazwa

I.2.1 Czy organizacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S�dowym?
(W przypadku wpisywania danych nowej organizacji:

- gdy zaznaczono odpowied� „TAK” , nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami 6 i 10,

- gdy zaznaczono odpowied� „NIE” nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami od 7 do 10.)
� TAK � NIE

6.   Numer KRS

7.   Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany 8.   Numer w rejestrze

9.   Nazwa s�du prowadz�cego rejestr

10.   Numer  identyfikacyjny REGON

Cz��� II 

II.1 PODPISY OSÓB SK�ADAJ�CYCH WNIOSEK
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Za∏àcznik nr 61

KRS-ZJ     1/2

  KRS-ZJ ZMIANA – REPREZENTANT PODMIOTU ZAGRANICZNEGO

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy

Za��cznik do wniosku o zmian� danych
w  rejestrze przedsi�biorców

DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku)

Nazwa / Firma

Je�li reprezentantów, których dane uleg�y zmianie jest wi�cej ni� dwóch, informacje o pozosta�ych nale�y wpisa� na kolejnych egzemplarzach

za��cznika KRS-ZJ.

Cz��� I 

I.1 DANE REPREZENTANTA

1.   Wpis dotyczy:

� 1. 
Wykre�lenia jednego i wpisania nowego
reprezentanta � 3. Wykre�lenia reprezentanta

� 2. Zmiany danych reprezentanta � 4. Wpisania nowego reprezentanta

�) W przypadku zaznaczenia kwadratu � nale�y w polach od 2 do 6 wpisa� dane osoby wykre�lanej, a w polach od 7 do �2 dane nowej osoby.

2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 nale�y w polach od 2 do 6 wpisa� dane dotychczasowe identyfikuj�ce osob�, a w polach od 7 do �2

tylko te dane, które uleg�y zmianie, pozosta�e pola przekre�laj�c. Przy czym:

• je�li zmiana dotyczy nazwiska dwucz�onowego, nale�y wpisa� oba jego cz�ony,

• w przypadku zmiany jednego z imion nale�y wpisa� oba imiona.

3) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 nale�y wype�ni� pola od 2 do 6, a pola od 7 do �2 przekre�li�.

4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 nale�y wype�ni� pola od 7 do �2, a pola od 2 do 6 przekre�li�.

Dane reprezentanta, którego dotyczy zmiana lub wykre�lenie

2.   Nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska z�oonego 3.   Drugi cz�on nazwiska z�oonego

4.   Pierwsze imi	 5.   Drugie imi	 

6.   Numer  PESEL

Dane nowego reprezentanta lub nowe dane reprezentanta w przypadku zmiany danych

7.   Nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska z�oonego 8.   Drugi cz�on nazwiska z�oonego

9.   Pierwsze imi	 10.   Drugie imi	 

11.   Numer  PESEL

12.   Funkcja osoby w oddziale
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I.2 DANE REPREZENTANTA

1.   Wpis dotyczy:

1. 
Wykre lenia jednego i wpisania nowego
reprezentanta

3. Wykre lenia reprezentanta

2. Zmiany danych reprezentanta 4. Wpisania nowego reprezentanta

) W przypadku zaznaczenia kwadratu  nale y w polach od 2 do 6 wpisa  dane osoby wykre lanej, a w polach od 7 do 2 dane nowej

osoby.

2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 nale y w polach od 2 do 6 wpisa  dane dotychczasowe identyfikuj ce osob , a w polach od 7 do 2

tylko te dane, które uleg y zmianie, pozosta e pola przekre laj c. Przy czym:

• je li zmiana dotyczy nazwiska dwucz onowego nale y wpisa  oba jego cz ony,

• w przypadku zmiany jednego z imion nale y wpisa  oba imiona.

3) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 nale y wype ni  pola od 2 do 6, a pola od 7 do 2 przekre li .

4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 nale y wype ni  pola od 7 do 2, a pola od 2 do 6 przekre li .

