
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 26 maja 2015 r.

Poz. 724

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów 
urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego  

oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwiesz-
czenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów 
urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania 
(Dz. U. Nr 118, poz. 1247), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie okreś- 
lenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich 
udostępniania (Dz. U. Nr 95, poz. 842);

2) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca 
ich udostępniania (Dz. U. Nr 188, poz. 1846);

3) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie okreś- 
lenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich 
udostępniania (Dz. U. Nr 82, poz. 718);

4) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie okreś- 
lenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich 
udostępniania (Dz. U. Nr 241, poz. 1749);

5) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określe-
nia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich 
udostępniania (Dz. U. Nr 62, poz. 422);

6) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie okreś- 
lenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich 
udostępniania (Dz. U. Nr 228, poz. 1683);

7) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określe-
nia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich 
udostępniania (Dz. U. Nr 30, poz. 199);

8) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie okreś- 
lenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich 
udostępniania (Dz. U. Nr 219, poz. 1712);

9) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określe-
nia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich 
udostępniania (Dz. U. Nr 77, poz. 422);
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10) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie okreś- 
lenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich 
udostępniania (Dz. U. Nr 281, poz. 1648);

11) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie okreś- 
lenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich 
udostępniania (Dz. U. poz. 124);

12) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie okreś- 
lenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich 
udostępniania (Dz. U. poz. 1621);

13) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie okreś- 
lenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich 
udostępniania (Dz. U. poz. 71).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca 
ich udostępniania (Dz. U. Nr 95, poz. 842), które stanowią:

„§ 2. Do dnia 31 grudnia 2002 r. dopuszcza się zgłaszanie wniosków w postępowaniu rejestrowym na urzędowych 
formularzach w brzmieniu dotychczasowym określonym w załącznikach nr 3, 7, 10, 13, 31, 52, 59, 64, 65 do rozpo-
rządzenia, o którym mowa w § 1.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu 
i miejsca ich udostępniania (Dz. U. Nr 188, poz. 1846), które stanowią:

„§ 2. Do dnia 31 grudnia 2004 r. dopuszcza się zgłaszanie wniosków w postępowaniu rejestrowym na urzędowych 
formularzach według wzorów określonych w dotychczasowym brzmieniu załączników nr 24, 27, 28, 29 i 34 do roz-
porządzenia, o którym mowa w § 1.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że:

1)  § 1 pkt 1 lit. b w zakresie wzorów formularzy wniosków określonych w załącznikach nr 70, 71, 73 i 74 do roz-
porządzenia,

2)  § 1 pkt 2 lit. b w zakresie formularzy wniosków oznaczonych symbolami KRS-W21, KRS-Z21, KRS-W-OPP  
i KRS-Z-OPP,

3) § 1 pkt 3 w zakresie załączników nr 1, 2, 3, 4, 5, 8 i 9 do niniejszego rozporządzenia,

4) § 1 pkt 5 w zakresie załączników nr 10, 11, 13 i 14 do niniejszego rozporządzenia

– wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.”;

3) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca 
ich udostępniania (Dz. U. Nr 82, poz. 718), które stanowią:

„§ 2. Do dnia 31 grudnia 2005 r. dopuszcza się zgłaszanie wniosków w postępowaniu rejestrowym na urzędowych 
formularzach w brzmieniu dotychczasowym określonym w załącznikach nr 4, 17 i 38 do rozporządzenia, o którym 
mowa w § 1, w zakresie nieobejmującym wpisywania danych dotyczących wysokości kapitału docelowego oraz upo-
ważnienia zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

4) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie okreś- 
lenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich 
udostępniania (Dz. U. Nr 241, poz. 1749), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.”;
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5) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie okreś- 
lenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich 
udostępniania (Dz. U. Nr 62, poz. 422), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

6) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca 
ich udostępniania (Dz. U. Nr 228, poz. 1683), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.”;

7) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie okreś- 
lenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich 
udostępniania (Dz. U. Nr 30, poz. 199), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

8) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie okreś- 
lenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich 
udostępniania (Dz. U. Nr 219, poz. 1712), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.”;

9) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie okreś- 
lenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich 
udostępniania (Dz. U. Nr 77, poz. 422), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”;

10) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miej-
sca ich udostępniania (Dz. U. Nr 281, poz. 1648), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.”;

11) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca 
ich udostępniania (Dz. U. poz. 124), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

12) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca 
ich udostępniania (Dz. U. poz. 1621), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2014 r.”;

13)  § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca 
ich udostępniania (Dz. U. poz. 71), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Sprawiedliwości: C. Grabarczyk
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Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 31 marca 2015 r. (poz. 724)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 21 grudnia 2000 r.

w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego  
oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1203, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące wzory urzędowych formularzy:

1) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka jawna, spółka partnerska, spółka 
komandytowa, oznaczony symbolem KRS-W1, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka komandytowo-akcyjna, ozna-
czony symbolem KRS-W2, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością, oznaczony symbolem KRS-W3, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka akcyjna, oznaczony symbolem 
KRS-W4, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółdzielnia, oznaczony symbolem 
KRS-W5, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6)2)  wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedsiębiorstwo państwowe, instytut 
badawczy, instytucja gospodarki budżetowej, oznaczony symbolem KRS-W6, stanowiący załącznik nr 6 do rozporzą-
dzenia;

7) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedsiębiorstwo zagraniczne w rozu-
mieniu art. 36 pkt 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, oznaczony symbolem KRS-W7, stanowiący załącznik 
nr 7 do rozporządzenia;

8)3)  wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, 
towarzystwo reasekuracji wzajemnej, oznaczony symbolem KRS-W8, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – fundacja, stowarzyszenie, inna organi-
zacja społeczna lub zawodowa, podejmująca działalność gospodarczą, oznaczony symbolem KRS-W9, stanowiący 
załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10)4)  wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – oddział przedsiębiorcy zagranicznego, 
główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji, oznaczony symbolem KRS-W10, stanowiący 
załącznik nr 10 do rozporządzenia;

11) (uchylony);5)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1161, 1306 i 1924 oraz z 2015 r. poz. 4 i 238.
2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2011 r. zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu 
i miejsca ich udostępniania (Dz. U. Nr 77, poz. 422), które weszło w życie z dniem 20 kwietnia 2011 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniającego roz-
porządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposo-
bu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. Nr 219, poz. 1712), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
5) Przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostęp-
niania (Dz. U. Nr 241, poz. 1749), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.
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12) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym – fundacja, stowarzyszenie, inna 
organizacja społeczna lub zawodowa, oznaczony symbolem KRS-W20, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia;

13)6)  wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodo-
wych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – samodzielny publiczny zakład opieki 
zdrowotnej, oznaczony symbolem KRS-W22, stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia;

14) wzór formularza wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych, oznaczony symbolem KRS-D1, 
stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia;

15) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka jawna, spółka komandyto-
wa, spółka partnerska, oznaczony symbolem KRS-Z1, stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia;

16) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka komandytowo-akcyjna, 
oznaczony symbolem KRS-Z2, stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia;

17) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością, spółka akcyjna, oznaczony symbolem KRS-Z3, stanowiący załącznik nr 17 do rozporządzenia;

18) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółdzielnia, oznaczony symbo-
lem KRS-Z5, stanowiący załącznik nr 18 do rozporządzenia;

19)7)  wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedsiębiorstwo państwowe, in-
stytut badawczy, instytucja gospodarki budżetowej, jednostka badawczo-rozwojowa, oznaczony symbolem KRS-Z6, 
stanowiący załącznik nr 19 do rozporządzenia;

20) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedsiębiorstwo zagraniczne 
w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, oznaczony symbolem KRS-Z7, stanowiący za-
łącznik nr 20 do rozporządzenia;

21)8)  wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – towarzystwo ubezpieczeń wza-
jemnych, towarzystwo reasekuracji wzajemnej, oznaczony symbolem KRS-Z8, stanowiący załącznik nr 21 do rozpo-
rządzenia;

22)9)  wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – oddział przedsiębiorcy zagranicz-
nego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji, oznaczony symbolem KRS-Z10, sta-
nowiący załącznik nr 22 do rozporządzenia;

23) (uchylony);10)

24) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym – fundacja, stowarzyszenie, 
inna organizacja społeczna lub zawodowa, oznaczony symbolem KRS-Z20, stanowiący załącznik nr 24 do rozporzą-
dzenia;

25)11) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i za-
wodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – samodzielny publiczny zakład 
opieki zdrowotnej, oznaczony symbolem KRS-Z22, stanowiący załącznik nr 25 do rozporządzenia;

26) wzór formularza wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – sprawozdania finansowe i inne doku-
menty, oznaczony symbolem KRS-Z30, stanowiący załącznik nr 26 do rozporządzenia;

27) wzór formularza wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – zaległość podatkowa, celna, na rzecz 
ZUS, oznaczony symbolem KRS-Z40, stanowiący załącznik nr 27 do rozporządzenia;

28) wzór formularza wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – wierzytelność, oznaczony symbolem 
KRS-Z41, stanowiący załącznik nr 28 do rozporządzenia;

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz 
sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. Nr 281, poz. 1648), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. f rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
10) Przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.
11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.
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29) wzór formularza wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – wierzyciel – zmiana, oznaczony sym-
bolem KRS-Z42, stanowiący załącznik nr 29 do rozporządzenia;

30) (uchylony);12)

31) wzór formularza wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – likwidacja, rozwiązanie/unieważnienie, 
oznaczony symbolem KRS-Z61, stanowiący załącznik nr 31 do rozporządzenia;

32) wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – zarząd komisaryczny (zarząd przymusowy) powierzenie 
zarządzania przedsiębiorstwem państwowym, oznaczony symbolem KRS-Z63, stanowiący załącznik nr 32 do rozpo-
rządzenia;

33) (uchylony);13)

34) wzór formularza wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – postępowanie układowe, oznaczony 
symbolem KRS-Z67, stanowiący załącznik nr 34 do rozporządzenia;

35) wzór formularza wniosku o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych, oznaczony symbolem 
KRS-D2, stanowiący załącznik nr 35 do rozporządzenia;

36) (uchylony);14)

37) wzór formularza wniosku o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców – fundacja, stowarzyszenie, inna organi-
zacja społeczna lub zawodowa, oznaczony symbolem KRS-X1, stanowiący załącznik nr 37 do rozporządzenia;

38) wzór formularza wniosku o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego, oznaczony symbolem KRS-X2, 
stanowiący załącznik nr 38 do rozporządzenia;

39) wzór formularza wniosku o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych, oznaczony symbo-
lem KRS-D3, stanowiący załącznik nr 39 do rozporządzenia;

40)15) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzy-
szeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdro-
wotnej – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne, oznaczony symbolem KRS-WA, stanowiący załącznik nr 40 do 
rozporządzenia;

41) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – wspólnicy spółki jaw-
nej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej, oznaczony symbolem KRS-WB, stanowiący załącznik nr 41 
do rozporządzenia;

42) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – wspólnicy spółki ko-
mandytowej, oznaczony symbolem KRS-WC, stanowiący załącznik nr 42 do rozporządzenia;

43) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – partnerzy, oznaczony 
symbolem KRS-WD, stanowiący załącznik nr 43 do rozporządzenia;

44) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – wspólnicy spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru, oznaczony symbolem KRS-WE, stanowiący załącznik 
nr 44 do rozporządzenia;

45)16) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecz-
nych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – założyciele, oznaczony 
symbolem KRS-WF, stanowiący załącznik nr 45 do rozporządzenia;

46) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację/zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – emisje 
akcji, oznaczony symbolem KRS-WG, stanowiący załącznik nr 46 do rozporządzenia;

12) Przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w spra-
wie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich 
udostępniania (Dz. U. Nr 188, poz. 1846), które weszło w życie z dniem 5 listopada 2003 r.

13) Przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.
14) Przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.
15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.
16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.
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47)17) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzy-
szeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdro-
wotnej – sposób powstania podmiotu, oznaczony symbolem KRS-WH, stanowiący załącznik nr 47 do rozporządzenia;

48) (uchylony);18)

49) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – reprezentant podmiotu 
zagranicznego, oznaczony symbolem KRS-WJ, stanowiący załącznik nr 49 do rozporządzenia;

50)19) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub 
rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych za-
kładów opieki zdrowotnej – organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki, oznaczony symbolem 
KRS-WK, stanowiący załącznik nr 50 do rozporządzenia;

51)20) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – prokurenci, pełnomoc-
nicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego, oznaczony symbolem KRS-WL, stanowiący 
załącznik nr 51 do rozporządzenia;

52) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedmiot działalności, 
oznaczony symbolem KRS-WM, stanowiący załącznik nr 52 do rozporządzenia;

53) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym – zmiana – oddziały, tere-
nowe jednostki organizacyjne, oznaczony symbolem KRS-ZA, stanowiący załącznik nr 53 do rozporządzenia;

54) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców – zmiana – wspólnicy spółki 
jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej, oznaczony symbolem KRS-ZB, stanowiący załącznik 
nr 54 do rozporządzenia;

55) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców – zmiana – wspólnicy spółki 
komandytowej, oznaczony symbolem KRS-ZC, stanowiący załącznik nr 55 do rozporządzenia;

56) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców – zmiana – partnerzy, oznaczo-
ny symbolem KRS-ZD, stanowiący załącznik nr 56 do rozporządzenia;

57) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców – zmiana – wspólnicy spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru, oznaczony symbolem KRS-ZE, stanowiący za-
łącznik nr 57 do rozporządzenia;

58) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców – zmiana – akcjonariusz spółki 
akcyjnej, oznaczony symbolem KRS-ZF, stanowiący załącznik nr 58 do rozporządzenia;

59) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców – zmiana – połączenie, podział 
spółki, oznaczony symbolem KRS-ZH, stanowiący załącznik nr 59 do rozporządzenia;

60) (uchylony);18)

61) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców – zmiana – reprezentant pod-
miotu zagranicznego, oznaczony symbolem KRS-ZJ, stanowiący załącznik nr 61 do rozporządzenia;

62) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym – zmiana – organy pod-
miotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki, oznaczony symbolem KRS-ZK, stanowiący załącznik nr 62 
do rozporządzenia;

63)21) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców – zmiana – prokurenci, pełno-
mocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego, oznaczony symbolem KRS-ZL, stano-
wiący załącznik nr 63 do rozporządzenia;

17) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.
18) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie okreś- 

lenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania 
(Dz. U. Nr 95, poz. 842), które weszło w życie z dniem 9 lipca 2002 r.

19) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. f rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.
20) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
21) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
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64) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców – zmiana – przedmiot działal-
ności, oznaczony symbolem KRS-ZM, stanowiący załącznik nr 64 do rozporządzenia;

65) wzór formularza załącznika do wniosku o wpis/zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców – sprawozdania finansowe 
i inne dokumenty, oznaczony symbolem KRS-ZN, stanowiący załącznik nr 65 do rozporządzenia;

66) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym – zmiana – połączenie, 
podział, przekształcenie, oznaczony symbolem KRS-ZS, stanowiący załącznik nr 66 do rozporządzenia;

67)22) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym – numer identyfikacyjny 
REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP, oznaczony symbolem KRS-ZY, stanowiący załącznik nr 67 do rozpo-
rządzenia;

68) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – wierzyciele, oznaczony 
symbolem KRS-ZP, stanowiący załącznik nr 68 do rozporządzenia;

69) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – likwidator, zarządca, 
przedstawiciel/reprezentant upadłego, oznaczony symbolem KRS-ZR, stanowiący załącznik nr 69 do rozporządzenia;

70)23) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodo-
wych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – organizacja pożytku publicznego, 
oznaczony symbolem KRS-W21, stanowiący załącznik nr 70 do rozporządzenia;

71)24) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i za-
wodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – organizacja pożytku publiczne-
go, oznaczony symbolem KRS-Z21, stanowiący załącznik nr 71 do rozporządzenia;

72)25) wzór formularza wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – postępowanie naprawcze, oznaczony 
symbolem KRS-Z68, stanowiący załącznik nr 72 do rozporządzenia;

73)25) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 
– działalność pożytku publicznego, oznaczony symbolem KRS-W-OPP, stanowiący załącznik nr 73 do rozporządzenia;

74)25) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym – zmiana – 
działalność pożytku publicznego, oznaczony symbolem KRS-Z-OPP, stanowiący załącznik nr 74 do rozporządzenia;

75)26) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – europejskie zgrupowanie interesów 
gospodarczych, oznaczony symbolem KRS-W12, stanowiący załącznik nr 75 do rozporządzenia;

76)26) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – europejskie zgrupowanie intere-
sów gospodarczych, oznaczony symbolem KRS-Z12, stanowiący załącznik nr 76 do rozporządzenia;

77)26) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka europejska, oznaczony symbo-
lem KRS-W13, stanowiący załącznik nr 77 do rozporządzenia;

78)26) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka europejska, oznaczony 
symbolem KRS-Z13, stanowiący załącznik nr 78 do rozporządzenia;

79)26) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców – uprawnieni 
do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych, oznaczony symbolem KRS-WK1, stano-
wiący załącznik nr 79 do rozporządzenia;

80)26) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców – zmiana – uprawnieni do re-
prezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych, oznaczony symbolem KRS-ZK1, stanowiący 
załącznik nr 80 do rozporządzenia;

22) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. g rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.
23) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 12; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. g rozpo-

rządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.
24) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 12; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. h rozpo-

rządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.
25) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 12.
26) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca 
ich udostępniania (Dz. U. Nr 82, poz. 718), które weszło w życie z dniem 27 maja 2005 r.
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81)26) wzór formularza załącznika do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców – członkowie europejskiego zgrupowania 
interesów gospodarczych, oznaczony symbolem KRS-WU, stanowiący załącznik nr 81 do rozporządzenia;

82)26) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców – zmiana – członkowie euro-
pejskiego zgrupowania interesów gospodarczych, oznaczony symbolem KRS-ZU, stanowiący załącznik nr 82 do roz-
porządzenia;

83)26) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców – dyrektorzy 
wykonawczy, oznaczony symbolem KRS-WI, stanowiący załącznik nr 83 do rozporządzenia;

84)26) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców – zmiana – dyrektorzy wyko-
nawczy, oznaczony symbolem KRS-ZI, stanowiący załącznik nr 84 do rozporządzenia;

85)27) wzór formularza wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółdzielnia europejska, oznaczony 
symbolem KRS-W14, stanowiący załącznik nr 85 do rozporządzenia;

86)27) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółdzielnia europejska, oznaczo-
ny symbolem KRS-Z14, stanowiący załącznik nr 86 do rozporządzenia;

87)27) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację/zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – udziały 
spółdzielni europejskiej, oznaczony symbolem KRS-WO, stanowiący załącznik nr 87 do rozporządzenia;

88)28) wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – zawieszenie/wznowienie wyko-
nywania działalności gospodarczej, oznaczony symbolem KRS-Z62, stanowiący załącznik nr 88 do rozporządzenia.

§ 2. Formularze, o których mowa w § 1, drukowane są w następujących kolorach:

1)29)  formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki nr 1, 2, 3, 4, 75 i 77 drukowane są w odcieniu ko-
loru niebieskiego o symbolu PANTONE 279 U;

2)30)  formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki nr 5, 6, 8 i 85 drukowane są w odcieniu koloru 
niebieskiego o symbolu PANTONE 312 U;

3) formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki nr 7 i 10 drukowane są w odcieniu koloru niebie-
skiego o symbolu PANTONE 314 U;

4) formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki nr 9, 12 i 13 drukowane są w odcieniu koloru nie-
bieskiego o symbolu PANTONE 280 U;

5) (uchylony);31)

6)32)  formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki nr 15, 16 i 76 drukowane są w odcieniu koloru 
zielonego o symbolu PANTONE 333 U;

7)33)  formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki nr 17 i 78 drukowane są w odcieniu koloru zielone-
go o symbolu PANTONE Green U;

8)34)  formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki nr 18, 19, 21 i 86 drukowane są w odcieniu koloru 
niebieskiego o symbolu PANTONE 360 U;

9) formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki nr 20 i 22 drukowane są w odcieniu koloru zielone-
go o symbolu PANTONE 341 U;

27) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w spra-
wie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich 
udostępniania (Dz. U. Nr 228, poz. 1683), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

28) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostęp-
niania (Dz. U. Nr 30, poz. 199), które weszło w życie z dniem 12 marca 2009 r.

29) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 26.
30) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 27.
31) Przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.
32) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 26.
33) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 26.
34) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 27.
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10) formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki nr 24 i 25 drukowane są w odcieniu koloru zielonego 
o symbolu PANTONE 363 U;

11) (uchylony);35)

12) formularz wykonywany według wzoru stanowiącego załącznik nr 26 drukowany jest w kolorze czarnym;

13) formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki nr 27, 28 i 29 drukowane są w kolorze czerwonym 
o symbolu PANTONE Red 032 U;

14)36) formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki nr 31 i 32 drukowane są w odcieniu koloru fioleto-
wego o symbolu PANTONE 242 U;

15)36) formularz wykonywany według wzoru stanowiącego załącznik nr 34 drukowany jest w odcieniu koloru fioletowego 
o symbolu PANTONE 233 U;

16) (uchylony);37)

17) formularz wykonywany według wzoru stanowiącego załącznik nr 37 drukowany jest w odcieniu koloru brązowego 
o symbolu PANTONE 498 U;

18) formularz wykonywany według wzoru stanowiącego załącznik nr 38 drukowany jest w odcieniu koloru brązowego 
o symbolu PANTONE 491 U;

19) formularz wykonywany według wzoru stanowiącego załącznik nr 14 drukowany jest w odcieniu koloru pomarańczo-
wego o symbolu PANTONE Orange 021 U;

20) formularz wykonywany według wzoru stanowiącego załącznik nr 35 drukowany jest w odcieniu koloru pomarańczo-
wego o symbolu PANTONE 144 U;

21) formularz wykonywany według wzoru stanowiącego załącznik nr 39 drukowany jest w odcieniu koloru pomarańczo-
wego o symbolu PANTONE 1375 U;

22)38) formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki o numerach od 40 do 52 oraz o numerze 87 druko-
wane są w odcieniu koloru szarego o symbolu PANTONE 444 U;

23)39) formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki nr od 53 do 67 oraz od 79 do 84 do rozporządzenia 
drukowane są w odcieniu koloru szarego o symbolu PANTONE Warm Gray 9 U;

24)40) formularze wykonywane według wzorów stanowiących załączniki nr 68, 69 i 88 drukowane są w kolorze czarnym;

25)41) formularz wykonywany według wzoru stanowiącego załącznik nr 70 drukowany jest w odcieniu koloru niebieskiego 
o symbolu PANTONE 274 U;

26)41) formularz wykonywany według wzoru stanowiącego załącznik nr 71 drukowany jest w odcieniu koloru zielonego 
o symbolu PANTONE 357 U;

27)41) formularz wykonywany według wzoru stanowiącego załącznik nr 72 drukowany jest w odcieniu koloru fioletowego 
o symbolu PANTONE 233 U;

28)41) formularz wykonywany według wzoru stanowiącego załącznik nr 73 drukowany jest w odcieniu koloru szarego 
o symbolu PANTONE 444 U;

29)41) formularz wykonywany według wzoru stanowiącego załącznik nr 74 drukowany jest w odcieniu koloru szarego 
o symbolu PANTONE Warm Grey 9 U.

35) Przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.
36) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 12.
37) Przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.
38) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 27.
39) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 26.
40) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 28.
41) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 12.
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§ 3. 1. Urzędowe formularze wymienione w § 1 udostępniane są w siedzibach sądów gospodarczych oraz w centrali 
Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.

2.42) Urzędowe formularze o symbolach KRS-W1, KRS-Z1, KRS-Z30, KRS-Z40, KRS-Z41, KRS-Z42, KRS-Z61, 
KRS-Z67, KRS-Z68, KRS-X2, KRS-WA, 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 są udostępniane także w gmi-
nach.

§ 4. 1.43) Urzędowe formularze są udostępniane zainteresowanym za pośrednictwem wyznaczonych pracowników lub 
przez wyłożenie w siedzibach podmiotów wymienionych w § 3.

2.44) Dopuszcza się zgłaszanie wniosków w postępowaniu rejestrowym na urzędowych formularzach udostępnionych za 
pośrednictwem Internetu na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Przepisu § 2 nie stosuje się.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r., z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 11, 23 i 36, które 
wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

42) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.
43) Oznaczenie ust. 1 nadane przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 18.
44) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 18.
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 21 grudnia 2000 r  

Załącznik nr 145)

45) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. zmieniającego rozporzą-
dzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu 
i miejsca ich udostępniania (Dz. U. poz. 71), które weszło w życie z dniem 15 stycznia 2015 r.
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  z orządzenia Ministr   

                                                                                                 nia 2000   
  5    

 KRS-W1 Sygnatura  akt (wypełnia sąd) 

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

Wniosek o rejestrację podmiotu  
w  rejestrze przedsiębiorców 

SPÓŁKA JAWNA, 
SPÓŁKA PARTNERSKA, 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
• Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie  komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. 
• Wnioskodawca wypełnia pola jasne  
• We wszystkich wypełnianych polach  w których występuje możliwość wyboru  należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.  
• Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje  należy przekreślić  
• Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. 

Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu  
• Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  lub nieprawidłowo wypełniony 

podlega zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków. 

 Miejsce na notatki sądu  Data wpływu (wypełnia sąd) 

       

   

SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK 
 1. Nazwa sądu 

Sąd Rejonowy  ......................................................................................................................................... 

SIEDZIBA PODMIOTU REJESTROWANEGO 

 2. Województwo 3. Powiat 
   
 4. Gmina 5. Miejscowość 
   

OKREŚLENIE REJESTRACJI 

 6. Rejestracja dotyczy: 

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

Część A  
A.1 DANE WNIOSKODAWCY 
 7. Wnioskodawca: 
   1. Spó ka   2. Inny wnioskodawca 
 Pola o numerach 8 i 9 należy wypełnić tylko wówczas, gdy w polu numer 7 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozostałych 

przypadkach pola te należy przekreślić. 
 8. Nazwa / firma lub nazwisko 

 9  Imię 

 
 
 

1) Dotyczy podmiotu, który przed dniem 1 stycznia 2001 r. uzyskał wpis w odpowiednim rejestrze sądowym. 
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                                                                                                 g     
Załącznik nr 145)   

       

    
wy  

 

W      
    

SPÓŁKA AWNA  
SPÓŁKA PARTNERSKA  

ŁKA KOMANDYTO  
 o       e, na ma zynie  omputerowo u  ręcznie  wie    
 n     
       t  ż i   l  ć X  j     
• Wszystki  pola   tórych nie będą wp san  odpo edn e i form cje  na eży przek eśl ć  
• Wniose  s ład  ię d  sąd  ejonow             

Wniosek moż a złożyć w bi rze pod wczym właściwego sądu lub n dać w u zędzie pocztowym na adre  sądu  
• Wniosek złożo y z naruszeniem przepisu a  19 ust  2 u tawy o Krajowym Re estrze Są      

podlega zwróceniu, bez wzywania do uzupełn enia braków. 

 iejs e na notatki s du  D t  w ywu (w   

       

   

      
    

ąd Re o ow    

DZIBA PODM   

     
   
     
   

Ś EN E  

    

           
 

 A  
   

   
   1  Spó a      
                     

prz      
       

 9   

 
 
 

 cz  o m               
                   

               
s o obu  miejsca c  udos ępniania (D   poz  1)  k  wesz o w ż c  z dn em 15 stycznia 015 r  
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A.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 
 A.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji 
 10. Nazwa / firma lub nazwisko 

 11. Imię 

 A.2 2 Ad es do korespondencji 
 12. Ulica  13. Nr domu 14. Nr lokalu 15. Miejscowość 
     

 16. Kod pocztowy  17. Poczta 18. Kraj 
  

A.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 
 A.3.1 Oznaczenie pełnomocnika  
 19. Nazwa / firma lub nazwisko 

 20. Imię 

 A.3 2 Ad es pełnomocnika  
 21. Ulica  22. Nr domu 23. Nr lokalu 24. Miejscowość 
    

 25. Kod pocztowy  26. Poczta 27. Kraj 
  

Część B  
Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi 

 we wniosku i na załącznikach:  
B.1 DANE SPÓŁKI  

 

28. Firma spó ki 
 

 29. Oznaczenie formy prawnej: 
Należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat. 

   1. Spółka jawna  2. Spółka partnerska  3. Spółka komandytowa 

Część C  
C.1 DANE O NIP I REGON 

Po a o numerach 30 i 31 należy wypełnić, jeżeli spółka posiada NIP i/lub REGON. W przypadku gdy spółka nie posiada 
odpowiednich numerów, pola te należy przekreślić. 

                        

                       30. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)  31. Numer  identyfikacyjny REGON 

C.2 DANE O WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI SPÓŁKI  
Pola o numerach od 32 do 34 dotyczą wyłącznie spółki uprzednio zarejestrowanej. W przypadku zgłoszenia nowej spółki  
pola te należy przekreślić.  

 

32. Nazwa sądu prowadzącego rejestr 

 
 
33. Nazwa rejestru 

RHA 
34. Numer w rejestrze 
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 1  Nazwa / fir a lub nazwisko 

   

     
 12. Ulica          
     

         
  

    
     
 1  Nazwa / firma lub nazwisk  

   

     
 21  Ulica          
    

         
  

   
        

 we wniosku i na z łącznikach:  
    

 

  i 
 

     
Należy zaznaczyć o   

              

   
      

   0  1               
odpow ednich nume ów, pola te należy p ze re lić  

                        

                                  

       
P la o n me ach o  32 do 34 dot czą wy ą nie spół  rzedni         
pola e należy prz reśl ć   
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C.3 INFORMACJA O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z INNYMI PODMIOTAMI 
NA PODSTAWIE UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ 

Dotyczy tylko spółki uprzednio zarejestrowanej. 

 35. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie 
umowy spó ki cywilnej?  TAK  NIE 

C.4 SIEDZIBA I ADRES SPÓŁKI  
 36. Województwo 37. Powiat 
  

 38. Gmina 39. Miejscowość 
  

 40. Ulica 41. Nr domu 42. Nr lokalu 
    

 43. Kod pocztowy 44. Poczta 
 

 
45. Adres poczty elektronicznej 

 
 

 
46. Adres strony internetowej 
 
 

C.5 INFORMACJA O UMOWIE  
Dla spółki uprzednio zarejestrowanej należy podać informację o umowie stanowiącej podstawę dokonania wpisu do Rejestru 
Handlowego oraz o zmianach umowy dotychczas niezarejestrowanych. 

 47. Data zawarcia umowy (dzień–miesiąc–rok) i, jeśli jest ona zawarta w formie aktu notarialnego, oznaczenie notariusza 
i kancelarii notarialnej, numer repertorium oraz dla spó ki przerejestrowywanej w przypadku zmiany umowy – numery 
zmienionych, dodanych, usuniętych paragrafów (innych jednostek redakcyjnych) 

C.6 INFORMACJA O CZASIE, NA JAKI UTWORZONA JEST SPÓŁKA  
 48. Spółka utworzona jest na czas: 
   1. Oznaczony, jaki?    

   2. Nieoznaczony 

C.7 INFORMACJA O DNIU KOŃCZĄCYM ROK OBROTOWY  
 49. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe (dzień – miesiąc – rok): 
  

___ ___ - ___ ___ - ___ ___ ___ ___ 
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N  PODSTAWIE MOWY SPÓŁ I YWI E  

     

            
um wy spółki cywilne ?     

      
     
  

     
  

         
    

      
 

 
    

 
 

 
    

 
 

     
Dla spółki uprze ni  zareje t ow             
Handlowego oraz o mianach umowy dotychczas niezarejestrowanych  

                 
i kancelari  no arialnej  numer repertorium o az dla s ó ki rzerejestrowywanej w przypadku z iany umow  – numery 
mienionyc  dodany  usuniętych para rafó  (innych ednostek r dakcyjny h) 
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Część D  
D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH: 
 1. Jeśli spółka posiada oddziały, należy wypełnić załącznik KRS-WA „Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne”.  

2. W celu wpisania danych na temat wspólników spółki jawnej należy wypełnić odpowiednią liczbę załączników KRS-WB 
„Wspólnicy spółki jawnej lub komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej.” 

3. W celu wpisania danych na temat wspólników spółki komandytowej należy wypełnić odpowiednią liczbę załączników KRS-WC 
„Wspólnicy spółki komandytowej”. 

4. W celu wpisania danych na temat partnerów spółki  należy wypełnić odpowiednią liczbę załączników KRS-WD „Partnerzy”. 
5. Jeśli spółka powstała w wyniku przekształcenia, należy wypełnić załącznik KRS-WH  „Sposób powstania podmiotu”. 
6. W celu wpisania informacji o wspólnikach uprawnionych do reprezentowania spółki lub informacji o zarządzie (jeśli został 

powołany w przypadku spółki partnerskiej) i o osobach wchodzących w jego skład oraz o sposobie reprezentacji należy wypełnić 
załącznik KRS-WK „Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”. 

7. Jeśli spółka posiada  prokurentów, należy wypełnić załącznik KRS-WL „Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa 
państwowego, instytutu badawczego”. 

8. W  celu wpisania przedmiotu działalności spółki należy wypełnić załącznik: KRS-WM „Przedmiot działalności”. 
9. Jeśli razem z niniejszym wnioskiem składane są: roczne sprawozdanie finansowe, opinia biegłego rewidenta, uchwała lub 

postanowienie o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, należy wypełnić załącznik KRS-ZN „Sprawozdania finansowe i inne 
dokumenty”. 

D.1.1 Lista załączonych formularzy uzupełniających 
Lp. Nazwa załącznika Liczba  załączników 

1. KRS-WA  Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne   

2. KRS-WH  Sposób powstania podmiotu   

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

4. KRS-WC  Wspólnicy spółki komandytowej  

5. KRS-WD  Partnerzy   

6. KRS-WK  Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki  

7. KRS-WL  Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego  

8. KRS-WM  Przedmiot działalności  

9. KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty  

10.   

D.1.2 Lista załączonych dokumentów  

Lp. Nazwa załączonego dokumentu Liczba 
egzemplarzy 

Określenie formy dokumentu: 
Należy wstawić znak X w odpowiednim 
polu. 
papierowa elektroniczna 

1.  Umowa spó ki (tekst jednolity w przypadku spółki przerejestrowywanej)    

2.  Dokument o powołaniu członków zarządu spółki (dotyczy spó ki partnerskiej)    

3.  
Wykaz wspólników  (partnerów, komplementariuszy, komandytariuszy) wraz 
z ich adresami (adresami dla doręczeń) zgodnie z kodeksem spółek 
handlowych 

 
  

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      
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D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK 
 Imię i nazwisko Data Podpis 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Miejsce na naklejenie znaczków sądowych, potwierdzenie opłaty lub potwierdzenie przelewu 
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Załącznik nr 245) 

    
 

ą    

KRS-W2 
Sygnatura  akt (wypełnia sąd) 

CORS

Centrum Ogólnopolsk ch Rejestrów Sądowych  
Krajowy 

Rejestr Sądowy 

Wniosek o rejestrację podmiotu  
w  rejestrze przedsiębiorców 

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 
 Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. 
 Wnioskodawca wypełnia pola jasne. 
 We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.  
 Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić. 
 Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. 

Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu. 
 Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  lub nieprawidłowo wypełniony 

podlega zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków. 

 Miejsce na notatki sądu  Data wpływu (wypełnia sąd) 

       

   

SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK 
 1. Nazwa sądu 

Sąd Rejonowy  ......................................................................................................................................... 

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 2. Województwo 3. Powiat 
 
 4. Gmina 5. Miejscowość 
 

Część A  
A.1 DANE WNIOSKODAWCY 
 6. Wnioskodawca: 
   1.  Spółka   2.  Inny wnioskodawca 
 Pola o numerach 7 i 8 należy wypełnić tylko wówczas, gdy w polu numer 6 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozostałych 

przypadkach pola te należy przekreślić. 
 7. Nazwa / firma lub nazwisko 

 8. Imię 

A.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 
 A.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji 
 9. Nazwa / firma lub nazwisko 

 10. Imię 

 A.2.2 Adres do korespondencji 
 11. Ulica  12. Nr domu 13. Nr lokalu 14. Miejscowość 
    
 15. Kod pocztowy  16. Poczta 17. Kraj 
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i   5) 

KRS W2 
Sygnatura  akt ( ypełnia sąd) 

CORS

    
Kraj  

R j str Sąd  

Wniosek o rejestrację podmiotu  
w  rejestrze przedsiębiorców 

SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA 
 o m a z a eży ype n ć  język  po s m  czyte n e  a maszyn e  kompute o o ub ęczn e  e k m  dr ko a ym  ite am  
 Wn os oda ca ype n a po a jasne  
 We szyst c  ype a yc  po ach,  tó yc  ystęp je możl ość ybo u, a eży sta ić X  jednym odpo iedn m k adrac e   
 y t    t y   ę ą  p n  j  ży ś ić  
 Wn ose  sk ada s ę do sądu ejono ego sądu gospoda czego) aści ego ze zg ędu a siedz bę podm ot , tó ego p s dotyczy  

Wn ose  można złożyć w biurze podawczym łaści ego sądu b adać w rzędzie poczto ym a adres sądu  
 Wn ose  z ożo y z a szen em p zep s  a t  19 st  2 sta y o ajo ym ejest ze Sądo ym  b n ep a d o o ype n o y 

l g  ó n , b  y i   i  b ó  

 Miejsce na notatki sądu  Data pły u ( ypełnia sąd) 

       

   

SĄD  DO KTÓREGO SKŁADAN  JEST WNIOSEK 
 1  Naz a sądu 

Sąd R j n w    

SIEDZIBA PODMIOTU  KTÓREGO DOT CZ  WPIS 

 2  Woje ództ o 3  Po iat 
 
 4  mina 5  Miejsco ość 
 

Część A  
A 1 DANE WNIOSKODAWC  
  Wnioskoda ca: 
   1   półka   2   Inny nioskoda ca 
 o a o n me ac  7  8 a eży ype n ć ty ko ó czas  gdy  po u n me  6 zaz aczo o n y n os oda ca  W pozosta ych 

p zypadkac  po a te a eży p ze eśl ć  
 7  Naz a  firma lub naz isko 

 8  Imię 

2 D NE DRES T  KORESPONDENCJI 
 2 1 znaczenie adresata korespondencji 
  Naz a  firma lub naz isko 

 10  Imię 

 2 2 dres do korespondencji 
 11  Ulica  12  Nr domu 13  Nr lokalu 14  Miejsco ość 
    
 15  Kod poczto y  1  Poczta 17  Kraj 
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A.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 
 A.3.1 Oznaczenie pełnomocnika  

 18. Nazwa / firma lub nazwisko 

 19. Imię 

 A.3.2 Adres pełnomocnika  
 20. Ulica  21. Nr domu 22. Nr lokalu 23. Miejscowość 
    

 24. Kod pocztowy  25. Poczta 26. Kraj 
  

Część B  

Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi 
 we wniosku i na załącznikach:  

B.1 DANE PODMIOTU  

 

27. Firma spó ki 

 28. Oznaczenie formy prawnej 

 Spółka komandytowo-akcyjna 

Część C  
C.1 DANE O NIP I REGON 

Pola o numerach 29 i 30 należy wypełnić, jeżeli spółka posiada NIP i/lub REGON. W przypadku gdy spółka nie posiada 
odpowiednich numerów, pola te należy przekreślić. 