Dane reprezentanta, którego dotyczy zmiana lub wykre lenie

2.   Nazwisko lub pierwszy cz on nazwiska z o onego 3.   Drugi cz on nazwiska z o onego

4.   Pierwsze imi 5.   Drugie imi  

6.   Numer  PESEL

Dane nowego reprezentanta lub nowe dane reprezentanta w przypadku zmiany danych

7.   Nazwisko lub pierwszy cz on nazwiska z o onego 8.   Drugi cz on nazwiska z o onego

9.   Pierwsze imi 10.   Drugie imi  

11.   Numer  PESEL

12.   Funkcja osoby w oddziale

Cz  II 

II.1 PODPISY OSÓB SK ADAJ CYCH WNIOSEK
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Za∏àcznik nr 62

KRS-ZK     1/2

  KRS-ZK
ZMIANA – ORGANY PODMIOTU / WSPÓLNICY UPRAWNIENI

DO REPREZENTOWANIA SPÓ�KI

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy

Za��cznik do wniosku o zmian� danych
w  Krajowym Rejestrze S�dowym

DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku)

Nazwa / Firma

Je�li osób, dla których nale�y dokona� odpowiedniego wpisu jest wi�cej ni� jedna, informacje o nich nale�y wpisa� na kolejnych egzemplarzach

za��cznika KRS-ZK przekre�laj�c na nich pole w cz��ci I.2 oraz pole oznaczone numerem 4 w cz��ci II.2.

Cz��� I 

I.1 OKRE�LENIE ORGANU LUB OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY WPIS

1. Zg�oszenie dotyczy:

� 1. 
Organu uprawnionego do
reprezentacji podmiotu � 2. 

Wspólników uprawnionych do
reprezentowania spó�ki � 3. Organu nadzoru

- W przypadku zaznaczenia kwadratu � lub 2, w cz��ci I.2 mo�na zaznaczy� jeden z kwadratów �, 2, 4  lub 5.
- W przypadku zaznaczenia kwadratu 3, w cz��ci I.2 mo�na zaznaczy� kwadrat � lub 3.

I.2 OKRE�LENIE RODZAJU WPISU

2. Wpis dotyczy:

� 1. Zmiany informacji o osobach wchodz�cych w
sk�ad organu lub wspólnikach uprawnionych do
reprezentowania spó�ki

� 3. Wykre�lenia organu nadzoru

� 2. � 4. Wykre�lenia sposobu reprezentacji ��cznie z
organem uprawnionym do reprezentacji podmiotu
lub wszystkimi wspólnikami uprawnionymi do
reprezentacji spó�ki

Zmiany sposobu reprezentacji ��cznie ze zmian�
informacji o osobach wchodz�cych w sk�ad
organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu
lub wspólnikach uprawnionych do
reprezentowania spó�ki

� 5. Zmiany informacji o sposobie reprezentacji

�) W przypadku zaznaczenia kwadratu � nale�y wype�ni� pole oznaczone numerem 3 w cz��ci II oraz odpowiednie pola w cz��ci III. Je�eli wpis

dotyczy wspólników uprawnionych do reprezentowania spó�ki pole oznaczone numerem 3 w cz��ci II nale�y przekre�li�.

2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 nale�y wype�ni� pola oznaczone numerem 3 i 4 w cz��ci II oraz odpowiednie pola w cz��ci III. Je�eli

wpis dotyczy wspólników uprawnionych do reprezentowania spó�ki pole oznaczone numerem 3 w cz��ci II nale�y przekre�li�.

3) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 lub 4 nale�y wype�ni� pole oznaczone numerem 3 w cz��ci II. Je�eli wpis dotyczy wspólników

uprawnionych do reprezentowania spó�ki w polu oznaczonym numerem 3 w cz��ci II nale�y wpisa� s�owa „wspólnicy uprawnieni do

reprezentowania spó�ki”. Pola w pozosta�ych cz��ciach za��cznika nale�y przekre�li�.

4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 5 nale�y wype�ni� tylko pole oznaczone numerem 4 w cz��ci II.

UWAGA !

Wszystkie pola, w których nie b�d� wpisane dane, nale�y przekre�li� !

Cz��� II 

II.1 DANE ORGANU

3. Nazwa organu

II.2 ZMIANA SPOSOBU REPREZENTACJI

4. Nowy sposób reprezentacji podmiotu
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Cz��� III 

III.1 DANE OSOBY WCHODZ�CEJ W SK�AD ORGANU / WSPÓLNIKA UPRAWNIONEGO DO
REPREZENTOWANIA SPÓ�KI

1.   Wpis dotyczy:

� 1. Wykre�lenia jednej i wpisania nowej osoby � 3. Wykre�lenia osoby

� 2. Zmiany danych osoby � 4. Wpisania nowej osoby

�) W przypadku zaznaczenia kwadratu � nale�y w polach oznaczonych numerami od 2 do 9 wpisa� dane osoby, która jest wykre�lana, a w

polach od �0 do 20 dane nowej osoby.

2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 nale�y w polach oznaczonych numerami od 2 do 9 wpisa� dotychczasowe dane identyfikuj�ce

osob�, a w polach oznaczonych numerami od �� do 20 te dane, które uleg�y zmianie, przy czym:

• je�li zmiana dotyczy nazwiska dwucz�onowego nale�y wpisa� oba jego cz�ony,

•w przypadku zmiany jednego z imion nale�y wpisa� oba imiona.

3) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami od 2 do 9, a pola od �0 do 20 przekre�li�.

4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami od �0 do 20, a pola od 2 do 9 przekre�li�.

Dane osoby, której dotyczy zmiana lub wykre�lenie

2. Czy osoba, której dotyczy wpis, jest osob� fizyczn�?
(Je�li zaznaczono odpowied� „TAK” pola o numerach 8 i 9 nale�y przekre�li�.) � TAK � NIE

3.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska
z�oonego

4.   Drugi cz�on nazwiska z�oonego

5.   Pierwsze imi	 6.   Drugie imi	 

7.   Numer  PESEL

8.   Numer KRS 9.   Numer identyfikacyjny REGON

Dane nowej osoby lub  nowe dane osoby, której dotyczy zmiana
(Je�li wpis dotyczy osoby, której dane uleg�y zmianie, pole oznaczone numerem �0 nale�y przekre�li�.)

10. Czy osoba, której dotyczy wpis, jest osob� fizyczn�?
(Je�li zaznaczono odpowied� „TAK” pola o numerach �6 i �7 nale�y przekre�li�.) � TAK � NIE

11.   Nazwa / firma /,nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska
z�oonego

12.   Drugi cz�on nazwiska z�oonego

13.   Pierwsze imi	 14.   Drugie imi	 

15.   Numer  PESEL

16.   Numer KRS 17.   Numer identyfikacyjny REGON

Informacje dotycz�ce osoby wchodz�cej w sk�ad organu reprezentacji

18.   Funkcja osoby w organie reprezentacji

19. Czy osoba wchodz�ca  w sk�ad organu reprezentacji jest
zawieszona?1

(Odpowied� „BEZ ZMIAN” nie dotyczy nowej osoby)
� TAK � NIE � BEZ ZMIAN

    
-

    
-

            20. Data, do jakiej osoba zosta�a zawieszona (dzie
 – miesi�c – rok)1

Cz��� IV 

IV.1 PODPISY OSÓB SK�ADAJ�CYCH WNIOSEK

1
 Dotyczy podmiotów, dla których przepisy dopuszczaj� zawieszenie osoby wchodz�cej w sk�ad organu reprezentacji.
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Za∏àcznik nr 63

KRS-ZL     1/2

  KRS-ZL ZMIANA – PROKURENCI

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy

Za��cznik do wniosku o zmian� danych
w  rejestrze przedsi�biorców

DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku)

Nazwa / Firma

Cz��� I 

I.1 DANE PROKURENTA

1. Wpis dotyczy:

� 1. 
Wykre�lenia jednego i wpisania nowego
prokurenta � 3. Wykre�lenia prokurenta

� 2. Zmiany danych prokurenta � 4. Wpisania ustanowionego prokurenta

1) W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 nale�y w polach oznaczonych numerami od 2 do 6 wpisa� dane osoby, która jest wykre�lana, a w

polach od 7 do 12 dane nowej osoby.