                        

                       29. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)  30. Numer  identyfikacyjny REGON 

C.2 INFORMACJA O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z INNYMI PODMIOTAMI 
NA PODSTAWIE UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ 

 31. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie  
umowy spółki cywilnej?  TAK  NIE 

C.3 SIEDZIBA I ADRES SPÓŁKI  
 32. Województwo 33. Powiat 
  

 34. Gmina 35. Miejscowość 
  

 36. Ulica 37. Nr domu 38. Nr lokalu 
    

 39. Kod pocztowy 40. Poczta 
  

 41. Adres poczty elektronicznej 

 42. Adres strony internetowej 
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C.4 INFORMACJA NA TEMAT STATUTU SPÓŁKI  
 43. Data sporządzenia aktu notarialnego (dzień–miesiąc–rok), oznaczenie notariusza i kancelarii notarialnej, numer repertorium 

C.5 INFORMACJA O CZASIE, NA JAKI UTWORZONA JEST SPÓŁKA  
 44. Spó ka utworzona jest na czas: 
     Oznaczony, jaki?    

     Nieoznaczony 

C.6 INFORMACJA O KAPITALE SPÓŁKI  
 45. Wysokość kapitału zakładowego spółki 46. Waluta 

 Słownie:   

 47. Wartość akcji objętych za aport 48. Waluta 

 Słownie:   

 49. Łączna liczba akcji wszystkich emisji 

 50. Wartość nominalna jednej akcji 
 

51. Waluta 

 Słownie:  

 52.  Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 53. Waluta 

 Słownie:  

C.7 INFORMACJA O DNIU KOŃCZĄCYM ROK OBROTOWY 
 54. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe (dzień–miesiąc–rok): 

___ ___–___ ___ –___ ___ ___ ___ 

Część D  
D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH: 
 1. Jeśli spółka posiada oddziały, należy wypełnić załącznik KRS-WA „Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne”.  

2. Jeśli spółka powstała przez przekształcenie, należy wypełnić załącznik KRS-WH „Sposób powstania podmiotu”. 
3. W celu wpisania informacji o komplementariuszach należy wypełnić załącznik KRS-WB „Wspólnicy spółki jawnej lub 

komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej”.  
4. W celu wpisania informacji o emisjach akcji należy wypełnić załącznik KRS-WG „Emisje akcji”. 
5. W celu wpisania informacji o wspólnikach uprawnionych do reprezentowania spółki oraz o sposobie reprezentacji należy 

wypełnić załącznik KRS-WK „Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”.  
6. W celu wpisania informacji o organie nadzoru i osobach wchodzących w jego skład należy wypełnić załącznik KRS-WK 

„Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”. 
7. Jeśli spółka posiada  prokurentów, należy wypełnić załącznik KRS-WL „Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa 

państwowego, instytutu badawczego”. 
8. W celu wpisania przedmiotu działalności przedsiębiorcy należy wypełnić załącznik KRS-WM „Przedmiot działalności”. 

D.1.1 Lista załączonych formularzy uzupełniających 

Lp. Symbol i nazwa załącznika Liczba  załączników 

1.  KRS-WA  Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne   

2.  KRS-WH  Sposób powstania podmiotu   

3.  KRS-WB  Wspólnicy spółki jawnej lub komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej   

4.  KRS-WG  Emisje akcji    
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5.  KRS-WK  Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki  

6.  KRS-WL  Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego  

7.  KRS-WM  Przedmiot działalności  

8.    
9.    

D.1.2 Lista załączonych dokumentów  

Lp. Nazwa załączonego dokumentu Liczba 
egzemplarzy 

Określenie formy dokumentu: 
Należy wstawić znak X w odpowiednim 
polu. 
papierowa elektroniczna 

1.  Statut spółki    

2.  Oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału    

3.  Dokument o powołaniu członków organów spółki    

4.      

5.    
  

6.    
  

7.    
  

8.    
  

9.    
  

10.    
  

11.    
  

12.    
  

13.    
  

14.    
  

15.    
  

   

D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK 
 Imię i nazwisko Data Podpis 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Miejsce na naklejenie znaczków sądowych, potwierdzenie opłaty lub potwierdzenie przelewu 
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KRS-W3 
Sygnatura  akt (wypełnia sąd) 

CORS

Centrum Ogólnopol kich Reje trów Sądowy h  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

Wniosek o rejestrację podmiotu  
w  rejestrze przedsiębiorców 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
 Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. 
 Wnioskodawca wypełnia pola jasne. 
 We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.  
 Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić. 
 Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. 

Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu. 
 Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  lub nieprawidłowo wypełniony  podlega 

zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków. 

 Miejsce na notatki sądu  Data wpływu (wypełnia sąd) 

       

   

SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK 
 1. Nazwa sądu 

Sąd Rejonowy ......................................................................................................................................... 

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 2. Województwo 3. Powiat 
   
 4. Gmina 5. Miejscowość 
   

OKREŚLENIE REJESTRACJI 
 6. Rejestracja dotyczy: 
   1.  Nowego podmiotu  2.  Podmiotu uprzednio zarejestrowanego 

(przerejestrowanie)1) 

Część A  
A.1 DANE WNIOSKODAWCY 
 7. Wnioskodawca: 
   1.  Spó ka / spółka w organizacji  2.  Inny wnioskodawca 

 Pola o numerach 8 i 9 należy wypełnić tylko wówczas, gdy w polu numer 7 zaznaczono „ nny wnioskodawca”. W pozostałych 
przypadkach pola te należy przekreślić. 

 8. Nazwa / firma lub nazwisko 

 9. Imię 

A.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 
 A.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji 
 10. Nazwa / firma lub nazwisko 

 11. Imię 
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KRS W3 
Sygnatura  a t wypełn a sąd) 

ORS

Centru  gó opolskich Re es w Sąd yc  
Krajowy Rejes r 

Sądowy 

Wniosek o rejestra ję podmiotu  
w  rejestrze przedsięb orców 

SPÓŁKA Z OGRANI ZONĄ ODPOWIEDZ ALNOŚC Ą 
 Formularz należy wypełni  w język  polskim  czy elnie  na maszynie  komputerowo lub ręcznie  wielkim  drukowanymi literami  
 Wnioskodawca wypełnia pola jasne  
 We wszystkich wypełnianych polach  w których występuje możliwość wybor  nale y wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie   
 W zystkie pola  w których nie będą wp sane odpowiednie informacje  należy przekreślić  
 Wniosek składa się do sądu rejonowego (sąd  gospodarczego  właściwego ze względ  na siedzibę podmiotu  którego wp s dotyczy  

Wniosek można złoży  w bi rze podawczym właściwego sąd  lub nadać w urzędzie pocztowym na adre  sądu  
 Wniosek złożony z naruszeniem przepis  art  19 us  2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  lub nieprawidłowo wypełniony  podlega 

zwróceni  bez wzywania do uz pełnienia braków  

 M ejsce na notatk  sądu  Data wpł u (wypełn a sąd) 

       

   

SĄD  DO K ÓREGO S ŁADANY ES  WN OSE  
  Nazwa sądu 

Sąd Rejonow   

S EDZ BA PODM O  ÓREGO DO Y Z  WP S 

  Województwo 3  Powia  
   
  Gmina 5  Miejscowość 
   

OKREŚ EN E RE ES RAC  
 6  Reje t acja dotycz  
     Nowego podmiotu  2   Podmio u uprzedn o zare estrowanego 

(przereje trowan e)1  

Część A  
A 1 DANE WN OSKODAWCY 
  Wnioskodawca  
     Spółka  spó ka w organi ac   2   Inny wnioskodawca 

 Pola o numerach 8 i 9 należy wypełnić tylko wówcza  gdy w pol  numer 7 zaznaczono „Inny wnioskodawca”  W pozostałyc  
przypadkach pola te należy p zekreślić  

 8  Nazwa / firma lub nazwisko 

 9  Imię 

A 2 DANE ADRESA A KORESPONDEN  
 A 2  Oznaczenie ad esata korespondenc  
 10  Nazwa / firma lub nazwisko 

  Imię 

 
1)  Dotyczy podmiotu, który przed dniem 1 stycznia 2001 r. uzyskał wpis w odpowiednim rejestrze sądowym.     

Załącznik nr 345)
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 A.2.2 Adres do korespondencji 
 12. Ulica  13. Nr domu 14. Nr lokalu 15. Miejscowość 

 16. Kod pocztowy  17.  Poczta 18. Kraj 

A.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 
 A.3.1 Oznaczenie pełnomocnika  
 19. Nazwa / firma lub nazwisko 

 20. Imię 

 A.3.2 Adres pełnomocnika  
 21. Ulica  22. Nr domu 23. Nr lokalu 24. Miejscowość 

 25. Kod pocztowy  26. Poczta 27. Kraj 

Część B  
Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi 

 we wniosku i na załącznikach:  
B.1 DANE PODMIOTU  

 

28. Firma spó ki 
 

 29. Oznaczenie formy prawnej 
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Część C  
C.1 DANE O NIP I REGON 

Pola o numerach 32 i 33 należy wypełnić, jeżeli spółka posiada NIP i/lub REGON. W innym przypadku pola te należy przekreślić.  
Pola o numerach 30 i/lub 31 należy wypełnić, jeżeli spółka nie wypełnia pól 32 i/lub 33. 

 
30. Spółka nie wystąpiła o NIP              31. Spó ka nie wystąpiła o REGON           

                       

                       
32. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)  33. Numer  identyfikacyjny REGON 

C.2 DANE O WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI SPÓŁKI  
Pola o numerach od 34 do 36 dotyczą wyłącznie spółki uprzednio zarejestrowanej. W przypadku zgłoszenia nowej spółki pola te 
należy przekreślić.  

 

34. Nazwa sądu prowadzącego rejestr 

 
 
35. Nazwa rejestru 

RHB 
36. Numer w rejestrze 

C.3 INFORMACJA O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z INNYMI PODMIOTAMI 
NA PODSTAWIE UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ 

 37. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie 
umowy spółki cywilnej?  TAK  NIE 

C.4 SIEDZIBA I ADRES SPÓŁKI  

 38. Województwo 39. Powiat 
 
 40. Gmina 41. Miejscowość 
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 42. Ulica 43. Nr domu 44.  Nr lokalu 

 45. Kod pocztowy 46. Poczta 

 47. Adres poczty elektronicznej 

 48. Adres strony internetowej 

C.5 INFORMACJA NA TEMAT UMOWY SPÓŁKI  
Dla spółki uprzednio zarejestrowanej należy podać informację o umowie stanowiącej podstawę dokonania wpisu do Rejestru 
Handlowego oraz o zmianach umowy spółki dotychczas niezarejestrowanych.  

 49. Data sporządzenia aktu notarialnego (dzień–miesiąc–rok), oznaczenie notariusza i kancelarii notarialnej, numer repertorium 
oraz dla spó ki przerejestrowywanej – w przypadku zmiany umowy – numery zmienionych, dodanych, usuniętych paragrafów 
(innych jednostek redakcyjnych) 

C.6 INFORMACJA O CZASIE, NA JAKI UTWORZONA JEST SPÓŁKA  
 50. Spó ka utworzona jest na czas: 
   1.  Oznaczony, jaki? 

 
   2.  Nieoznaczony 

C.7 INFORMACJA O PIŚMIE PRZEZNACZONYM DO OGŁOSZEŃ SPÓŁKI INNYM NIŻ „MONITOR 
SĄDOWY I GOSPODARCZY”  

 51. Oznaczenie pisma przeznaczonego do ogłoszeń spółki 

C.8 INFORMACJA, CZY WSPÓLNIK MOŻE MIEĆ JEDEN CZY WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW  

 52. Wspólnik może mieć:  1.  Jeden udział  2.  Większą liczbę udziałów 

C.9 INFORMACJA O KAPITALE SPÓŁKI  

 53. Wysokość kapitału zakładowego spó ki 54. Waluta 

 Słownie:  

 55. Wartość udziałów objętych za aport 56. Waluta 

 Słownie:  

C.10 INFORMACJA O DNIU KOŃCZĄCYM ROK OBROTOWY 

 57. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe (dzień – miesiąc – rok): 

  
  ___ ___ - ___ ___ - ___ ___ ___ ___ 
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Część D  
D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH: 
 1. Jeśli spółka posiada oddziały, należy wypełnić załącznik KRS-WA „Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne”.  

2. Jeśli spółka powstała w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia, należy wypełnić załącznik KRS-WH „Sposób powstania 
podmiotu”. 

3. W celu wpisania danych wspólników podlegających wpisowi do rejestru (art. 38 pkt 8 lit. c ustawy o KRS) należy wypełnić załącznik 
KRS-WE „Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru”. 

4. W celu wpisania informacji na temat organu uprawnionego do reprezentacji spółki i osób wchodzących w jego skład oraz sposobu 
reprezentacji należy wypełnić załącznik KRS-WK „Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”. 

5. W celu wpisania informacji na temat organu nadzoru i osób wchodzących w jego skład należy wypełnić załącznik KRS-WK „Organy 
podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”. 

6. Jeśli spółka posiada prokurentów, należy wypełnić załącznik KRS-WL „Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa 
państwowego, instytutu badawczego”.  

7. W celu wpisania przedmiotu działalności przedsiębiorcy należy wypełnić załącznik KRS-WM „Przedmiot działalności”. 
8. Jeśli razem z niniejszym wnioskiem składane są: roczne sprawozdanie finansowe, opinia biegłego rewidenta, uchwała lub 

postanowienie o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego lub sprawozdanie z działalności spółki, należy wypełnić załącznik  
KRS-ZN „Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”. 

D.1.1 Lista załączonych formularzy uzupełniających 

Lp. Symbol i nazwa załącznika Liczba  załączników 

1.  KRS-WA  Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne   

2.  KRS-WE  Wspólnicy spó ki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru   

3.  KRS-WH  Sposób powstania podmiotu   

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

5.  KRS-WL  Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego   

6.  KRS-WM  Przedmiot działalności  

7.  KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty  

8.    

9.    

D.1.2 Lista załączonych dokumentów  

Lp. Nazwa załączonego dokumentu Liczba 
egzemplarzy 

Określenie formy dokumentu: 
Należy wstawić znak X w odpowiednim polu.  

papierowa elektroniczna 

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

2.  Oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału    

3.  Dokument o powołaniu członków organów spółki    

4.  Lista wspólników    

5.  Nazwiska, imiona i adresy członków zarządu    

6.  Nazwisko, imię albo firmę i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika    

7.      

8.    
  

9.    
  

10.    
  

11.    
  

12.    
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D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK 
 Imię i nazwisko Data Podpis 
  

 
 
 
 
 

  

 
Miejsce na naklejenie znaczków sądowych, potwierdzenie opłaty lub potwierdzenie przelewu 
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KRS-W4 
Sygnatura  akt (wypełnia sąd) 

 
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

Wniosek o rejestrację podmiotu  
w  rejestrze przedsiębiorców 

SPÓŁKA AKCYJNA 

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. 
 Wnioskodawca wypełnia pola jasne. 
 We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.  
 Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić. 
 Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. 

Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu. 
 Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art  19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  lub nieprawidłowo wypełniony podlega 

zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków. 

 Miejsce na notatki sądu  Data wpływu (wypełnia sąd) 

       

   

SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK 
 1. Nazwa sądu 

Sąd Rejonowy ......................................................................................................................................... 

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 2. Województwo 3. Powiat 
   
 4. Gmina 5. Miejscowość 
   

OKREŚLENIE REJESTRACJI 

 6. Rejestracja dotyczy: 

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

Część A  
A.1 DANE WNIOSKODAWCY 

 7. Wnioskodawca: 

   1. Spółka / spó ka w organizacji  2. Inny wnioskodawca 

 Pola o numerach 8 i 9 należy wypełnić tylko wówczas, gdy w polu o numerze 7 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozostałych 
przypadkach pola te należy przekreślić. 

 8. Nazwa / firma lub nazwisko 

 9. Imię 

 
                 

CORS

Centrum Ogó nopolskich Rejestrów Sądowych
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KRS W4 
t   t (  ) 

 
K j  R j t  

d y 

Wniosek o rejestrację podmiotu  
  rejestrze przedsiębiorcó  

SPÓŁK  KCYJN  

             ,   
    j  
    ,     ,         
        i     
   ę  ą  j g  ( ą  g g ) ś g   g ę   z bę t , t g   ty y  

Wn ose  można złoży  w bi rze p dawczym właściweg  sądu b nadać w rz dzie poczt wym na adres sąd  
                    

zwróceni , bez wzywania do uzupełnienia br ków  

 j   t t    t   (  ) 

       

   

D  D  KT RE  KŁ D N  E T NI EK 
    

ąd R j   

IEDZIB  P DMI TU  KT RE  D T Z  PI  

     
   
     
   

KRE LENIE RE E TR I 

    

           
( rz r j strowani )1  

Częś  A  
1 D NE NI K D  

   

             

          , y          y  
  t  l ż  ek i  

       

   

 
1) Dotyczy podmiotu, który przed dniem 1 stycznia 2001 r. uzyskał wpis w odpowiednim rejestrze sądowym.  

CORS

   

Załącznik nr 445)
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A.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 
 A.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji 

 10. Nazwa / firma lub nazwisko 

 11. Imię 

 A.2.2 Adres do korespondencji 
 12. Ulica  13. Nr domu 14. Nr lokalu 15. Miejscowość 
     

 16. Kod pocztowy  17. Poczta 18. Kraj 
    

A.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 
 A.3.1 Oznaczenie pełnomocnika  
 19. Nazwa / firma lub nazwisko 

 20. Imię 

 A.3.2 Adres pełnomocnika  
 21. Ulica  22. Nr domu 23. Nr lokalu 24. Miejscowość 
     

 25. Kod pocztowy  26. Poczta 27. Kraj 
    

Część B  

Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi 
 we wniosku i na załącznikach:  

B.1 DANE PODMIOTU  

 

28. Firma spółki 
 

 29. Oznaczenie formy prawnej 
 Spółka akcyjna 

Część C  

C.1 DANE O NIP I REGON 
Pola o numerach 32 i 33 należy wypełnić, jeżeli spółka posiada NIP i/lub REGON. W innym przypadku pola te należy przekreślić.  
Pola o numerach 30 i/lub 31 należy wypełnić, jeżeli spółka nie wypełnia pól 32 i/lub 33. 

 

30. Spó ka nie wystąpiła o NIP           31. Spółka nie wystąpiła o REGON           

                       

                       
32. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)  33. Numer  identyfikacyjny REGON 
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C.2 DANE O WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI SPÓŁKI  
Pola o numerach od 34 do 36 dotyczą wyłącznie spółki uprzednio zarejestrowanej. W przypadku zgłoszenia nowej spółki pola te 
należy przekreślić.  

 

34. Nazwa sądu prowadzącego rejestr 

 
 
35. Nazwa rejestru 

RHB 
36. Numer w rejestrze 

C.3 INFORMACJA O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z INNYMI PODMIOTAMI NA 
PODSTAWIE UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ 

 37. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy 
spółki cywilnej?  TAK  NIE 

C.4 SIEDZIBA I ADRES SPÓŁKI  

 38. Województwo 39. Powiat 
  

 40. Gmina 41. Miejscowość 
  

 42. Ulica 43. Nr domu 44. Nr lokalu 
    

 45. Kod pocztowy 46. Poczta 
  

 
47. Adres poczty elektronicznej 
 
 

 
48. Adres strony internetowej 

C.5 INFORMACJA NA TEMAT STATUTU SPÓŁKI  
Dla spółki uprzednio zarejestrowanej należy podać informację o statucie stanowiącym podstawę dokonania wpisu do Rejestru 
Handlowego oraz o zmianach statutu spółki dotychczas niezarejestrowanych. 

 49. Data sporządzenia aktu notarialnego (dzień–miesiąc–rok), oznaczenie notariusza i kancelarii notarialnej, numer repertorium oraz dla 
spółki przerejestrowywanej –  w przypadku zmiany statutu – numery zmienionych, dodanych, usuniętych paragrafów (innych 
jednostek redakcyjnych) 

C.6 INFORMACJA O CZASIE, NA JAKI UTWORZONA JEST SPÓŁKA  

 50. Spółka utworzona jest na czas: 
   1.  Oznaczony, jaki?    

   2.  Nieoznaczony 

C.7 INFORMACJA O PIŚMIE PRZEZNACZONYM DO OGŁOSZEŃ SPÓŁKI INNYM NIŻ „MONITOR SĄDOWY 
I GOSPODARCZY”  

 51. Oznaczenie pisma przeznaczonego do ogłoszeń spó ki 
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C.8 INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH UPRAWNIENIACH   

 52. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa   w 
dochodach lub majątku spółki niewynikających z akcji?  TAK  NIE 

 53. Czy statut przyznaje obligatariuszom prawo do udziału w zysku?  TAK  NIE 

C.9 INFORMACJA O AKCJONARIUSZU, DO KTÓREGO W CAŁOŚCI NALEŻĄ AKCJE SPÓŁKI  

 54. Czy akcjonariusz posiada całość akcji spółki? 
Jeśli zaznaczono odpowiedź  „NIE”, pola o numerach od 55 do 62 należy przekreślić.  TAK  NIE 

 55. Czy akcjonariusz jest osobą fizyczną? 
Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK”, pola o numerach 61 i 62 należy przekreślić.  TAK  NIE 

 56. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

57. Drugi człon nazwiska złożonego 

   

 58. Pierwsze imię 59. Drugie imię  

 60. Numer  PESEL               

     
                         

 61. Numer KRS 62. Numer identyfikacyjny REGON 

C.10 INFORMACJA O KAPITALE SPÓŁKI  

 63. Wysokość kapitału zakładowego spółki 64. Waluta 

 Słownie:   

 
65. Wartość akcji objętych za aport 66. Waluta 

 Słownie:   

 
67. Wysokość kapitału docelowego 68. Waluta 

 Słownie:   

 69. Łączna liczba akcji wszystkich emisji 
 

 70. Wartość nominalna jednej akcji 
 71. Waluta 

 Słownie:  

 72. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego   
 73. Waluta 

 Słownie:  

 
74. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego   

 75. Waluta 

 

Słownie: 
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C.11 INFORMACJA O PODJĘCIU UCHWAŁY O EMISJACH OBLIGACJI ZAMIENNYCH I AKCJI 
WYDAWANYCH ZA TE OBLIGACJE 

Jeśli taka uchwała nie została podjęta, pole numer 76 należy przekreślić. 

 76. Data podjęcia uchwały (dzień–miesiąc–rok)    -   -       

               

C.12 INFORMACJA O EMISJI WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH 

 77. Czy zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych? 

 TAK  NIE 

C.13 INFORMACJA O DNIU KOŃCZĄCYM ROK OBROTOWY 

 78.  Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe (dzień–miesiąc–rok): 

 
___ ___ – ___ ___ – ___ ___ ___ ___ 

Część D  

D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH: 

 1. Jeśli spółka posiada oddziały, należy wypełnić załącznik KRS-WA „Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne”.  
2. Jeśli spółka powstała w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia, należy wypełnić załącznik KRS-WH „Sposób powstania 

podmiotu”. 
3. W celu wpisania informacji o emisjach akcji należy wypełnić załącznik KRS-WG „Emisje akcji”. 
4. W celu wpisania informacji na temat organu uprawnionego do reprezentacji spółki i osób wchodzących w jego skład oraz sposobu 

reprezentacji należy wypełnić załącznik KRS-WK „Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”.  
5. W celu wpisania informacji na temat organu nadzoru i osób wchodzących w jego skład należy wypełnić załącznik KRS-WK „Organy 

podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”. 
6. Jeśli spółka posiada  prokurentów, należy wypełnić załącznik KRS-WL „Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa 

państwowego, instytutu badawczego”.  
7. W celu wpisania przedmiotu działalności spółki należy wypełnić załącznik KRS-WM  „Przedmiot działalności”. 
8. Jeśli razem z niniejszym wnioskiem składane są: roczne sprawozdanie finansowe, opinia biegłego rewidenta, uchwała lub 

postanowienie o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego lub sprawozdanie z działalności spółki,  należy wypełnić załącznik KRS-ZN 
„Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”.  

D.1.1 Lista załączonych formularzy uzupełniających 

Lp. Symbol i nazwa załącznika Liczba  załączników 

1.  KRS-WA  Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne   

2.  KRS-WH  Sposób powstania podmiotu   

3.  KRS-WG  Emisje akcji   

4.  KRS-WK  Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki  

5.  KRS-WL  Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego  

6.  KRS-WM  Przedmiot działalności  

7.  KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty  

8.    

9.    

D.1.2 Lista załączonych dokumentów  

Lp. Nazwa załączonego dokumentu Liczba 
egzemplarzy 

Określenie formy dokumentu: 
Należy wstawić znak X w odpowiednim polu. 

papierowa elektroniczna 

1.  Statut spółki    
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2.  Oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału  
  

3.  Dokument o powołaniu członków organów spółki    

4.  W przypadku jednoosobowej spó ki akcyjnej – adres jedynego akcjonariusza 
 
 
 

   

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK 

 Imię i nazwisko Data Podpis 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Miejsce na naklejenie znaczków sądowych, potwierdzenie opłaty lub potwierdzenie przelewu 
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KRS-W5 
Sygnatura  akt (wypełnia sąd) 

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

Wniosek o rejestrację podmiotu  
w  rejestrze przedsiębiorców 

SPÓŁDZIELNIA 
(SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA) 

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. 
 Wnioskodawca wypełnia pola jasne. 
 We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.  
 Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje  należy przekreślić. 
 Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. 
 Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu. 
 Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art  19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  lub nieprawidłowo wypełniony podlega 

zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków. 

 Miejsce na notatki sądu  Data wpływu (wypełnia sąd) 

       

   

SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK 
 1. Nazwa sądu 

Sąd Rejonowy  ......................................................................................................................................... 

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 2. Województwo 3. Powiat 
   
 4. Gmina 5. Miejscowość 
   

OKREŚLENIE REJESTRACJI 

 6. Rejestracja dotyczy: 
   1.  Nowego podmiotu  2.  Podmiotu uprzednio zarejestrowanego 

(przerejestrowanie)1) 

Część A  
A.1 DANE WNIOSKODAWCY 
 7. Wnioskodawca: 
   1.  Podmiot, którego dotyczy wpis  2.  Inny wnioskodawca 
 Pola o numerach 8 i 9 należy wypełnić tylko wówczas, gdy w polu numer 7 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozostałych 

przypadkach pola te należy przekreślić. 
 8. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko 

 9. Imię 
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KRS 5 
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Wniosek o rejestrację podmiotu  
  rejestrze przedsiębiorcó  

SPÓŁDZIELNI  
( P ŁDZIEL Z  K  Z ZĘDN I KRED T ) 

             ,   
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rzy adkach po  t  leży p zekr śli  
          

   

 
 
 

 
1) Dotyczy podmiotu, który przed dniem 1 stycznia 2001 r. uzyskał wpis w odpowiednim rejestrze sądowym.  

Załącznik nr 545)
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A.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 
 A.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji 

 10. Nazwa / firma lub nazwa organu, lub nazwisko 

 11. Imię 

 A.2.2 Adres do korespondencji 
 12. Ulica  13. Nr domu 14. Nr lokalu 15. Miejscowość 
    

 16. Kod pocztowy  17. Poczta 18. Kraj 
  

A.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 
 A.3.1 Oznaczenie pełnomocnika  
 19. Nazwa / firma lub nazwisko 

 20. Imię 

 A.3.2 Adres pełnomocnika  
 21. Ulica  22. Nr domu 23. Nr lokalu 24. Miejscowość 
    

 25. Kod pocztowy  26. Poczta 27. Kraj 
  

Część B  
Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi 

 we wniosku i na załącznikach:  

B.1 DANE PODMIOTU  

 
28. Nazwa 
 

 29. Oznaczenie formy prawnej 
  1. Spółdzielnia  2. Spółdzielnia – Spółdzielcza kasa  

oszczędnościowo-kredytowa 

Część C  
C.1 DANE O NIP I REGON 

Pola o numerach 30 i 31 należy wypełnić, jeżeli spółdzielnia posiada NIP i/lub REGON. W przypadku gdy spółdzielnia nie posiada 
odpowiednich numerów, pola te należy przekreślić. 

                        

                       30. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)  31. Numer  identyfikacyjny REGON 

C.2 DANE O WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI PODMIOTU  
Pola o numerach od 32 do 34 dotyczą wyłącznie spółdzielni uprzednio zarejestrowanej. W przypadku zgłoszenia nowej spółdzielni 
pola te należy przekreślić.  

 

32. Nazwa sądu prowadzącego rejestr 

 
 
33. Nazwa rejestru 

Rejestr Spółdzielni 
34. Numer w rejestrze 
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C.3 INFORMACJA O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z INNYMI PODMIOTAMI NA 
PODSTAWIE UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ 

Dotyczy tylko spółdzielni uprzednio zarejestrowanej. 

 35. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy 
spó ki cywilnej?  TAK  NIE 

C.4 SIEDZIBA I ADRES SPÓŁDZIELNI  

 36. Województwo 37. Powiat 
  

 38. Gmina 39. Miejscowość 
  

 40. Ulica 41. Nr domu 42. Nr lokalu 
    

 43. Kod pocztowy 44. Poczta 
  

 
45. Adres poczty elektronicznej 
 

 
46. Adres strony internetowej 
 

C.5 INFORMACJA O STATUCIE SPÓŁDZIELNI  
Dla spółdzielni uprzednio zarejestrowanej należy podać informację o statucie stanowiącym podstawę dokonania wpisu 
do Rejestru Spółdzielni oraz o zmianach statutu spółdzielni dotychczas niezarejestrowanych. 

 47. Data sporządzenia statutu (dzień–miesiąc–rok) oraz dla spółdzielni przerejestrowywanej – w przypadku zmiany statutu – numery 
zmienionych, dodanych, usuniętych paragrafów (innych jednostek redakcyjnych) 

C.6 INFORMACJA O CZASIE, NA JAKI UTWORZONA JEST SPÓŁDZIELNIA  
 48. Spółdzielnia utworzona jest na czas: 
     Oznaczony, jaki?    

  
   Nieoznaczony 

C.7 INFORMACJA O DNIU KOŃCZĄCYM ROK OBROTOWY 

 
49. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe (dzień–miesiąc–rok): 

 
___ ___ –___ ___ – ___ ___ ___ ___ 
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PODSTAWIE UMOW  SPÓŁKI C WILNEJ 

D tyczy y o s ł z e n  p ze n  za j s w ej  

             
      

      

     
  

     
  

         
    

      
  

 
    

 

 
    

 

      
Dl  pó dzi l i u rz dni  z ejestr anej ależy od         
d  R j t  S z l  az  mi n h statutu sp    

                 
       

          
  S ółdz elnia utworz na j st na za  
   1   znaczony  jak ?    

  
    

       

 
             

 
         



Dziennik Ustaw – 35 –  Poz. 724

 

  KRS-W5     4/5 
 

Część D  
D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH: 
 1. Jeśli spółdzielnia posiada oddziały, należy wypełnić załącznik KRS-WA  „Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne”.  

2. Jeśli spółdzielnia powstała przez połączenie lub podział, należy wypełnić załącznik KRS-WH „Sposób powstania podmiotu”. 
3. W celu wpisania informacji na temat sposobu reprezentacji i organu uprawnionego do reprezentacji spółdzielni oraz osób 

wchodzących w jego skład należy wypełnić załącznik KRS-WK „Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania 
spółki”.  

4. W celu wpisania informacji na temat organu nadzoru i osób wchodzących w jego skład należy wypełnić załącznik KRS-WK 
„Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”. 

5. W celu wpisania przedmiotu działalności spółdzielni należy wypełnić załącznik KRS-WM „Przedmiot działalności” . 
6. Jeśli razem z niniejszym wnioskiem składane są: roczne sprawozdanie finansowe, opinia biegłego rewidenta, uchwała lub 

postanowienie o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego lub sprawozdanie z działalności spółdzielni, należy wypełnić załącznik 
KRS-ZN „Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”. 

7. W celu wpisania informacji o pełnomocniku spółdzielni należy wypełnić załącznik KRS-WL „Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, 
przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego”. 

 

D.1.1 Lista załączonych formularzy uzupełniających 

Lp. Symbol i nazwa załącznika Liczba  
 

1.  KRS-WA  Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne  

2.  KRS-WH  Sposób powstania podmiotu   

3.  KRS-WK  Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki  

4.  KRS-WM  Przedmiot działalności  

5.  KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty  

6.  KRS-WL  Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego  

7.    

D.1.2 Lista załączonych dokumentów  

Lp. Nazwa załączonego dokumentu Liczba 
egzemplarzy 

Określenie formy dokumentu: 
Należy wstawić znak X w odpowiednim 
polu. 
papierowa elektroniczna 

1.  Statut spółdzielni    

2.  Protokół stwierdzający wybór zarządu i rady nadzorczej    

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.   
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D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK 
 Imię i nazwisko Data Podpis 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Miejsce na naklejenie znaczków sądowych, potwierdzenie opłaty lub potwierdzenie przelewu 
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KRS-W6 
Sygnatura  akt (wypełnia sąd) 

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

Wniosek o rejestrację podmiotu  
w  rejestrze przedsiębiorców 

PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE, 
INSTYTUT BADAWCZY, 

INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ  
 Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. 
 Wnioskodawca wypełnia pola jasne. 
 We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.  
 Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje  należy przekreślić. 
 Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu  którego wpis dotyczy. 

Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu. 
 Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym lub nieprawidłowo wypełniony podlega 

zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków. 

 Miejsce na notatki sądu  Data wpływu (wypełnia sąd) 

       

   

SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK 
 1. Nazwa sądu 

Sąd Rejonowy  ......................................................................................................................................... 

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 2. Województwo 3. Powiat 
   
 4. Gmina 5. Miejscowość 
   

OKREŚLENIE REJESTRACJI 

 6. Rejestracja dotyczy: 
   1.  Nowego podmiotu  2.  Podmiotu uprzednio zarejestrowanego 

(przerejestrowanie)1) 

Część A  
A.1 DANE WNIOSKODAWCY 
 7. Wnioskodawca: 
   1.  Podmiot, którego dotyczy wpis  2.  Inny wnioskodawca 

 Pola o numerach 8 i 9 należy wypełnić tylko wówczas, gdy w polu numer 7 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozostałych 
przypadkach pola te należy przekreślić. 

 8. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko 

 9. Imię 
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KRS 6 
     

CO S

    
K j  R j  

S d wy 

Wniosek o rejestrację podmiotu  
  rejestrze przedsiębiorcó  

PRZEDSIĘBI RSTW  P ŃSTW WE  
INST TUT BADAWCZ  

INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ  
                
   l  j s  
  t i  y ł i  l               
 t    kt h   e ie i  i f j  al ż  k l ć  
 io  ł     o o  (  ) łaś o z  l        

Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściweg  sądu ub nadać w r ędzie poczt wym na adres sądu  
  ż   a i    9 t  2 ta    R e t  S y   i ł    

zwróceniu  bez wzywania do uzupe n enia br ków  

          

       

   

S D  DO K Ó EGO SK D N  ES  NIOSEK 
    

S  j    

SIEDZIB  OD IO  K Ó EGO DO CZ  IS 

     
   
     
   

OK EŚ ENIE E ES C I 

    
             

( rzerejestrowan e)1  

C ś    
1 D NE NI K D  

   
              

           y         y  
rzy adkach po  t  leży przekr ś ić  

          

   

 
 
 
 
1) Dotyczy podmiotu, który przed dniem 1 stycznia 2001 r. uzyskał wpis w odpowiednim rejestrze sądowym.  

Załącznik nr 645)
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A.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 
 A.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji 
 10. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko 

 11. Imię 

 A.2.2 Adres do korespondencji 
 12. Ulica  13. Nr domu 14. Nr lokalu 15. Miejscowość 
    

 16. Kod pocztowy  17. Poczta 18. Kraj 
  

A.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 
 A.3.1 Oznaczenie pełnomocnika  
 19. Nazwa / firma lub nazwisko 

 20. Imię 

 A.3.2 Adres pełnomocnika  
 21. Ulica  22. Nr domu 23. Nr lokalu 24. Miejscowość 
    

 25. Kod pocztowy  26. Poczta 27. Kraj 
  

Część B  

Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi 
 we wniosku i na załącznikach:  

B.1 DANE PODMIOTU  

 

28. Nazwa 
 

 29. Oznaczenie formy prawnej: 
Należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat. 

   1.  
Przedsiębiorstwo 
państwowe  2.  Instytut badawczy  3.  

Instytucja gospodarki 
budżetowej 

Część C  
C.1 DANE O NIP I REGON 

Pola o numerach 30 i 31 należy wypełnić, jeżeli podmiot posiada NIP i/lub REGON. W przypadku gdy podmiot nie posiada 
odpowiednich numerów, pola te należy przekreślić. 

                        

                       30. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)  31. Numer  identyfikacyjny REGON 

C.2 DANE O WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI PODMIOTU 
Pola o numerach od 32 do 34 dotyczą wyłącznie podmiotu uprzednio zarejestrowanego. W przypadku zgłoszenia nowego podmiotu 
pola te należy przekreślić.  

 

32. Nazwa sądu prowadzącego rejestr 

 
 
33. Nazwa rejestru 

 
34. Numer w rejestrze 
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C.3 INFORMACJA O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z INNYMI PODMIOTAMI 
NA PODSTAWIE UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ 

 35. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie 
umowy spó ki cywilnej?  TAK  NIE 

C.4 SIEDZIBA I ADRES PODMIOTU  
 36. Województwo 37. Powiat 
  
 38. Gmina 39. Miejscowość 
  
 40. Ulica 41. Nr domu 42. Nr lokalu 
    
 43. Kod pocztowy 44. Poczta 
  

 45. Adres poczty elektronicznej 
 

 46. Adres strony internetowej 
 

C.5 INFORMACJA O STATUCIE PODMIOTU  
Dla podmiotu uprzednio zarejestrowanego należy podać informację o umowie stanowiącej podstawę dokonania wpisu 
do odpowiedniego rejestru oraz o zmianach umowy dotychczas niezarejestrowanych. 

 47. Data nadania lub zatwierdzenia statutu (dzień–miesiąc–rok) oraz dla podmiotu przerejestrowywanego – w przypadku zmiany 
statutu – numery zmienionych, dodanych, usuniętych paragrafów (innych jednostek redakcyjnych) 

C.6 INFORMACJA O CZASIE, NA JAKI UTWORZONY JEST PODMIOT  
 48. Podmiot utworzony jest na czas: 
     Oznaczony, jaki?    

     Nieoznaczony 

C.7 ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO, INSTYTUCJI GOSPODARKI 
BUDŻETOWEJ LUB MINISTER NADZORUJĄCY INSTYTUT BADAWCZY  

 49. Nazwa organu założycielskiego lub ministra nadzorującego instytut badawczy 

                         
                         50. Numer KRS 51. Numer identyfikacyjny REGON 

C.8 ORGAN UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI PODMIOTU PODLEGAJĄCEGO REJESTRACJI 

 52. Nazwa organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu 

  

 53. Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego 54. Drugi człon nazwiska złożonego 
 

 55. Pierwsze imię 56. Drugie imię  
 

 57. Numer  PESEL               
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C.9 INFORMACJA O DNIU KOŃCZĄCYM ROK OBROTOWY 
 58. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe (dzień–miesiąc–rok): 

 ___ ___–___ ___–___ ___ ___ ___ 

Część D  

D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH: 
 1. Jeśli podmiot posiada oddziały, należy wypełnić załącznik KRS-WA „Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne”.  

2. Jeśli podmiot powstał przez połączenie, podział lub przekształcenie, należy wypełnić załącznik KRS-WH „Sposób powstania 
podmiotu”. 

3. W celu wpisania informacji na temat organu nadzoru dla przedsiębiorstwa państwowego oraz osób wchodzących w jego skład należy 
wypełnić załącznik KRS-WK „Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”.  

4. W celu wpisania przedmiotu działalności przedsiębiorcy należy wypełnić załącznik KRS-WM „Przedmiot działalności”. 
5. Jeśli razem z niniejszym wnioskiem składane są: roczne sprawozdanie finansowe, opinia biegłego rewidenta, uchwała lub 

postanowienie o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, należy wypełnić załącznik KRS-ZN „Sprawozdania finansowe 
i inne dokumenty”. 