2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 nale�y w polach oznaczonych numerami od 2 do 6 wpisa� dotychczasowe dane identyfikuj�ce

osob�, a w polach oznaczonych numerami od 7 do 12 te dane, które uleg�y zmianie, przy czym:

• je�li zmiana dotyczy nazwiska dwucz�onowego, nale�y wpisa� oba jego cz�ony,

•w przypadku zmiany jednego z imion nale�y wpisa� oba imiona.

3) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami od 2 do 6, a pola od 7 do 12 przekre�li�.

4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami od 7 do 12, a pola od 2 do 6 przekre�li�.

Dane prokurenta, którego dotyczy zmiana lub wykre�lenie

2. Nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska z�oonego 3. Drugi cz�on nazwiska z�oonego

4. Pierwsze imi	 5. Drugie imi	 

6. Numer  PESEL

Dane nowego prokurenta lub nowe dane prokurenta w przypadku zmiany danych

7. Nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska z�oonego 8.   Drugi cz�on nazwiska z�oonego

9. Pierwsze imi	 10. Drugie imi	 

11.   Numer  PESEL

12.   Rodzaj prokury:

I.2 DANE PROKURENTA

1.   Wpis dotyczy:

� 1. 
Wykre�lenia jednego i wpisania nowego
prokurenta � 3. Wykre�lenia prokurenta

� 2. Zmiany danych prokurenta � 4. Wpisania ustanowionego prokurenta
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1) W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 nale�y w polach oznaczonych numerami od 2 do 6 wpisa� dane osoby, która jest wykre�lana, a w

polach od 7 do 12 dane nowej osoby

2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 nale�y w polach oznaczonych numerami od 2 do 6 wpisa� dotychczasowe dane identyfikuj�ce

osob�, a w polach oznaczonych numerami od 7 do 12 te dane, które uleg�y zmianie, przy czym:

• je�li zmiana dotyczy nazwiska dwucz�onowego, nale�y wpisa� oba jego cz�ony,

•w przypadku zmiany jednego z imion nale�y wpisa� oba imiona.

3) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami od 2 do 6, a pola od 7 do 12 przekre�li�.

4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami od 7 do 12, a pola od 2 do 6 przekre�li�.

Dane prokurenta, którego dotyczy zmiana lub wykre�lenie

2.   Nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska z�oonego 3.   Drugi cz�on nazwiska z�oonego

4.   Pierwsze imi	 5.   Drugie imi	 

6.   Numer  PESEL

Dane nowego prokurenta lub nowe dane prokurenta w przypadku zmiany danych

7.   Nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska z�oonego 8.   Drugi cz�on nazwiska z�oonego

9.   Pierwsze imi	 �0.   Drugie imi	 

��.   Numer  PESEL

�2.   Rodzaj prokury:

Cz��� II 

II.� PODPISY OSÓB SK�ADAJ�CYCH WNIOSEK
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Za∏àcznik nr 64

KRS-ZM     1/2

  KRS-ZM ZMIANA - PRZEDMIOT DZIA�ALNO�CI

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy

 Za��cznik do wniosku o zmian� danych
w  rejestrze przedsi�biorców.

DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku)

Nazwa / Firma / Nazwisko i imi	

Je�li informacji o rodzajach prowadzonej dzia�alno�ci jest wi�cej ni� wierszy przeznaczonych na ich wpisanie, informacje o pozosta�ych nale�y

wpisa� na kolejnych egzemplarzach za��cznika KRS-ZM.