6. W celu wpisania informacji o pełnomocnikach należy wypełnić załącznik KRS-WL „Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, 
przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego”. 

 
D.1.1 Lista załączonych formularzy uzupełniających 

Lp. Symbol i nazwa załącznika 
 
 
 

Liczba  
 

  KRS-WA  Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne   

  KRS-WH  Sposób powstania podmiotu   

  KRS-WK  Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki  

  KRS-WM  Przedmiot działalności  

  KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty  

  KRS-WL  Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego  

    

D.1.2 Lista załączonych dokumentów  

Lp. Nazwa załączonego dokumentu Liczba 
egzemplarzy 

Określenie formy dokumentu: 
Należy wstawić znak X w odpowiednim 
polu. 
papierowa elektroniczna 

1.  Statut     

2.  Akt o utworzeniu podmiotu    

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      
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D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK 
 Imię i nazwisko Data Podpis 
  

 
 
 
 
 

  

 
Miejsce na naklejenie znaczków sądowych, potwierdzenie opłaty lub potwierdzenie przelewu 
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KRS-W7 
Sygnatura  akt (wypełnia sąd) 

CORS

Centrum Ogó nopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

Wniosek o rejestrację podmiotu  
w  rejestrze przedsiębiorców 

PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE 
w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. 
 Wnioskodawca wypełnia pola jasne. 
 We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.  
 Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić. 
 Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. 

Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu. 
 Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym lub nieprawidłowo wypełniony podlega 

zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków. 

 Miejsce na notatki sądu  Data wpływu (wypełnia sąd) 

       

   

SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK 

 1. Nazwa sądu 

Sąd Rejonowy  ......................................................................................................................................... 

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 2. Województwo 3. Powiat 
  

 4. Gmina 5. Miejscowość 
  

OKREŚLENIE REJESTRACJI 

 6. Rejestracja dotyczy: 
   1.  Nowego podmiotu  2.  Podmiotu uprzednio zarejestrowanego 

(przerejestrowanie)1) 

Część A  
A.1 DANE WNIOSKODAWCY 
 7. Wnioskodawca: 
   1.  Podmiot, którego dotyczy wpis  2.  Inny wnioskodawca 

 Pola o numerach 8 i 9 należy wypełnić tylko wówczas, gdy w polu numer 7 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozostałych 
przypadkach pola te należy przekreślić. 

 8. Nazwa / firma lub nazwisko 

 9. Imię 

 
1) Dotyczy podmiotu, który przed dniem 1 stycznia 2001 r. uzyskał wpis w odpowiednim rejestrze sądowym.  

Załącznik nr 745)
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A.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 
 A.2.1  Oznaczenie adresata korespondencji 
 10. Nazwa / firma lub nazwisko 

 11. Imię 

 A.2.2  Adres do korespondencji 

 12. Ulica  13. Nr domu 14. Nr lokalu 15. Miejscowość 
    
 16. Kod pocztowy  17. Poczta 18. Kraj 
   

A.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 
 A.3.1  Oznaczenie pełnomocnika  
 19. Nazwa / firma lub nazwisko 

 20. Imię 

 A.3.2  Adres pełnomocnika  

 21. Ulica  22. Nr domu 23. Nr lokalu 24. Miejscowość 
    

 25. Kod pocztowy  26. Poczta 27. Kraj 
  

Część B  
Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi 

 we wniosku i na załącznikach:  

B.1 DANE PODMIOTU  

 

28. Oznaczenie, pod którym prowadzone jest przedsiębiorstwo zagraniczne 
 

 29. Oznaczenie formy prawnej 
 Przedsiębiorstwo zagraniczne 

Część C  

C.1 DANE PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE 

 30.  Czy przedsiębiorca prowadzący przedsiębiorstwo zagraniczne jest osobą fizyczną? 
Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK”, pole o numerze 36 należy przekreślić. 
Jeśli zaznaczono odpowiedź „NIE”, w polu o numerze 31 należy wpisać, obok nazwy / firmy, 
formę prawną przedsiębiorcy.  

 TAK  NIE 

 31. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

32. Drugi człon nazwiska złożonego 

   

 33. Pierwsze imię 34. Drugie imię  

                          

                          35. Numer PESEL przedsiębiorcy 36. Numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy 
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C.2 DANE O NIP I REGON 
Pola o numerach 37 i 38 należy wypełnić, jeżeli podmiot posiada NIP i/lub REGON. W przypadku gdy podmiot nie posiada 
odpowiednich numerów, pola te należy przekreślić. 

                          

                          37. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 38. Numer identyfikacyjny REGON  

C.3 DANE O WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI PODMIOTU  
Pola o numerach od 39 do 41 dotyczą wyłącznie podmiotu uprzednio zarejestrowanego. W przypadku zgłoszenia nowego podmiotu 
pola te należy przekreślić. 

 
39. Nazwa sądu prowadzącego rejestr 
 

 
40. Nazwa rejestru 

Rejestr Przedsiębiorstw Zagranicznych 
41. Numer w rejestrze 

C.4 WZMIANKA O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z INNYMI PODMIOTAMI NA 
PODSTAWIE UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ 

 42. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy 
spółki cywilnej?  TAK  NIE 

C.5 SIEDZIBA I ADRES PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE  

 43. Województwo 44. Powiat 
  

 45. Gmina 46. Miejscowość 
  

 47. Ulica 48. Nr domu 49. Nr lokalu 
    

 50. Kod pocztowy 51. Poczta 
  

 
52. Adres poczty elektronicznej 
 
 

 
53. Adres strony internetowej 

C.6 INFORMACJA NA TEMAT ZEZWOLENIA NA DZIAŁANIE PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE  

 54. Oznaczenie organu, który wydał zezwolenie, numer i data zezwolenia (dzień–miesiąc–rok) 

C.7 DANE OSOBY, KTÓREJ WYDANO ZEZWOLENIE NA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA W 
POLSCE 

 55. Czy osoba, której wydano zezwolenie jest osobą fizyczną? 

       Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK”, pole o numerze 61 należy przekreślić.  TAK  NIE 

 56. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

57. Drugi człon nazwiska złożonego 
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 58. Pierwsze imię 59. Drugie imię  

                          

                          60. Numer PESEL 61. Numer identyfikacyjny REGON 

 C.7.1 Adres osoby 

 62. Kraj 63. Miejscowość 
 

 64. Ulica 65. Nr domu 66. Nr lokalu 
    

 67. Kod pocztowy 68. Poczta 
  

C.8 PEŁNOMOCNIK UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 
ZAGRANICZNEGO  
Jeśli pełnomocników uprawnionych do działania w zakresie działalności przedsiębiorstwa jest więcej niż jeden, wówczas należy 
wypełnić drugi egzemplarz wniosku o rejestrację przedsiębiorstwa zagranicznego. W egzemplarzu tym należy wpisać dane tylko 
w części B1 oraz dotyczące pełnomocnika w części C8, a pozostałe pola przekreślić. 

 

 69. Czy pełnomocnik jest osobą fizyczną? 

                Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK”, pola o numerach 75 i 76  należy przekreślić.  TAK  NIE 

 70.  Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego 71. Drugi człon nazwiska złożonego 

 

 72. Pierwsze imię 73. Drugie imię  

 74. Numer  PESEL               

                              

                         

                         75. Numer KRS 76. Numer identyfikacyjny REGON 

 77. Zakres umocowania pełnomocnika 

C.9 INFORMACJA O DNIU KOŃCZĄCYM ROK OBROTOWY 

 78. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe (dzień–miesiąc–rok): 

 ___ ___–___ ___–___ ___ ___ ___ 
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Część D  
D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH: 
 1. Jeśli przedsiębiorstwo zagraniczne posiada oddziały, należy wypełnić załącznik KRS-WA „Oddziały, terenowe jednostki 

organizacyjne”.  
2. W celu wpisania przedmiotu działalności przedsiębiorstwa zagranicznego należy wypełnić załącznik KRS-WM „Przedmiot 

działalności”.  
3. Jeśli razem z niniejszym wnioskiem składane są: roczne sprawozdanie finansowe, opinia biegłego rewidenta, uchwała lub 

postanowienie o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, należy wypełnić załącznik KRS-ZN „Sprawozdania finansowe i inne 
dokumenty”. 

D.1.1  Lista załączonych formularzy uzupełniających 

Lp. Symbol i nazwa załącznika Liczba  załączników 

1.  KRS-WA  Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne   

2.  KRS-WM  Przedmiot działalności  

3.  KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty  

4.    

D.1.2  Lista załączonych dokumentów  

Lp. Nazwa załączonego dokumentu Liczba 
egzemplarzy 

Określenie formy dokumentu: 
Należy wstawić znak X w odpowiednim polu.  

papierowa elektroniczna 

1.  Adres (adres dla doręczeń) pełnomocnika uprawnionego do działania 
w zakresie działalności przedsiębiorstwa zagranicznego w Polsce 

 
  

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 

D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK 
 Imię i nazwisko Data Podpis 
  

 
 
 

  

 
Miejsce na naklejenie znaczków sądowych, potwierdzenie opłaty lub potwierdzenie przelewu 
 



Dziennik Ustaw – 47 –  Poz. 724

 

 

        
 

   

KRS-W8 
Sygnatura  akt (wypełnia sąd) 

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy 

Rejestr Sądowy 

Wniosek o rejestrację podmiotu  
w  rejestrze przedsiębiorców 

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH, 
TOWARZYSTWO REASEKURACJI WZAJEMNEJ 

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. 
 Wnioskodawca wypełnia pola jasne. 
 We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X  w jednym odpowiednim kwadracie.  
 Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić. 
 Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu  którego wpis dotyczy. 

Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu. 
 Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust  2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym lub nieprawidłowo wypełniony 

podlega zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków. 

 Miejsce na notatki sądu  Data wpływu (wypełnia sąd) 

       

   

SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK 
 1. Nazwa sądu 

Sąd Rejonowy  ......................................................................................................................................... 

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 2. Województwo 3. Powiat 
  
 4. Gmina 5. Miejscowość 
  

OKREŚLENIE REJESTRACJI 

 6. Rejestracja dotyczy: 
   1.  Nowego podmiotu  2.  Podmiotu uprzednio zarejestrowanego 

(przerejestrowanie)1) 

Część A  
A.1 DANE WNIOSKODAWCY 
 7. Wnioskodawca: 
   1.  Podmiot, którego dotyczy wpis  2.  Inny wnioskodawca 
 Pola o numerach 8 i 9 należy wypełnić tylko wówczas, gdy w polu numer 7 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozostałych 

przypadkach pola te należy przekreślić. 
 8. Nazwa / firma lub nazwisko 

 9. Imię 

A.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 
 A.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji 

 10. Nazwa / firma lub nazwisko 

 11. Imię 
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KRS W8 
Syg t   t y ł i   

CORS

    
K j  

R j t  S d  

Wniosek o rejestrację podmiotu  
  rejestrze przedsiębiorcó  

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH  
TOWARZYSTWO REASEKURACJI WZAJEMNEJ 

  ży y n ć  ę y   yt   y  t   ę   r y  t  
     
    ,     ,          
        i     
   ę  ą  j g  ( ą  g g ) ś g   g ę   z bę t , t g   ty y  

Wn ose  można złożyć w biurze p dawczym właściweg  sądu b nadać w rzędzie poczt wym na adres sąd  
  ż y    t   t  2 t y  j y  j t  Są y    y y 

po lega zwróc n  bez wzywan a do uzu ełn n a braków  

 j   t t    t   (  ) 

       

   

D  D  KT RE  KŁ D N  E T NI EK 
 1  N  ą  

Sąd Rejo o    

IEDZIB  P DMI TU  KT RE  D T Z  PI  

     
  
     
  

OKREŚLENIE REJESTR CJI 

    
             

( j t i )1) 

Część A  
1 D NE NIOSKOD C  

 7  i k  
              
           y         y  

y k   t  ży ek ślić  
 8  N   i  l  i k  

   

2 D NE DRES T  KORESPONDENCJI 
     

 10  N   i  l  i k  

 11  I ię 

 
1) Dotyczy podmiotu, który przed dniem 1 stycznia 2001 r. uzyskał wpis w odpowiednim rejestrze sądowym.  

Załącznik nr 845)
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 A.2.2 Adres do korespondencji 

 12. Ulica  13. Nr domu 14. Nr lokalu 15. Miejscowość 
    

 16. Kod pocztowy  17. Poczta 18. Kraj 
  

A.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 
 A.3.1 Oznaczenie pełnomocnika  

 19. Nazwa / firma lub nazwisko 

 20. Imię 

 A.3.2 Adres pełnomocnika  

 21. Ulica  22. Nr domu 23. Nr lokalu 24. Miejscowość 
    

 25. Kod pocztowy  26. Poczta 27. Kraj 
  

Część B  

Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi 
 we wniosku i na załącznikach:  

B.1 DANE PODMIOTU  

 

28. Nazwa 
 

 29. Oznaczenie formy prawnej 

   1.  Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych  2.  Towarzystwo reasekuracji wzajemnej 

Część C  
C.1 DANE O NIP I REGON 

Pola o numerach 30 i 31 należy wypełnić, jeżeli podmiot posiada NIP i/lub REGON. W przypadku gdy podmiot nie posiada 
odpowiednich numerów, pola te należy przekreślić. 

                        

                       30. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)  31. Numer  identyfikacyjny REGON 

C.2 DANE O WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI TOWARZYSTWA  
Pola o numerach od 32 do 34 dotyczą wyłącznie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych uprzednio zarejestrowanego. W przypadku 
zgłoszenia nowego podmiotu pola te należy przekreślić.  

 

32. Nazwa sądu prowadzącego rejestr 

 
 
33. Nazwa rejestru 

Rejestr Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych 
34. Numer w rejestrze 
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C.3 INFORMACJA O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z INNYMI PODMIOTAMI NA 
PODSTAWIE UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ 

Dotyczy tylko towarzystwa uprzednio zarejestrowanego. 

 35. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie 
umowy spółki cywilnej?  TAK  NIE 

C.4 SIEDZIBA I ADRES TOWARZYSTWA  

 36. Województwo 37. Powiat 
  

 38. Gmina 39. Miejscowość 
  
 40. Ulica 41. Nr domu 42. Nr lokalu 
    

 43. Kod pocztowy 44. Poczta 
  

 45. Adres poczty elektronicznej 

 46. Adres strony internetowej  

C.5 INFORMACJA O STATUCIE TOWARZYSTWA  
Dla towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych uprzednio zarejestrowanego należy podać informację o statucie stanowiącym podstawę 
dokonania wpisu do odpowiedniego rejestru oraz o zmianach statutu towarzystwa dotychczas niezarejestrowanych. 

 47. Data sporządzenia statutu (dzień–miesiąc–rok) i, jeśli jest on sporządzony w formie aktu notarialnego, oznaczenie notariusza 
i kancelarii notarialnej, numer repertorium oraz dla towarzystwa przerejestrowywanego – w przypadku zmiany statutu – numery 
zmienionych, dodanych, usuniętych paragrafów (innych jednostek redakcyjnych) 

C.6 INFORMACJA O CZASIE, NA JAKI UTWORZONE JEST TOWARZYSTWO  

 48. Towarzystwo utworzone jest na czas: 
     Oznaczony; jaki?    

     Nieoznaczony 

C.7 INNE DANE OPISUJĄCE TOWARZYSTWO  
Dane wpisywane w polach oznaczonych numerami 50 i 51 dotyczą wyłącznie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. 

 49. Oznaczenie terytorialnego zasięgu działalności towarzystwa 

 50. Oznaczenie działu ubezpieczeń objętego działalnością towarzystwa 
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 51. Data uznania towarzystwa za małe towarzystwo ubezpieczeń 
wzajemnych (dzień–miesiąc–rok)  

Pole należy przekreślić, jeśli towarzystwo nie jest uznane za małe. 

   
- 

  
- 

      

                            
 52. Data wydania częściowego ograniczenia zezwolenia na prowadzenie 

towarzystwa (dzień–miesiąc–rok) oraz aktualna treść ograniczenia 
Pole należy przekreślić, jeśli zezwolenia nie ograniczono. 

   
- 

  
- 

      

                            

C.8 INFORMACJA O KAPITALE TOWARZYSTWA  
 53. Wysokość kapitału zakładowego towarzystwa 54. Waluta 

 Słownie:   

 55. Wartość kapitału zapasowego towarzystwa 56. Waluta 

 Słownie:   

C.9 INFORMACJA O DNIU KOŃCZĄCYM ROK OBROTOWY 

 57.   Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe (dzień–miesiąc–rok): 

___ ___ –___ ___–___ ___ ___ ___ 

Część D  
D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 
 1. Jeśli towarzystwo posiada oddziały, należy wypełnić załącznik KRS-WA „Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne”. 

2. Jeśli towarzystwo powstało przez połączenie innych podmiotów lub wydzielenie z innego podmiotu, należy wypełnić załącznik 
KRS-WH „Sposób powstania podmiotu”. 

3. W celu wpisania informacji na temat organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu i osób wchodzących w jego skład oraz 
sposobu reprezentacji należy wypełnić załącznik KRS-WK  „Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”.  

4. W celu wpisania informacji na temat organu nadzoru i osób wchodzących w jego skład należy wypełnić załącznik KRS-WK 
„Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”. 

5. W celu wpisania przedmiotu działalności przedsiębiorcy należy wypełnić załącznik KRS-WM „Przedmiot działalności”.  
6. Jeśli razem z niniejszym wnioskiem składane są: roczne sprawozdanie finansowe, opinia biegłego rewidenta, uchwała lub  

postanowienie o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego lub sprawozdanie z działalności podmiotu, należy wypełnić załącznik 
KRS-ZN „Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”. 

D.1.1 Lista załączonych formularzy uzupełniających 
Lp. Symbol i nazwa załącznika Liczba  załączników 

1.  KRS-WA  Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne   

2.  KRS-WH  Sposób powstania podmiotu   

3.  KRS-WK  Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki  

4.  KRS-WM  Przedmiot działalności  

5.  KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty  
6.    

D.1.2 Lista załączonych dokumentów  

Lp. Nazwa załączonego dokumentu Liczba 
egzemplarzy 

Określenie formy dokumentu: 
Należy wstawić znak X w odpowiednim polu. 

    papierowa   elektroniczna 

1.  Statut    

2.  Zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności 
ubezpieczeniowej/reasekuracyjnej 

 
  

3.      
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4.      

5.      

6.      

7.      

 

D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK 
 Imię i nazwisko Data Podpis 
  

 
 
 
 
 

  

 
Miejsce na naklejenie znaczków sądowych, potwierdzenie opłaty lub potwierdzenie przelewu 
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KRS-W9 
Sygnatura akt (wypełnia sąd) 

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

Wniosek o rejestrację podmiotu 
w rejestrze przedsiębiorców 

FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, 
INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA  

podejmująca działalność gospodarczą 
 Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. 
 Wnioskodawca wypełnia pola jasne. 
 We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.  
 Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić. 
 Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. 

Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu. 
 Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  lub nieprawidłowo wypełniony 

podlega zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków. 

 Miejsce na notatki sądu  Data wpływu (wypełnia sąd) 

       

   

SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK 
 1. Nazwa sądu 

Sąd Rejonowy  ......................................................................................................................................... 

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 2. Województwo 3. Powiat 
  
 4. Gmina 5. Miejscowość 
  

Część A  
A.1 DANE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 6. Numer  KRS               

                               7. Oznaczenie formy prawnej lub rodzaju organizacji: 

   1.  Fundacja  2.  Stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub 
zawodowa, jaka? 

 (W przypadku zaznaczenia odpowiedzi 2 należy wpisać odpowiedni rodzaj organizacji, zgodny z wykazem w „Objaśnieniach” 
na str. 4) 

 

8. Nazwa podmiotu 
 

 9. Numer  identyfikacyjny REGON             
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Część B  
B.1 DANE WNIOSKODAWCY 
 10. Wnioskodawca: 

   1.  Podmiot, którego dotyczy wpis  2.  Inny wnioskodawca 

 Pola o numerach 11 i 12 należy wypełnić tylko wówczas, gdy w polu numer 10 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. 
W pozostałych przypadkach pola te należy przekreślić. 

 11. Nazwa / firma lub nazwisko 

 12. Imię 

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 
 B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji 

 13. Nazwa / firma lub nazwisko 

 14. Imię 

 B.2.2 Adres do korespondencji 

 15. Ulica  16. Nr domu 17. Nr lokalu 18. Miejscowość 
    

 19. Kod pocztowy  20. Poczta 21. Kraj 
  

B.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 
 B.3.1 Oznaczenie pełnomocnika  

 22. Nazwa / firma lub nazwisko 

 23. Imię 

 B.3.2 Adres pełnomocnika  

 24. Ulica  25. Nr domu 26. Nr lokalu 27. Miejscowość 
    

 28. Kod pocztowy  29. Poczta 30. Kraj 
  

Część C  
Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi 

 we wniosku i na załącznikach:  

C.1 INFORMACJA O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z INNYMI PODMIOTAMI NA  
PODSTAWIE UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ 

 31. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie 
umowy spó ki cywilnej?  TAK  NIE 
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C.2 ZMIANA STATUTU PODMIOTU  
(Należy wypełnić tylko wówczas, gdy podjęcie działalności gospodarczej wymagało zmiany statutu. Jeśli statut nie uległ 
zmianie, pole oznaczone numerem 32 należy przekreślić ) 

 32. Data zmiany statutu (dzień–miesiąc–rok) oraz zmienione, dodane, usunięte paragrafy (inne jednostki redakcyjne) 

C.3 INFORMACJA O DNIU KOŃCZĄCYM ROK OBROTOWY 
 33. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe (dzień–miesiąc–rok): 

___ ___–___ ___–___ ___ ___ ___ 

Część D  

D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH: 

 1. W celu wpisania przedmiotu działalności gospodarczej podmiotu należy wypełnić załącznik KRS-WM  „Przedmiot działalności”. 
2. W celu wpisania informacji (jeśli wcześniej nie była zgłaszana) o posiadanym przez podmiot numerze REGON lub o numerze 

NIP należy wypełnić załącznik KRS-ZY „Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP”. 
 
Uwaga! 
Jeśli równocześnie istnieje potrzeba dokonania zmiany istniejących zapisów w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, należy wypełnić odpowiednio wniosek KRS-Z20. 

D.1.1 Lista załączonych formularzy uzupełniających 

Lp. Symbol i nazwa załącznika Liczba załączników 

1.  KRS-WM  Przedmiot działalności   

2.  KRS-ZY  Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej (NIP)  

3.    

4.    

D.1.2 Lista załączonych dokumentów  

Lp. Nazwa załączonego dokumentu Liczba 
egzemplarzy 

Określenie formy dokumentu: 
(Należy wstawić znak X w odpowiednim 
polu) 
papierowa elektroniczna 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      
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9.      

10.      

 

D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK 
 Imię i nazwisko Data Podpis 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Miejsce na naklejenie znaczków sądowych, potwierdzenie opłaty lub potwierdzenie przelewu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objaśnienia  
 
Wykaz rodzajów organizacji: 

1.  Stowarzyszenie  15. Zrzeszenie transportu 

2.  Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość 
prawną 

16.  Ogólnokrajowa reprezentacja zrzeszeń handlu i usług 

3.  Związek stowarzyszeń 17.  Ogólnokrajowa reprezentacja zrzeszeń transportu 
4.  Stowarzyszenie ogrodowe 18.  Inna organizacja przedsiębiorców 
5.  Związek stowarzyszeń ogrodowych 19.  Izba gospodarcza 
6.  Kó ko rolnicze 20.  Związek zawodowy 

7.  Rolnicze zrzeszenie branżowe 21.  Jednostka organizacyjna związku zawodowego posiadająca 
osobowość prawną 

8.  Związek rolników, kółek i organizacji rolniczych 22.  Ogólnokrajowy związek międzybranżowy 
9.  Związek rolniczych zrzeszeń branżowych 23.  Ogólnokrajowe zrzeszenie międzybranżowe 
10.  Związek zawodowy rolników indywidualnych 24.  Związek pracodawców 
11.  Cech rzemieślniczy 25.  Federacja lub konfederacja związków pracodawców 
12.  Izba rzemieślnicza 26.  Związek sportowy 
13.  Związek Rzemiosła Polskiego 27.  Polski związek sportowy 
14.  Zrzeszenie handlu i usług 28.  Inna organizacja społeczna lub zawodowa 
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KRS-W10 
Sygnatura  akt (wypełnia sąd) 

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

Wniosek o rejestrację podmiotu  
w  rejestrze przedsiębiorców  

ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO, 
GŁÓWNY ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO 

 ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ / ZAKŁADU REASEKURACJI 
 Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. 
 Wnioskodawca wypełnia pola jasne. 
 We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.  
 Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić. 
 Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. 

Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu. 
 Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art  19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  lub nieprawidłowo wypełniony podlega 

zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków. 

 Miejsce na notatki sądu  Data wpływu (wypełnia sąd) 

       

   

SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK 
 1. Nazwa sądu 

Sąd Rejonowy  ......................................................................................................................................... 

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 2. Województwo 3. Powiat 
   
 4. Gmina 5. Miejscowość 
   

OKREŚLENIE REJESTRACJI 

 6. Rejestracja dotyczy: 
   1.  Nowego podmiotu  2.  Podmiotu uprzednio zarejestrowanego 

(przerejestrowanie)1) 

Część A  
A.1 DANE WNIOSKODAWCY 
 7. Wnioskodawca: 
   1.  Podmiot, którego dotyczy wpis  2.  Inny wnioskodawca 

 
Pola o numerach 8 i 9 należy wypełnić tylko wówczas  gdy w polu o numerze 7 zaznaczono „Inny wnioskodawca”.  
W pozostałych przypadkach pola te należy przekreślić. 

 8. Nazwa / firma lub nazwisko 

 9. Imię 
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KRS W10 
Syg t   t y ł i   

R

    
Krajo  Rejestr 

S d y 

Wniosek o rejestrację podmiotu  
  rejestrze przedsiębiorcó   

ODDZI Ł PRZEDSIĘBIORCY Z GR NICZNEGO  
GŁÓWNY ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO 

 ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ  ZAKŁADU REASEKURACJI 
  ży y n ć  ę y   yt   y  t   ę   r y  t  
  y n    
  y t c  y n y  ,  t y  y tę j  ż ść y  ży t ć   y  p  r   
            
       (  )      ,    

Wniose  można z ożyć w bi rze p awczym właściwego sądu b nadać w r ędzie poczt wym na adres sąd  
  ż y    t   t  2 t y  j y  j t  Są y     y n y l g  

z rócen  bez wzywania d  z p łn enia b a ó  

 i j   t t i   D t  ły  y ł i   

       

   

SĄD  DO KTÓREGO SKŁ D N  JEST NIOSEK 
    

ąd R j    

SIEDZIB  PODMIOTU  KTÓREGO DOT CZ  PIS 

     
   
  G i  5  Mi j ść 
   

OKREŚLENIE REJESTR CJI 

 6  j t j  ty y  
   1   N g  i t   2      

( j t i )1  

Częś  A  
1 D NE NI K D  

 7  i k  
   1   i t  któ g  ty y i   2   I y i k  

 
   8   ży y ć ty   g y     7  y   

W t y  y k h la t  eży ślić  

       

   

 
1) Dotyczy podmiotu, który przed dniem 1 stycznia 2001 r. uzyskał wpis w odpowiednim rejestrze sądowym.  

Załącznik nr 1045)
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A.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 
 A.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji 

 10. Nazwa / firma lub nazwisko 

 11. Imię 

 A.2.2 Adres do korespondencji 
 12. Ulica  13. Nr domu 14. Nr lokalu 15. Miejscowość 
     
 16. Kod pocztowy  17. Poczta 18. Kraj 
    

A.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 
 A.3.1 Oznaczenie pełnomocnika  
 19. Nazwa / firma lub nazwisko 

 20. Imię 

 A.3.2 Adres pełnomocnika  
 21. Ulica  22. Nr domu 23. Nr lokalu 24. Miejscowość 
     
 25. Kod pocztowy  26. Poczta 27. Kraj 
    

Część B  
Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi 

 we wniosku i na załącznikach:  

B.1 DANE PODMIOTU  

 

28. Nazwa oddziału 
 

 29. Oznaczenie formy prawnej: 
Należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat. 

 
 
 1.  

Oddział przedsiębiorcy 
zagranicznego  2.  

Główny oddział 
zagranicznego zakładu 
ubezpieczeń 

 3.  
Główny oddział 
zagranicznego zakładu 
reasekuracji 

Część C  
C.1 DANE O NIP I REGON 

Pola o numerach 30 i 31 należy wypełnić, jeżeli podmiot posiada NIP i/lub REGON. W przypadku gdy podmiot nie posiada 
odpowiednich numerów, pola te należy przekreślić. 

                        

                       30. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)  31. Numer  identyfikacyjny REGON 

C.2 DANE O WPISACH DO INNYCH REJESTRÓW  
Pola o numerach od 32 do 34 dotyczą wyłącznie podmiotu uprzednio zarejestrowanego. W przypadku zgłoszenia nowego 
podmiotu pola te należy przekreślić.  

 

32. Nazwa sądu prowadzącego rejestr 

 
 

33. Nazwa rejestru 
RHC 

34. Numer w rejestrze 
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2 D NE DRE T  K RE P NDEN I 
     

       

   

     
            
     
         
    

 D NE PEŁN M NIK  PR E E  
     
       

   

 3 2  ł ik   
            
     
         
    

Częś  B  
noszę o dokonanie pisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi 

 e niosku i na załącznikach:  

B 1 D NE P DMI TU  

 

   
 

     
  o p d   

 
 
   

O ł p ię i  
z graniczneg     

Głó  i ł 
zagranicznego zakładu 

be pi ń 
   

Głó  i ł 
zagranicznego zak adu 

ji 

Częś  C  
1 D NE  NIP I RE N 

                y    
dp i dnich n mer  o a t  należy p zekreślić  

                        

                           ( )       

2 D NE  PI H D  INN H RE E TR   
                

 l  t  ż  l ć   

 

     

 
 

   
RH  
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C.3 INFORMACJA O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z INNYMI PODMIOTAMI NA 
PODSTAWIE UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ 

 35. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie 
umowy spółki cywilnej?  TAK  NIE 

C.4 SIEDZIBA I ADRES ODDZIAŁU NA TERENIE POLSKI  

 36. Województwo 37. Powiat 
  

 38. Gmina 39. Miejscowość 
  

 40. Ulica 41. Nr domu 42. Nr lokalu 
    

 43. Kod pocztowy 44. Poczta 
  

 
45. Adres poczty elektronicznej 
 

 
46. Adres strony internetowej  
 

C.5 INFORMACJA O  ZAGRANICZNYM PRZEDSIĘBIORCY LUB O ZAGRANICZNYM ZAKŁADZIE 
UBEZPIECZEŃ / ZAKŁADZIE REASEKURACJI 

 C.5.1 Oznaczenie podmiotu  

 

47. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego lub zagranicznego zakładu ubezpieczeń / zakładu reasekuracji oraz jego forma 
prawna 

 

 C.5.2 Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego lub zagranicznego zakładu ubezpieczeń / zakładu 
reasekuracji 

 48. Kraj 49. Wskazanie nazwy i jednostki podziału administracyjnego 
   

 50. Miejscowość  
   
 51. Ulica 52. Nr domu 53. Nr lokalu 
    
 54. Kod pocztowy 55. Poczta 
   
 C.5.3 Podstawa prawna działania zagranicznego przedsiębiorcy lub zagranicznego zakładu ubezpieczeń / zakładu reasekuracji 

 

56. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie organu prowadzącego rejestr i przechowującego akta. Pole należy wypełnić,  
jeżeli zagraniczny przedsiębiorca lub zagraniczny zakład ubezpieczeń / zakład reasekuracji prowadzi działalność na podstawie 
wpisu do rejestru.  

 

 

57. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego lub zagranicznego zakładu ubezpieczeń / zakładu reasekuracji 
 

C.6 INFORMACJA O DNIU KOŃCZĄCYM ROK OBROTOWY 

 

58. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe (dzień–miesiąc–rok): 

___ ___ – ___ ___ – ___ ___ ___ ___ 
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C 3 INFORMACJA O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z INN MI PODMIOTAMI NA 
PODST IE UMO  SPÓŁKI C ILNEJ 

 35  zy przedsiębiorca pro adzi dzia alność gospodarczą z innymi podmiotami na podsta ie 
y ółki y il j?  T K  NIE 

C 4 SIEDZIBA I ADRES ODDZIAŁU NA TERENIE POLSKI  

 3  Woje ództ o 37  Po iat 
  

 38  G i  39  Mi j ść 
  

 0  Uli  1  N   2  N  l k l  
    

 43  Kod poczto y 44  Poczta 
  

 
5   ty l kt i j 

 

 
4  dres strony interneto ej  
 

C 5 INFORMACJA O  ZAGRANICZN M PRZEDSIĘBIORC  LUB O ZAGRANICZN M ZAKŁADZIE 
UBEZPIECZEŃ  Z KŁ DZIE RE SEKUR CJI 

 C 5 1 O i  i t   

 

7  N  l  i  ię i y g i g  l  g i g  k  i   k  k ji  j g   
pra na 

 

 5 2 iedziba i adres zak adu głó nego przedsiębiorcy zagranicznego lub zagranicznego zak adu ubezpiecze   zakładu 
k ji 

 8  K j 9  k i  y i j tki i ł  i i t yj g  
   

 50  Miejsco ość  
   
 51  Uli  52  Nr domu 53  Nr lokalu 
    
 5  K  t y 55  t  
   
 5 3 Podsta a pra na dzia ania zagranicznego przedsiębiorcy lub zagranicznego zakładu ubezpiecze   zakładu reasekuracji 

 

56  N  j t    j t  k śl i  g  g  j t  i j g  kt  l  l ży y ł ić   
jeżeli zagraniczny przedsiębiorca lub zagraniczny zakład ubezpiecze   zakład reasekuracji pro adzi działalność na podsta ie 

pisu do rejestru   
 

 

57   t  ś i g  l  ię i y g i g  l  g i g  kł  i   kł  k ji 
 

C 6 INFORM CJ  O DNIU KOŃCZĄC M ROK OBROTO  

 

58  D i  k y i y k t y   któ y l ży ł żyć i  i  ( i i i k)  
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Część D  
D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH: 
 1. W celu wpisania informacji na temat sposobu reprezentacji oraz organu reprezentacji  zagranicznego przedsiębiorcy lub 

zag anicznego zakładu ubezpieczeń o az osób wchodzących w skład teg  organu należy wypełnić załącznik KRS WK  „Organy 
podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó ki ”. Jeśli podmiot nie posiada organu reprezentacji, w załączniku 
należy podać dane osób zajmujących się reprezentacją i zarządzaniem,  wpisując w polu „Funkcja osoby w organie 
reprezentacji” rolę, jaką dana osoba pełni w podmiocie zagranicznym.  

 2.  W celu wpisania informacji na temat organu nadzoru lub kontroli zagranicznego przedsiębiorcy lub zagranicznego zakładu 
ubezpieczeń / zakładu reasekuracji oraz osób wchodzących w jego skład należy wypełnić załącznik KRS-WK „Organy podmiotu / 
wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó ki”  Załącznik ten należy wypełnić nawet wówczas  gdy u przedsiębiorcy 
zagranicznego lub zagranicznego zakładu ubezpieczeń / zakładu reasekuracji ten sam organ pełni funkcje reprezentacji oraz 
nadzoru lub kontroli.  

3. Jeśli powołani są prokurenci, należy wypełnić załącznik KRS-WL „Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa 
państwowego, instytutu badawczego”.  

4. W celu wpisania osób reprezentujących przedsiębiorcę zagranicznego lub zagraniczny zakład ubezpieczeń / zakład reasekuracji 
w oddziale należy wypełnić załącznik KRS-WJ Reprezentant podmiotu zagranicznego”. 

5. W celu wpisania przedmiotu działalności oddziału należy wypełnić załącznik KRS-WM  „Przedmiot działalności”   
6. Jeśli razem z niniejszym wnioskiem składane są: roczne sprawozdanie finansowe, opinia biegłego rewidenta  uchwała lub 

postanowienie o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, należy wypełnić załącznik KRS-ZN „Sprawozdania finansowe i inne 
dokumenty”. 

D.1.1 Lista załączonych formularzy uzupełniających 
Lp. Symbol i nazwa załącznika Liczba  załączników 
1.  KRS-WK  Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó ki  
2.  KRS-WL  Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego  
3.  KRS-WJ  Reprezentant podmiotu zagranicznego   
4.  KRS-WM  Przedmiot działalności  
5.  KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty  
6.    
7.    

D.1.2 Lista załączonych dokumentów  

Lp. Nazwa załączonego dokumentu Liczba 
egzemplarzy 

Określenie formy dokumentu: 
Należy wstawić znak X w odpowiednim polu.  

    papierowa   elektroniczna 

1.  Adres w Polsce osoby upoważnionej w oddziale    

2.  Poświadczony notarialnie wzór podpisu osoby upoważnionej w oddziale    

3.  Zaświadczenie polskiego przedstawicielstwa co do wzajemności działania    

4.  Akt założycielski, umowa lub statut wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem 
na język polski 

 
  

5.  Odpis z rejestru wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski    

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      
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C ś  D  
D 1 IN O C  O Z CZNIK CH  
                 

zagran cznego zak adu ubezp eczeń oraz osób wchodzących w skład tego organu na ży wype nić załącznik KRS-WK   
podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó ki ”  J śli podmio  nie posiada organu reprezentacji  w załączniku 
należy podać dane osób zajmujących się reprezentacją i za ządzaniem   w isu ąc w po u „Funkcja osoby w o g nie 
reprezentacji  rolę  jaką dana osoba pełn  w podmiocie agranicznym   

                  
ubezpieczeń / zakładu reasekuracji oraz osób wchodzących w je o skład należy wypełnić załącznik KRS-WK Organy podm   
wspólnicy u r wnieni do reprezentowan a spó ki”  Załącznik ten należy wypełnić nawet wówczas  gdy u prze siębiorc  
zagranicznego lub zagranicznego zakładu ubezp czeń / za ła  reas kuracji t n sam organ pełni funkcje reprezentac   
nadzoru lub kontro i   

 J śli ł i  ,       ,  
pańs wowego  instytutu badawczeg ”   

 W  isan  s  t jąc           
w oddzia e należy wype nić załącznik KRS-WJ Reprez ntant podmiotu zagranicznego  

 W celu wp ania rzedm ot  działaln ci od zia  n leż  w pełnić załącznik KRS WM     
6  J śli razem z niniejszy  n oskiem sk a ane są: r czne a zdanie fi a w  o i ia iegł g  rew d nta  c   

post nowienie o zatwier zeniu sprawozdania finansowego  należy wypełnić załącznik KRS-ZN „Sprawozdan a finansowe   
dokumenty”  

     
L  S l i w  ł i     
1              

            
         
       
          
    
    

     

     
e em  

   
Na e y wstaw ć nak X w odpow edn    

        

            

             

            

           
na ęzyk polski 
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D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK 
 Imię i nazwisko Data Podpis 
  

 
 
 
 
 

  

 
Miejsce na naklejenie znaczków sądowych, potwierdzenie opłaty lub potwierdzenie przelewu 

 

 KRS-W10     5/5 
 

D 2 OSOB  SK D CE NIOSEK 
      
  

 
 
 
 
 

  

 
i j   l j i    i i  ł  l  i i  l  

 



Dziennik Ustaw – 61 –  Poz. 724

 

Załącznik nr 11

(uchylony)46)

46) Przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 26. 
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1) Wniosek może być użyty do uzupełnienia danych przez podmiot, który przed dniem 1 stycznia 2001 r. był wpisany w odpowiednim 
rejestrze sądowym, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze  
Sądowym  (Dz. U. Nr 121, poz. 770, z późn. zm.). Należy wówczas przekreślić tytuł wniosku i wpisać słowa „Uzupełnienie danych”. 
 2) Dotyczy podmiotu, który przed dniem 1 stycznia 2001 r. uzyskał wpis w odpowiednim rejestrze sądowym. 