Cz��� I 

I.� OKRE�LENIE SPOSOBU ZMIANY INFORMACJI O PRZEDMIOCIE DZIA�ALNO�CI

 �.   Wpis informacji polega na:

� �. 
Wykre�leniu ca�ej dotychczasowej tre�ci informa-
cji o przedmiocie dzia�alno�ci i wpisaniu nowego
przedmiotu dzia�alno�ci

� 2. 
Wykre�leniu tylko niektórych rodzajów dzia�alno�ci

i / lub dopisaniu nowych

• W przypadku zaznaczenia kwadratu nr � nale�y w cz��ci I.2 wpisa� aktualny opis rodzaju dzia�alno�ci zaznaczaj�c jednocze�nie  kwadraty w ko-

lumnie „Wpis”.

• W przypadku zaznaczenia kwadratu nr 2 nale�y poda� ka�dy wykre�lany rodzaj dzia�alno�ci zaznaczaj�c kwadraty w kolumnie „Wykre�lenie” i

wpisa� nowy rodzaj dzia�alno�ci zaznaczaj�c kwadrat  w kolumnie „Wpis”.

I.2 OPIS PRZEDMIOTU DZIA�ALNO�CI WED�UG POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIA�ALNO�CI (PKD)�

W
pi

s

W
yk

re
�l

en
ie

Kod PKD Opis przedmiotu dzia�alno�ci zgodny z PKD

       

 .  .� �
         

       

 .  .� �
         

       

 .  .� �
         

       

 .  .� �
         

       

 .  .� �
         

                                                          
1
 Polska Klasyfikacja Dzia�alno�ci stanowi za��cznik do rozporz�dzenia Rady Ministrów z  dnia 7 pa�dziernika �997r. w sprawie Polskiej

Klasyfikacji Dzia�alno�ci (PKD) (Dz.U. Nr �28, poz. 829, z �998 r. Nr �43, poz. 9�8 i z �999 r. Nr 92, poz.�047).
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W
pi

s

W
yk

re
le

ni
e

Kod PKD Opis przedmiotu dzia alno ci zgodny z PKD

       

 .  .

         

       

 .  .

         

       

 .  .

         

       

 .  .

         

       

 .  .

         

       

 .  .

         

       

 .  .

         

       

 .  .

         

       

 .  .

         

       

 .  .

         

Cz  II 

II.  PODPISY OSÓB SK ADAJ CYCH WNIOSEK
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Za∏àcznik nr 65

 KRS-WZ 23-12-00   ZN sprawozdania i bilanse KRS 1/1

  KRS-ZN SPRAWOZDANIA FINANSOWE I INNE DOKUMENTY

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy

Za��cznik do wniosku o wpis / zmian� danych
w rejestrze przedsi�biorców

DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi na wniosku)

Nazwa / firma /, nazwisko i imi	

Je�li sk�adane sprawozdania finansowe i inne dokumenty obejmuj� wiele okresów sprawozdawczych, wzmianki o nich nale�y wpisa� na kolejnych

egzemplarzach za��cznika „Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”.

Cz��� I 

I.1 ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

1. Okres, za jaki z�oono sprawozdanie 2. Data z�oenia sprawozdania  (dzie
 – miesi�c – rok)

    -     -             

I.2 OPINIA BIEG�EGO REWIDENTA

3. Okres, za jaki z�oono opini	

I.3 UCHWA�A LUB POSTANOWIENIE O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINASOWEGO

4. Okres, za jaki z�oono dokument

I.4 SPRAWOZDANIE Z DZIA�ALNO�CI

5. Okres, za jaki z�oono sprawozdanie

Cz��� II 

II.1 PODPISY OSÓB SK�ADAJ�CYCH WNIOSEK

KRS-ZN     1/1
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Za∏àcznik nr 66

KRS-ZS     1/2

 KRS-ZS  ZMIANA - PO��CZENIE, PODZIA�, PRZEKSZTA�CENIE


CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy

 Za��cznik do wniosku o zmian� danych
w  Krajowym Rejestrze S�dowym

DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku)

Nazwa / Firma

Je�li podmiotów, o których informacje powinny by� wpisane w cz��ci II lub III za��cznika, jest wi�cej ni� 2, wówczas nale�y informacje o pozosta�ych

podmiotach wpisa� na kolejnych egzemplarzach za��cznika KRS-ZS. Na kolejnych egzemplarzach za��cznika nale�y przekre�li� cz��� I.