                4 r. m enia c go 
                 

                 
 

47) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniającego rozpo-
rządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu 
i miejsca ich udostępniania (Dz. U. poz. 1621), które weszło w życie z dniem 1 grudnia 2014 r.     

 

                       

KRS-W20 
Sygnatura  akt (wypełnia sąd) 

CORS

Centrum Ogónopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

Wniosek o rejestrację podmiotu  
w  Krajowym Rejestrze Sądowym1) 

FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, 
INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA  

• Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. 
• Wnioskodawca wypełnia pola jasne. 
• We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.  
• Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić. 
• Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis 

dotyczy. Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu. 
• Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym lub nieprawidłowo wypełniony 

podlega zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków. 

 Miejsce na notatki sądu  Data wpływu (wypełnia sąd) 

       

   

SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK 
 1. Nazwa sądu 

Sąd Rejonowy ......................................................................................................................................... 

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 2. Województwo 3. Powiat 
 
 4. Gmina 5. Miejscowość 
 

OKREŚLENIE REJESTRACJI 

 6. Rejestracja dotyczy: 
   1. Nowego podmiotu  2. Podmiotu uprzednio zarejestrowanego 

(przerejestrowanie)2) 

 7. Czy podmiot wnosi równocześnie o wpis do Rejestru Przedsiębiorców (zgłoszenie działalności 
gospodarczej) ? 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK”  należy wypełnić załącznik „Przedmiot działalności”. 
 TAK  NIE 

Część A  

A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJĄCEGO DANE 

 8. Wnioskodawca: 

   1. Komitet założycielski / fundator  2. Podmiot, którego dotyczy wpis  3. Inny wnioskodawca 

 Pola o numerach 9 i 10 należy wypełnić tylko wówczas, gdy w polu o numerze 8 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. 
W pozostałych przypadkach pola te należy przekreślić. 

 
 
 

 Wnios k moż  ć użyty d  u upe ni a danyc  rz z po ot, k óry p z  dniem 1 stycznia 2001 . był w is ny w od ow ednim 
reje t ze ądo y , z od e z a . 0 ust.  ust wy z dn a 20 sie pn a 199    zep sy prowa za ąc  usta ę o a owym   
S dowym  ( z. .  21, poz. 770, z ó n. zm ). Należy ó czas prz eślić ytuł wn osku  wp sać s o    
                 

                4  zmieni ce o 
                 

miejsca ich udostępniani  (Dz  U. oz  162 ), które wesz o w życie z dn em 1 grudnia 2014 r  
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 9. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko 

 10. Imię 

A.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 
 A.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji 
 11. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko 

 12. Imię 

 A.2.2 Adres do korespondencji 
 13. Ulica  14. Nr domu 15. Nr lokalu 16. Miejscowość 
    

 17. Kod pocztowy  18. Poczta 19. Kraj 
 

A.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 
 A.3.1 Oznaczenie pełnomocnika  
 20. Nazwa / firma lub nazwisko 

 21. Imię 

 A.3.2 Adres pełnomocnika  
 22. Ulica  23. Nr domu 24. Nr lokalu 25. Miejscowość 
    

 26. Kod pocztowy  27. Poczta 28. Kraj 
 

Część B  

Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi 
 we wniosku i na załącznikach:  

B.1 DANE PODMIOTU  

 

29. Nazwa 
 

 30. Oznaczenie formy prawnej lub rodzaju organizacji 

   1. Fundacja  2. Stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa, 
jaka? 

    W przypadku zaznaczenia odpowiedzi 2 należy wpisać odpowiedni rodzaj organizacji zgodny z wykazem 
w „Objaśnieniach” na str. 5. 

Część C  

C.1 DANE O NIP I REGON 
Pola o numerach 31 i 32 należy wypełnić, jeżeli podmiot posiada NIP i/lub REGON. W przypadku gdy podmiot nie posiada 
odpowiednich numerów, pola te należy przekreślić.  

                        

                       
31. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)  32. Numer identyfikacyjny REGON 
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3 D NE E NO OCNIK  OCESO EGO 
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Częś  B  

  d k i  pi  g d i   i f j i i y i 
  i ku i  łą ik ch   

B 1 D NE P DMI TU  

 

  
 

        

    j    y   g j     
aka? 

                 
 Objaśni n ach” a str  5  

C ś  C  

C 1 D NE O NI  I EGON 
                    

dpowiednich nu er w  pola te należy przekreślić   
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C.2 DANE O WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI PODMIOTU  
Pola o numerach od 33 do 35 dotyczą wyłącznie podmiotu uprzednio zarejestrowanego. W przypadku zgłoszenia nowego 
podmiotu pola te należy przekreślić. 

 
33. Nazwa sądu prowadzącego rejestr 
 

 
34. Nazwa rejestru 

 
35. Numer w rejestrze 

C.3 INFORMACJA O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z INNYMI PODMIOTAMI NA 
PODSTAWIE UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ 

 36. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy 
spółki cywilnej?  TAK  NIE 

C.4 SIEDZIBA I ADRES PODMIOTU  
 37. Województwo 38. Powiat 
 

 39. Gmina 40. Miejscowość 
 

 41. Ulica 42. Nr domu 43. Nr lokalu 
  

  

 44. Kod pocztowy 45. Poczta 
 

 46. Adres poczty elektronicznej 

 47. Adres strony internetowej  

C.5 INFORMACJA O STATUCIE PODMIOTU  
Dla podmiotu uprzednio zarejestrowanego należy podać informację o statucie stanowiącym podstawę dokonania wpisu 
do odpowiedniego rejestru oraz o zmianach statutu podmiotu dotychczas niezarejestrowanych. 

 48. Data sporządzenia statutu (dzień–miesiąc–rok) oraz dla podmiotu uprzednio zarejestrowanego – w przypadku zmiany statutu – 
numery zmienionych, dodanych, usuniętych paragrafów (innych jednostek redakcyjnych) 

C.6 INFORMACJA O CZASIE, NA JAKI UTWORZONY JEST PODMIOT  
 49. Podmiot utworzony jest na czas: 
   Oznaczony, jaki? 

    Nieoznaczony 

C.7 ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR (organ samorządowy, administracji państwowej lub właściwy minister) 
Jeśli wniosek dotyczy związku zawodowego, pole numer 50 należy przekreślić. 

 50. Nazwa organu  
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35  N   j t  
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POD TAWIE UM W  PÓŁKI C WILNEJ 

 36  C y i i  i i l ść g   i y i i t i  t i  y 
ó i i n ?  T K  NIE 

4 IEDZIB  I DRE  P DMI TU  
 37  j ó t  38  i t 
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      ę   ą  ę   

do odpowiednie o re es r  oraz  zmianach statu u podm ot  dotychczas niezarejestrowa ch  
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C 6 INFORM CJ  O CZ SIE  N  J KI UT ORZON  JEST PODMIOT  
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C.8 CEL DZIAŁANIA PODMIOTU  
 51. Cel działania 

Część D  
D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH: 
 1. Jeśli podmiot posiada oddziały / terenowe jednostki organizacyjne, należy wypełnić załącznik KRS-WA „Oddziały, terenowe 

jednostki organizacyjne”.  
2. Jeśli podmiot powstał przez połączenie lub podział innych podmiotów, należy wypełnić załącznik KRS-WH „Sposób powstania 

podmiotu”. 
3. W celu wpisania informacji o osobach wchodzących w skład komitetu założycielskiego lub osób zakładających organizację lub 

fundatorów należy wypełnić załącznik KRS-WF „Założyciele”.  
4. W celu wpisania informacji na temat organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu i osób wchodzących w jego skład oraz 

sposobu reprezentacji należy wypełnić załącznik KRS-WK „Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”.  
5. W celu wpisania informacji na temat organu nadzoru i osób wchodzących w jego skład należy wypełnić załącznik KRS-WK „Organy 

podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”. 
6. Jeśli podmiot rejestrowy zgłasza jednocześnie wpis działalności gospodarczej do rejestru przedsiębiorców, należy wypełnić 

załącznik KRS-WM „Przedmiot działalności”. 
7. Jeśli razem z niniejszym wnioskiem składane są: roczne sprawozdanie finansowe, opinia biegłego rewidenta, uchwała lub 

postanowienie o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, należy wypełnić załącznik KRS-ZN „Sprawozdania finansowe i inne 
dokumenty”. 

D.1.1 Lista załączonych formularzy uzupełniających 

Lp. Symbol i nazwa załącznika Liczba  załączników 
1. KRS-WA  Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne   
2. KRS-WH  Sposób powstania podmiotu   
3. KRS-WF  Założyciele    
4. KRS-WK  Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó ki  
5. KRS-WM  Przedmiot działalności  
6. KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty  
7.   
8.   

D.1.2 Lista załączonych dokumentów  

Lp. Nazwa załączonego dokumentu Liczba 
egzemplarzy 

Określenie formy dokumentu: 
Należy wstawić znak X w odpowiednim polu. 

papierowa elektroniczna 

1.  Statut    

2.  Protokół     

3.  Uchwała o powołaniu organizacji    

4.  Lista założycieli    

5.  Uchwała o wyborze Komitetu Założycielskiego    

6.  Uchwała o wyborze organów    
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C 8 CEL DZI Ł NI  PODMIOTU  
 51  el działania 

Część D  
D 1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH  
 1  eś  podm ot pos ada oddzia y  te eno e jednost  o gan zacyjne  a eży ype n ć za ączn k S WA ddzia y  te eno e 

j n tki g iz yj ”   
2  ś  t t   ą   z  y  t  ży y n ć ą  S  S  t  

podmiotu”  
3     j    zą y    t t  ży g    ją y  g ję  

fundato ó  ależy ypełnić załączni  RS WF Założyc ele   
4  W ce  p san a fo macj  a temat o gan  p a n onego do ep ezentacj  podm ot   osób chodzących  jego s ad o az 

sposob  ep ezentacj  ależy ype nić załącznik RS WK ga y podmiotu  spóln cy p a nieni do ep ezento an a spó   
5  W ce  p san a fo macj  a temat o gan  adzo   osób chodzącyc   jego s ad a eży ype n ć za ączn k S W  ga y 

i t  / ó i y a i i  p t i  ó ”  
6  ś  t j t y g  n ś   z ś  g j  j t  s ę , ży y n ć 

załącznik KRS WM P z dm ot działalności”  
7  ś    y    ą    i   g g  t    

postano ienie o zatwie dzen u sp a ozda ia fina so ego  ależy ypełnić za ącznik RS ZN Sp a ozdan a fi a so e  nne 
ty”  

D 1 1 Li t  ą y  l y ł i j y  

L  Sy l i  ł i  Li   ł i  
1  KR W   ddziały  tereno e jednostki organizacyjne   
2  KR WH  posób po stania podmiotu   
3  KR WF  Założyciele    

 K S K  O g y i t   ól i y i i  t i  ó ki  
5  K S M  i t i ł l ś i  
6  K S ZN  S i  i  i i  k ty  
7    
8    

D 1 2 Lista za ączonych dokumentó   

L  N  ł g  t  Li  
g l y 

O śl i  f y t  
l  t ć k   dp d  p l  

i  l t i  

1   St t t    

2   Protokół     

3   U ł   i  g i ji    

  Lista założycieli    

5   U ł   y  K it t  Z ł ży i l ki g     

6   Uch ała o yborze organó     
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7.    
  

8.    
  

9.    
  

10.    
  

11.    
  

12.    
  

13.    
  

14.    
  

15.    
  

 
 

D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK 
 Imię i nazwisko Data Podpis 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Miejsce na naklejenie znaczków sądowych, potwierdzenie opłaty lub potwierdzenie przelewu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objaśnienia  
 
Wykaz rodzajów organizacji 
 
1. Stowarzyszenie  15. Zrzeszenie transportu 

2. Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość 
prawną 

16. Ogólnokrajowa reprezentacja zrzeszeń handlu i usług 

3. Związek stowarzyszeń 17. Ogólnokrajowa reprezentacja zrzeszeń transportu 
4. Stowarzyszenie ogrodowe 18. Inna organizacja przedsiębiorców 
5. Związek stowarzyszeń ogrodowych 19. Izba gospodarcza 
6. Kó ko rolnicze 20. Związek zawodowy 

7. Rolnicze zrzeszenie branżowe 21. Jednostka organizacyjna związku zawodowego posiadająca 
osobowość prawną 

8. Związek rolników, kółek i organizacji rolniczych 22. Ogólnokrajowy związek międzybranżowy 
9. Związek rolniczych zrzeszeń branżowych 23. Ogólnokrajowe zrzeszenie międzybranżowe 
10. Związek zawodowy rolników indywidualnych 24. Związek pracodawców 
11. Cech rzemieślniczy 25. Federacja lub konfederacja związków pracodawców 
12. Izba rzemieślnicza 26. Związek sportowy 
13. Związek Rzemiosła Polskiego 27. Polski związek sportowy 
14. Zrzeszenie handlu i usług 28. Inna organizacja spo eczna lub zawodowa 

 

KRS-W20   5/5 
 

    
  

    
  

9     
  

    
  

    
  

12     
  

    
  

    
  

15     
  

 
 

D 2 OSOB  SKŁ D JĄCE NIOSEK 
      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Mi j   kl j i  k  ąd h  p t i d i  pł t  l b p t i d i  p l  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objaś ie ia  
 

y  z j  g j  
 

 St y i    Z i  t t  

 J tk  t  t y i  i j  ść 
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KRS-W22 
Sygnatura  akt (wypełnia sąd) 

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

Wniosek o rejestrację podmiotu  
w  rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 

i zawodowych  fundacji oraz samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej1)  

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. 
 Wnioskodawca wypełnia pola jasne. 
 We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.  
 Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić. 
 Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. 

Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu. 
 Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym lub nieprawidłowo wypełniony podlega 

zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków. 

 Miejsce na notatki sądu  Data wpływu (wypełnia sąd) 

       

   

SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK 
 1. Nazwa sądu 

Sąd Rejonowy  ......................................................................................................................................... 

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 2. Województwo 3. Powiat 
  
 4. Gmina 5. Miejscowość 
  
OKREŚLENIE REJESTRACJI 
 6. Rejestracja dotyczy: 
   1  Nowego podmiotu  2  Podmiotu uprzednio zarejestrowanego (przerejestrowanie)2) 

Część A  

A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJĄCEGO DANE 
 7. Wnioskodawca  
   1. Podmiot, którego dotyczy wpis  2. Inny wnioskodawca 

Pola o numerach 8 i 9 należy wypełnić tylko wówczas, gdy w polu o  numerze 7 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. 
W pozostałych przypadkach pola te należy przekreślić. 

 8. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko 
 

 9. Imię 
 

 
 

1) Wniosek może być użyty do uzupełnienia danych przez podmiot  który przed dniem 1 stycznia 2001 r. był wpisany w odpowiednim  
rejestrze sądowym, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.  Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze 
Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770,  z późn. zm). Należy wówczas przekreślić tytuł wniosku i wpisać słowa „Uzupełnienie danych”. 
2) Dotyczy podmiotu, który przed dniem 1 stycznia 2001 r. uzyskał wpis w odpowiednim rejestrze sądowym. 
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48  W brzmi n u ustalonym p zez § 1 pkt 2  roz orządz nia  o któr m mowa w odno niku 4   
 

Załącznik nr 1348)

48) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 45.
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A.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 
 A.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji 

 10. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko 

 11. Imię 

 A.2.2 Adres do korespondencji 

 12. Ulica 13. Nr domu 14. Nr lokalu 15. Miejscowość 

 16. Kod pocztowy 17. Poczta 18. Kraj 

A.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 
 A.3.1 Oznaczenie pełnomocnika 

 19. Nazwa / firma lub nazwisko 

 20. Imię 

 A.3.2 Adres pełnomocnika 

 21. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu 24. Miejscowość 

 25. Kod pocztowy 26. Poczta 27. Kraj 

Część B  

Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi 
 we wniosku i na załącznikach: 

B.1 DANE PODMIOTU 

 28. Nazwa  
 

 29. Oznaczenie formy prawnej: 
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 

Część C  

C.1 DANE O NIP I REGON 
Pola o numerach 30 i 31 należy wypełnić, jeżeli podmiot posiada  NIP i/lub REGON. W przypadku gdy podmiot nie posiada 
odpowiednich numerów, pola te należy przekreślić. 

                        

                       
30. Numer identyfikacji podatkowej  (NIP)  31. Numer  identyfikacyjny REGON 

C.2 DANE O WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI PODMIOTU  
Pola o numerach od 32 do 34 dotyczą wyłącznie podmiotu uprzednio zarejestrowanego. W przypadku zgłoszenia nowego 
podmiotu pola te należy przekreślić. 

 32. Nazwa sądu prowadzącego rejestr  
 

 33. Nazwa rejestru 34. Numer w rejestrze 
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C.3 SIEDZIBA I ADRES PODMIOTU 
 35. Województwo 36. Powiat 
  

 37. Gmina 38. Miejscowość 
  
 39. Ulica 40. Nr domu 41. Nr lokalu 

 42. Kod pocztowy 43. Poczta 

 44. Adres poczty elektronicznej 
 

 45. Adres strony internetowej  
 

C.4 INFORMACJA O STATUCIE PODMIOTU  
Dla podmiotu uprzednio zarejestrowanego należy podać informację o statucie stanowiącym podstawę dokonania wpisu do 
odpowiedniego rejestru oraz o zmianach statutu podmiotu dotychczas niezarejestrowanych. 

 46. Data sporządzenia statutu (dzień–miesiąc–rok) oraz dla podmiotu przerejestrowywanego – w przypadku zmiany statutu – 
numery zmienionych, dodanych, usuniętych paragrafów (innych jednostek redakcyjnych) 

 

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

 47. Podmiot utworzony jest na czas: 
   1. Oznaczony, jaki? 
   2. Nieoznaczony 

C.6 PODMIOT, KTÓRY UTWORZYŁ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

 48. Nazwa podmiotu 

                        

                       
49. Numer KRS  50. Numer identyfikacyjny REGON 

C.7 ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR (organ samorządowy, administracji państwowej, właściwy minister,  państwowa 
uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych) 

 51. Nazwa organu 
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C.8 ORGAN UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI PODMIOTU PODLEGAJĄCEGO REJESTRACJI 

 52. Nazwa organu: 
Kierownik samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej 

 53. Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego 54. Drugi człon nazwiska złożonego 

 55. Pierwsze imię 56. Drugie imię  

 57. Numer  PESEL  
               
                   
 58. Kwalifikacje kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

 

C.9 CEL DZIAŁANIA PODMIOTU 
 59. Cel działania 

 

C.10 INFORMACJA O DNIU KOŃCZĄCYM ROK OBROTOWY 
 60. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe (dzień–miesiąc–rok): 

___ ___ – ___ ___ – ___ ___ ___ ___ 

Część D  

D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH: 
 1. Jeśli podmiot posiada terenowe jednostki organizacyjne, należy wypełnić załącznik KRS-WA „Oddziały, terenowe jednostki 

organizacyjne”. 
2. Jeśli samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej powstał w wyniku połączenia lub przekształcenia, należy wypełnić załącznik 

KRS-WH „Sposób powstania podmiotu”. 
3. Jeśli została powołana rada społeczna, to w celu wpisania informacji o osobach wchodzących w jej skład, należy wypełnić 

załącznik KRS-WK „Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”. 

D.1.1   Lista załączonych formularzy uzupełniających 

Lp. Symbol i nazwa załącznika Liczba załączników 

1.  KRS-WA  Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne  

2.  KRS-WH  Sposób powstania podmiotu  

3.  KRS-WK  Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki  

4.    

D.1.2   Lista załączonych dokumentów  

Lp. Nazwa załączonego dokumentu Liczba 
egzemplarzy 

Określenie formy dokumentu: 
Należy wstawić znak X w odpowiednim polu. 

papierowa elektroniczna 

1.  Statut    

2.  Odpis  z rejestru podmiotów wykonujących  działalność  leczniczą 
prowadzonego przez  wojewodę    

3.      