Cz��� I 

I.1 OKRE�LENIE RODZAJU WPISU

1. Wpis informacji o:

� 1. Po��czeniu � 2. Podziale � 3. Przekszta�ceniu

2. Opis sposobu po��czenia, podzia�u lub przekszta�cenia

Cz��� II 

DANE PODMIOTÓW POWSTA�YCH W WYNIKU PO��CZENIA, PODZIA�U LUB PRZEKSZTA�CENIA
ALBO DANE PODMIOTÓW PRZEJMUJ�CYCH PODMIOT REJESTROWY

(Wszystkie pola, w których nie b�d� wpisane dane, nale�y przekre�li�.)

II.1 DANE PODMIOTU

1.   Nazwa / firma podmiotu

II.1.1 Czy podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze S�dowym?
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami 2 i 6.

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami od 3 do 6.) � TAK � NIE

2.   Numer KRS

3. Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany 4. Numer w rejestrze

5. Nazwa s�du prowadz�cego rejestr

6. Numer  identyfikacyjny REGON

II.2 DANE PODMIOTU

1.   Nazwa / firma podmiotu

1
 Za��cznik nie dotyczy spó�ek handlowych
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II.2.1 Czy podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze S�dowym?
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami 2 i 6.

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami od 3 do 6.) � TAK � NIE

2.   Numer KRS

3.   Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany 4.   Numer w rejestrze

5.   Nazwa s�du prowadz�cego rejestr

6.   Numer  identyfikacyjny REGON

Cz��� III 

DANE PODMIOTÓW, KTÓRYCH MAJ�TEK JEST PRZEJMOWANY W WYNIKU PO��CZENIA LUB
PODZIA�U

(Wszystkie pola, w których nie b�d� wpisane dane, nale�y przekre�li�.)

III.1 DANE PODMIOTU

1.   Nazwa / firma podmiotu

III.1.1 Czy podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze S�dowym?
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami 2 i 6.

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami od 3 do 6.) � TAK � NIE

2.   Numer KRS

3.   Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany 4.   Numer w rejestrze

5.   Nazwa s�du prowadz�cego rejestr

6.   Numer  identyfikacyjny REGON

III.2 DANE PODMIOTU

1.   Nazwa / firma podmiotu

III.2.1 Czy podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze S�dowym?
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami 2 i 6.

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami od 3 do 6.) � TAK � NIE

2.   Numer KRS

3.   Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany 4.   Numer w rejestrze

5.   Nazwa s�du prowadz�cego rejestr

6.   Numer  identyfikacyjny REGON

Cz��� IV 

IV.1 PODPISY OSÓB SK�ADAJ�CYCH WNIOSEK
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Za∏àcznik nr 67

  KRS-ZY NUMER IDENTYFIKACYJNY REGON

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy

 Za��cznik do wniosku o zmian� danych
w  Krajowym Rejestrze S�dowym.

DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku)

Nazwa / Firma / Nazwisko i imi	

Cz��� I

I.� WPISANIE LUB ZMIANA NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO REGON
(W przypadku zmiany nale�y poda� nowy numer)

�.   Numer identyfikacyjny REGON

KRS-ZY 1/2
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Cz��� II

II.�        PODPISY OSÓB SK�ADAJ�CYCH WNIOSEK

KRS-ZY 2/2
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Za∏àcznik nr 68

KRS-ZP     1/2

  KRS-ZP WIERZYCIELE

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy

 Za��cznik do wniosku o  zmian� wpisu
w Krajowym Rejestrze S�dowym

DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku)

Nazwa / firma / nazwisko i imi	

IDENTYFIKACJA WIERZYTELNO�CI

Sygnatura sprawy
(Zgodna z podan� we wniosku KRS-Z4� w polu numer 35.)

Je�li istnieje potrzeba wpisania jeszcze wi�cej ni� pi�ciu wierzycieli, informacje o pozosta�ych nale�y wpisa� na kolejnych egzemplarzach

za��cznika KRS-ZP.

Cz��� I 

I.� DANE WIERZYCIELA

�.   Czy wierzyciel jest osob� fizyczn�?
(Je�li zaznaczono odpowied� „TAK” pola o numerach  7 i 8 nale�y przekre�li�.) � TAK � NIE

2.   Nazwa / firma /, nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska
z�oonego

3.   Drugi cz�on nazwiska z�oonego

4.   Pierwsze imi	 5.   Drugie imi	 

6.   Numer  PESEL

7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON

I.2 DANE WIERZYCIELA

�.   Czy wierzyciel jest osob� fizyczn�?
(Je�li zaznaczono odpowied� „TAK” pola o numerach  7 i 8 nale�y przekre�li�.) � TAK � NIE

2.   Nazwa / firma /, nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska
z�oonego

3.   Drugi cz�on nazwiska z�oonego

4.   Pierwsze imi	 5.   Drugie imi	 

6.   Numer  PESEL

7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON

I.3 DANE WIERZYCIELA

�.   Czy wierzyciel jest osob� fizyczn�?
(Je�li zaznaczono odpowied� „TAK” pola o numerach  7 i 8 nale�y przekre�li�.) � TAK � NIE
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2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska
z�oonego

3.   Drugi cz�on nazwiska z�oonego

4.   Pierwsze imi	 5.   Drugie imi	 

6.   Numer  PESEL

7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON

I.4 DANE WIERZYCIELA

�.   Czy wierzyciel jest osob� fizyczn�?
(Je�li zaznaczono odpowied� „TAK” pola o numerach 7 i 8 nale�y przekre�li�.) � TAK � NIE

2.   Nazwa / firma /, nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska
z�oonego

3.   Drugi cz�on nazwiska z�oonego

4.   Pierwsze imi	 5.   Drugie imi	 

6.   Numer  PESEL

7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON

I.5 DANE WIERZYCIELA

�.   Czy wierzyciel jest osob� fizyczn�?
(Je�li zaznaczono odpowied� „TAK” pola o numerach  7 i 8 nale�y przekre�li�.) � TAK � NIE

2.   Nazwa / firma /, nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska
z�oonego

3.   Drugi cz�on nazwiska z�oonego

4.   Pierwsze imi	 5.   Drugie imi	 

6.   Numer  PESEL

7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON

Cz��� II 

II.� PODPISY OSÓB SK�ADAJ�CYCH WNIOSEK
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Za∏àcznik nr 69

KRS-ZK     1/2

  KRS-ZR
LIKWIDATOR, ZARZ�DCA,

 PRZEDSTAWICIEL / REPREZENTANT UPAD�EGO

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych

Krajowy Rejestr
S�dowy

 Za��cznik do wniosku o zmian� wpisu
w  Krajowym Rejestrze S�dowym

DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku)

Nazwa / Firma

Je�li osób, których dane uleg�y zmianie, jest wi�cej ni� jedna, informacje o pozosta�ych nale�y wpisa� na kolejnych egzemplarzach za��cznika

KRS-ZR.

Cz��� I 

I.1 OKRE�LENIE OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY WPIS
− Kwadrat numer � nale�y zaznaczy�, gdy niniejszy formularz jest za��cznikiem do wniosku KRS-Z6�.

− Kwadrat numer 2 nale�y zaznaczy�, gdy niniejszy formularz jest za��cznikiem do wniosku KRS-Z63.

− Kwadrat numer 3 nale�y zaznaczy�, gdy niniejszy formularz jest za��cznikiem do wniosku KRS-Z64.

1. Zg�oszenie dotyczy:

� 1. LIKWIDATORA � 2. ZARZ�DCY � 3. 
PRZEDSTAWICIELA /
REPREZENTANTA UPAD�EGO

I.2 OKRE�LENIE RODZAJU WPISU

− Kwadrat numer � nale�y zaznaczy�, gdy niniejszy formularz jest za��cznikiem do cz��ci C.3 wniosku KRS-Z64 lub do cz��ci C2 lub C.3

wniosku KRS-Z6�, lub do cz��ci C.2 wniosku KRS-Z63.

− Kwadrat numer 2 nale�y zaznaczy�, gdy niniejszy formularz jest za��cznikiem do cz��ci C4 wniosków KRS-Z64 lub KRS-Z6�.

2. Wpis dotyczy:

� 1. 
Zmiany informacji o osobie likwidatora, zarz�dcy,
przedstawiciela / reprezentanta upad�ego � 2. 

Wykre�lenia wszystkich likwidatorów, zarz�dców,
przedstawicieli / reprezentantów upad�ego

�) W przypadku zaznaczenia kwadratu � nale�y wype�ni� odpowiednie pola w cz��ci II.

2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2, pola w cz��ci II  nale�y przekre�li�.

Cz��� II 

II.1 DANE LIKWIDATORA, ZARZ�DCY, PRZEDSTAWICIELA / REPREZENTANTA UPAD�EGO

3. Wpis dotyczy:

� 1. Wykre�lenia jednej i wpisania nowej osoby � 3. Wykre�lenia osoby

� 2. Zmiany danych osoby � 4. Wpisania nowej osoby

�) W przypadku zaznaczenia kwadratu � nale�y w polach oznaczonych numerami od 4 do �� wpisa� dane osoby, która jest wykre�lana a w

polach od �2 do �9 dane nowej osoby.

2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 nale�y w polach oznaczonych numerami od 4 do �� wpisa� dotychczasowe dane identyfikuj�ce

osob�, a w polach oznaczonych numerami od �3 do �6 te dane, które uleg�y zmianie, przy czym:

• je�li zmiana dotyczy nazwiska dwucz�onowego nale�y wpisa� oba jego cz�ony,

•w przypadku zmiany jednego z imion nale�y wpisa� oba imiona.

3) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami od 4 do ��, a pola od �2 do �9 przekre�li�.

4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 nale�y wype�ni� pola oznaczone numerami od �2 do �9, a pola od 4 do �� przekre�li�.

Dane osoby, której dotyczy zmiana lub wykre�lenie

4. Czy osoba, której dotyczy wpis, jest osob� fizyczn�?
(Je�li zaznaczono odpowied� „TAK” pola o numerach �0 i �� nale�y przekre�li�) � TAK � NIE

5. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska
z�oonego

6. Drugi cz�on nazwiska z�oonego

7. Pierwsze imi	 8. Drugie imi	 

KRS-ZR 1/2
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9. Numer  PESEL

10. Numer KRS 11. Numer identyfikacyjny REGON

Dane nowej osoby lub  nowe dane osoby, której dotyczy zmiana
(Je�li wpis dotyczy osoby, której dane uleg�y zmianie, pole oznaczone numerem �2 nale�y przekre�li�)

12. Czy osoba, której dotyczy wpis, jest osob� fizyczn�?
(Je�li zaznaczono odpowied� „TAK”, pola o numerach �8 i �9 nale�y przekre�li�.) � TAK � NIE

13. Nazwa / firma /, nazwisko lub pierwszy cz�on nazwiska
z�oonego

14. Drugi cz�on nazwiska z�oonego

15. Pierwsze imi	 16. Drugie imi	 

17. Numer  PESEL

18. Numer KRS 19. Numer identyfikacyjny REGON

Cz��� III 

III.1 PODPISY OSÓB SK�ADAJ�CYCH WNIOSEK

KRS-ZR 2/2