4.      

5.      
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6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

D.2    OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK 

 Imię i nazwisko Data Podpis 
  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
Miejsce na naklejenie znaczków sądowych, potwierdzenie opłaty lub potwierdzenie przelewu 
  



Dziennik Ustaw – 72 –  Poz. 724

 

   

         
 

 KRS-D1 
Sygnatura  akt (wypełnia sąd) 

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

 Wniosek  
 o dokonanie wpisu  

 w  rejestrze dłużników niewypłacalnych 
  

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie  wielkimi drukowanymi literami  
 Wnioskodawca wypełnia pola jasne  
 We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.  
 Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić. 
 Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika, którego 

wpis dotyczy. Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu. 
 Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  lub nieprawidłowo wypełniony 

podlega zwróceniu, bez wzywania o uzupełnienie braków. 

 Miejsce na notatki sądu  Data wpływu (wypełnia sąd) 

       

   

SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK 
 1. Nazwa sądu 

 

Sąd Rejonowy ......................................................................................................................................... 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA I ADRES DŁUŻNIKA 

 2. Województwo 3. Powiat 
 
 4. Gmina 5. Miejscowość 
 
 6. Ulica  7. Nr domu 8. Nr lokalu 
 
 9. Kod pocztowy  10. Poczta 11. Kraj 
 

Część A  
A.1 OZNACZENIE WNIOSKODAWCY 
 12. Nazwa / firma lub nazwisko 

 13. Imię 

A.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 
 A.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji 
 14. Nazwa / firma lub nazwisko 

 15. Imię 
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Załącznik nr 1449)

49) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.
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 A.2.2 Adres do korespondencji 
 16. Ulica  17. Nr domu 18. Nr lokalu 19. Miejscowość 
 

 20. Kod pocztowy  21. Poczta 22. Kraj 
 

A.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 
 A.3.1 Oznaczenie pełnomocnika  
 23. Nazwa / firma lub nazwisko 

 24. Imię 

 A.3.2 Adres pełnomocnika  
 25. Ulica  26. Nr domu 27. Nr lokalu 28. Miejscowość 
 

 29. Kod pocztowy  30. Poczta 31. Kraj 
 

Część B  
Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi 

 we wniosku i w załącznikach: 

B.1 DANE DŁUŻNIKA  

 32. Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego 33. Drugi człon nazwiska złożonego 

 34. Pierwsze imię 35. Drugie imię  

 36. Numer  PESEL               

                   

Część C  
C.1 INFORMACJA O WIERZYTELNOŚCI  
 37. Nazwa sądu lub innego organu wydającego tytuł wykonawczy lub w przypadku tytułu egzekucyjnego niepochodzącego od 

sądu – nazwa sądu nadającego klauzulę wykonalności 

 38. Sygnatura sprawy 39. Data wydania tytułu wykonawczego lub nadania klauzuli wykonalności 
(dzień – miesiąc – rok) 

         -       -                   

                                                         40. Kwota wierzytelności w przypadku wierzytelności pieniężnej i opis wierzytelności 
 

 

 41. Czy wierzytelność wynika z zobowiązania solidarnego?  TAK  NIE 
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 C.1.1 Dane wierzyciela 
(Jeśli istnieje potrzeba wpisania więcej niż jednego wierzyciela wierzytelności solidarnej, należy dołączyć wypełniony dla pozostałych 

wierzycieli załącznik KRS-ZP „Wierzyciele”.) 

 1.   Czy wierzyciel jest osobą fizyczną? 
(Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK”, pola o numerach 7 i 8 należy przekreślić.)   TAK  NIE 

 2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

3.   Drugi człon nazwiska złożonego 

  
 

 4.   Pierwsze imię 5.   Drugie imię  

 
 6.   Numer  PESEL               

                                            

      7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON 

Część D  
D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH: 

 Jeśli istnieje potrzeba wpisania do rejestru więcej niż jednego wierzyciela, wówczas należy wypełnić załącznik KRS-ZP „Wierzyciele”. 

D.1.1 Lista załączonych formularzy uzupełniających 

Lp. Nazwa załącznika Liczba  załączników 

1  KRS-ZP  Wierzyciele   
 

D.1.2 Lista załączonych dokumentów 

 Nazwa załączonego dokumentu Liczba 
egzemplarzy 

Określenie formy dokumentu: 
(Należy wstawić znak X w odpowiednim 
polu) 
papierowa elektroniczna 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

 
 

D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK 
 Imię i nazwisko Data Podpis 
  

 
 
 
 
 
 

  

 
 

Miejsce na naklejenie znaczków sądowych, potwierdzenie opłaty, ew. potwierdzenie przelewu 
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 KRS-Z1 Sygnatura  akt (wypełnia sąd) 

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

Wniosek o zmianę danych podmiotu  
w  rejestrze przedsiębiorców 

SPÓŁKA JAWNA, 
SPÓŁKA PARTNERSKA, 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
 Formularz należy wypełnić w język  polskim, czyteln , a maszynie, komputerowo lub ęcznie, wielkimi, drukowanymi literami. 
 Wnioskodaw a wypełnia pola jasne. 
 We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.  
 Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić. 
 Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. 

Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu. 
 Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  lub nieprawidłowo wypełniony 

podlega zwróceniu, bez wzywania o uzupełnienie braków. 

 Miejsce na notatki Sądu  Data wpływu (wypełnia Sąd) 

       

   

SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK 
 1. Nazwa sądu 

Sąd Rejonowy  ......................................................................................................................................... 

SIEDZIBA PODMIOTU REJESTROWANEGO 

 2. Województwo 3. Powiat 
   
 4  Gmina 5. Miejscowość 
   

Część A  

A.1 DANE SPÓŁKI  
    6.    Numer  KRS             

                              7. Oznaczenie formy prawnej: 

   1.  Spółka jawna  2.  Spółka partnerska  3.  Spółka komandytowa 

 
8. Firma spó ki 

 

              

                         9. Numer identyfikacji poda kowej NIP  10. Numer  identyfikacyjny REGON 

Część B  
B.1 DANE WNIOSKODAWCY 
 11. Wnioskodawca: 
   1.  Spółka   2.  Inny wnioskodawca 
 Pola o numerach 12 i 13 należy wypełnić tylko wówczas, gdy w polu o numerze 11 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozostałych 

przypadkach pola te należy przekreślić. 

 

  1 50) 
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SPÓŁKA JAWNA, 
SPÓŁKA PARTNERSKA, 
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 Wniosek składa się do sądu rejono             
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50) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 45.
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 12. Nazwa / firma lub nazwisko 

 13. Imię 

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 
 B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji 
 14. Nazwa / firma lub nazwisko 

 15. Imię 

 B.2.2 Adres do korespondencji 
 16. Ulica  17. Nr domu 18. Nr lokalu 19. Miejscowość 
 

 20. Kod pocztowy  21. Poczta 22. Kraj 
 

B.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 
 B.3.1 Oznaczenie pełnomocnika  
 23. Nazwa / firma lub nazwisko 

 24. Imię 

 B.3.2 Adres pełnomocnika  
 25. Ulica  26. Nr domu 27. Nr lokalu 28. Miejscowość 
 

 29. Kod pocztowy  30. Poczta 31. Kraj 

Część C  
Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi 

 we wniosku i na załącznikach:  
  Wszystkie informacje o spółce  które uległy zmianie, należy wpisać w odpowiednim polu  podając ich aktualną treść. 
 Jeśl  któraś z informacj  nie uległa zm anie, to pole przeznaczone na jej wp sanie należy przekreślić, a jeśli jest to pole, w którym 

występuje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć odpowiedź „BEZ ZMIAN”. 

C.1 ZMIANA FIRMY SPÓŁKI  

 

32. Nowa firma spółki 
 

C.2 ZMIANA INFORMACJI O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z INNYMI 
PODMIOTAMI NA PODSTAWIE UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ 

 33. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi 
podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?  TAK  NIE  BEZ ZMIAN 

C.3 ZMIANA SIEDZIBY I ADRESU SPÓŁKI  
 W przypadku zmiany siedziby spółki należy wypełnić pola oznaczone numerami od 34 do 42. 
 W przypadku zmiany adresu bez zmiany siedziby należy wypełnić pola oznaczone numerami od 38 do 42. 

 34. Województwo 35. Powiat 

 36. Gmina 37. Miejscowość 
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B 2 D NE D ES  KO ES ONDENC I 
     
       

   

     
            
 

         
 

B  D NE PEŁN M NIK  PR E E  
     
       

   

     
            
 

         

Częś  C  
  d k i  pi  g d i   i f j i i i 

  i k  i  łą ik h   
                  
 J śl  któraś z nformac  nie legła m an e  o pole przeznac ne na  wp s n e należy pr ekreśl ć  a eśl  est o pol    

występuje możliwość wyboru odpowiedzi  ależy zaznaczyć odpowiedź BEZ ZMIAN  

C 1 Z I N  I  S Ó KI  

 

    
 

C 2 Z I N  IN O C I O O DZENI  DZI NOŚCI GOS OD CZE  Z INN I 
PODMIOT MI N  PODSTA IE UMOW  SPÓ KI C I NE  

         
po mio ami na ods awie umowy sp łki cywilne ?        

C 3 Z I N  SIEDZIB  I D ES  S Ó KI  
     łk           
 W p ypadk  m any adres  bez zm any s dz by należy wypełn ć po a o nac one n mer m      
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 38. Ulica 39. Nr domu 40. Nr lokalu 
 

 41. Kod pocztowy 42. Poczta 
 

C.4 ZMIANA ADRESU STRONY INTERNETOWEJ I/LUB ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ 

 
43. Nowy adres strony internetowej 

 

 
44. Nowy adres poczty elektronicznej 
 

C.5 ZMIANA UMOWY  

 45. Data zmiany umowy (dzień–miesiąc rok), a jeśli jest ona  w formie aktu notarialnego – numer repertorium  oznaczenie 
notariusza i kancelarii notarialnej oraz  numery zmienionych, dodanych, usuniętych paragrafów (innych jednostek 
redakcyjnych) 

C.6 ZMIANA INFORMACJI O CZASIE, NA JAKI UTWORZONA JEST SPÓŁKA  
 46. Spó ka utworzona jest na czas: 
   1.  Oznaczony, jaki ?  

   2.  Nieoznaczony 

   3.  Bez zmian 

C.7 ZMIANA INFORMACJI O DNIU KOŃCZĄCYM ROK OBROTOWY 

 47. Dzień kończący pierwszy po zmianie rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe (dzień–miesiąc–rok): 

___ ___ –- ___ ___ – ___ ___ ___ ___ 
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nota iusza i kancelarii notaria ne  oraz  numery mienion ch  dodanych  usuniętych paragraf w (innych jednostek 
redakcyjnych) 
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Część D  
D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH: 

1. W celu wpisania nowego oddziału lub wykreślenia oddziału, lub zmiany informacji o oddziale spółki  należy wypełnić załącznik 
KRS-ZA „Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne”.  

2. W celu wpisania zmiany informacji o wspólnikach spółki jawnej należy wypełnić załącznik KRS-ZB „Zmiana – wspólnicy spółki 
jawnej lub komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej”. 

3. W celu wpisania zmiany informacji o wspólnikach spółki komandytowej należy wypełnić załącznik KRS-ZC „Zmiana – wspólnicy 
spółki komandytowej”. 

4. W celu wpisania zmiany informacji o partnerach spółki partnerskiej należy wypełnić załącznik KRS-ZD „Zmiana – partnerzy”. 
5. W celu wpisania organu uprawnionego do reprezentacji spółki (jeśli został powołany w przypadku spółki partnerskiej) lub 

wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki należy wypełnić załącznik „Organy podmiotu / Wspólnicy uprawnieni do 
reprezentowania spółki” oznaczony symbolem KRS-WK. W celu wykreślenia organu, zmiany informacji o osobach wchodzących w 
jego skład lub zmiany informacji o wspólnikach uprawnionych do reprezentowania spółki, lub zmiany informacji o sposobie 
reprezentacji spółki należy wypełnić załącznik KRS-ZK „Zmiana – organy podmiotu/ wspólnicy uprawnieni do reprezentowania 
spółki”. 

6. W celu wpisania prokurenta lub zmiany jego danych, lub wykreślenia prokurenta należy wypełnić załącznik KRS-ZL „Zmiana –
prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego”.  

7. W celu wpisania zmiany informacji o przedmiocie działalności spółki należy wypełnić załącznik KRS-ZM „Zmiana – przedmiot 
działalności”.  

8. W celu wpisania wzmianki o złożonych sprawozdaniach finansowych i innych dokumentach należy wypełnić załącznik KRS-ZN 
„Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”. 

9. W celu wpisania informacji o połączeniu spółki należy wypełnić załącznik KRS-ZH „Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie  
spółki”.  

10. W celu wpisania informacji (jeśli wcześniej nie była zgłaszana) o posiadanym przez spółkę numerze REGON lub o numerze NIP 
należy wypełnić załącznik KRS-ZY „Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP”. 

 

D.1.1 Lista załączonych formularzy uzupełniających 
Lp. Nazwa załącznika Liczba  załączników 

1 KRS-ZA  Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne   

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

3 KRS-ZC  Zmiana – wspólnicy spó ki komandytowej  

4 KRS-ZD  Zmiana – partnerzy  

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, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu 
badawczego 

 

8 KRS-ZM  Zmiana – przedmiot działalności  

9 KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty  

10 KRS-ZH  Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie spółki  

11 KRS-ZY  Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP  

12   

D.1.2 Lista załączonych dokumentów  

Lp. Nazwa załączonego dokumentu Liczba 
egzemplarzy 

Określenie formy dokumentu: 
Należy wstawić znak X w odpowiednim 
polu. 
papierowa elektroniczna 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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11     

12     

13     

14     

   

D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK 
 Imię i nazwisko Data Podpis 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Miejsce na naklejenie znaczków sądowych, potwierdzenie opłaty lub potwierdzenie przelewu 
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 KRS-Z2 Sygnatura  akt (wypełnia sąd) 

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

Wniosek o zmianę danych podmiotu  
w  rejestrze przedsiębiorców 

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. 
 Wnioskodawca wypełnia pola jasne. 
 We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.  
 Wszystkie pola  w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić. 
 Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. 

Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu. 
 Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  lub nieprawidłowo wypełniony podlega 

zwróceniu, bez wzywania o uzupełnienie braków. 

 Miejsce na notatki Sądu  Data wpływu (wypełnia Sąd) 

       

   

SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK 
 1  Nazwa sądu 

Sąd Rejonowy  ......................................................................................................................................... 

SIEDZIBA PODMIOTU REJESTROWANEGO 

 2. Województwo 3. Powiat 
   
 4. Gmina 5. Miejscowość 
   

Część A  

A.1 DANE SPÓŁKI  
    6.    Numer  KRS             

                              7. Oznaczenie formy prawnej: 

  Spółka komandytowo-akcyjna 

 

8. Firma spółki 
 

              

                         9. Numer identyfikacji podatkowej NIP  10. Numer  identyfikacyjny REGON 

Część B  
B.1 DANE WNIOSKODAWCY 
 11. Wnioskodawca: 
   1.  Spó ka   2.  Inny wnioskodawca 
 Pola o numerach 12 i 13 należy wypełnić tylko wówczas, gdy w polu o numerze 11 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozostałych 

przypadkach pola te należy przekreślić. 
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j y j  

ą w  

      
w  e estrze przedsiębiorców 

  

                
 Wn o kod wca pe nia po a jasne. 
 We szystk ch ype nia yc  o ac               
 Wszystk e pola  w kt ryc  nie będą isane od o iedn e form cje, ależy ze e ić. 
 Wniosek s ład  i  do sądu r jono ego (są u gospodarczeg ) właś wego ze względu       

Wni  ż  ł żyć  z   i   l b ć w i      
 niosek z żony z narusz ni m p zepisu art. 9 ust. 2 ust wy o K ajo ym R jestrze Sądowym  lub niepra idło  w ł i  d  

ó   i   i i  b  

 Miejsce na notatki Sądu      

       

   

      
 1  azwa sądu 

 Rejonowy   

   

 2  j t    
   
     
   

   

    
        N m r  RS             

                                  

    

 

   
 

              

                                    

   
B 1 D   
  Wnio ko awca  
   1   Spó k        
 Pola  n erach 12           ume e  aznaczono „Inny wn o    
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 12. Nazwa / firma lub nazwisko 

 13. Imię 

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 
 B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji 
 14. Nazwa / firma lub nazwisko 

 15. Imię 

 B.2.2 Adres do korespondencji 
 16. Ulica  17. Nr domu 18. Nr lokalu 19. Miejscowość 
 

 20. Kod pocztowy  21. Poczta 22. Kraj 
 

B.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 
 B.3.1 Oznaczenie pełnomocnika  
 23. Nazwa / firma lub nazwisko 

 24. Imię 

 B.3.2 Adres pełnomocnika  
 25. Ulica  26. Nr domu 27. Nr lokalu 28. Miejscowość 
 

 29. Kod pocztowy  30. Poczta 31. Kraj 

Część C  
Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi 

 we wniosku i na załącznikach:  
  Wszystkie informacje o spółce, które uległy zmianie,  należy wpisać w odpowiednim polu, podając ich aktualną treść. 
 Jeśli któraś z informacji nie uległa zmianie, to pole przeznaczone na jej wpisanie należy przekreślić, a jeśli jest to pole, w którym 

występuje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć odpowiedź „BEZ ZMIAN”. 

C.1 ZMIANA FIRMY SPÓŁKI  

 

32. Nowa firma spó ki 
 

C.2 ZMIANA INFORMACJI O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z INNYMI 
PODMIOTAMI NA PODSTAWIE UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ 

 33. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi 
podmiotami na podstawie umowy spó ki cywilnej?  TAK  NIE  BEZ ZMIAN 

C.3 ZMIANA SIEDZIBY I ADRESU SPÓŁKI  
 W przypadku zmiany siedziby spółki należy wypełnić pola oznaczone numerami od 34 do 42. 
 W przypadku zmiany adresu bez zmiany siedziby należy wypełnić pola oznaczone numerami od 38 do 42. 

 34. Województwo 35. Powiat 
 

 36. Gmina 37. Miejscowość 
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 38. Ulica 39. Nr domu 40. Nr lokalu 
 

 41. Kod pocztowy 42. Poczta 
 

C.4 ZMIANA ADRESU STRONY INTERNETOWEJ I/LUB ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ 

 
43. Nowy adres strony internetowej 

 

 
44. Nowy adres poczty elektronicznej 
 

C.5 ZMIANA STATUTU  
 45. Data sporządzenia aktu (dzień–miesiąc–rok), numer repertorium, oznaczenie notariusza i kancelarii notarialnej oraz 

numery zmienionych, dodanych, usuniętych paragrafów (innych jednostek redakcyjnych) 

C.6 ZMIANA INFORMACJI O CZASIE, NA JAKI UTWORZONA JEST SPÓŁKA  
 46. Spó ka utworzona jest na czas: 
   1.  Oznaczony, jaki ?    

   2.  Nieoznaczony 

   3.  Bez zmian 

C.7 ZMIANA KAPITAŁU SPÓŁKI  

 
47. Nowa wysokość kapitału zakładowego spółki 48. Waluta 

 Słownie:  

 
49. Wartość akcji objętych za nowy aport 50. Waluta 

 Słownie:  

 51. Łączna liczba akcji wszystkich emisji 

 
52. Wartość nominalna jednej akcji 53. Waluta 

 Słownie:  

 
54. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 55. Waluta 

 Słownie:  

C.8 ZMIANA INFORMACJI O DNIU KOŃCZĄCYM ROK OBROTOWY 

 

56. Dzień kończący pierwszy  po zmianie rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe (dzień–miesiąc–rok): 

___ ___ –- ___ ___ –___ ___ ___ ___ 



Dziennik Ustaw – 83 –  Poz. 724

 

  KRS-Z2     4/5 
 

Część D  
D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH: 
1. W celu wpisania nowego oddziału lub wykreślenia oddziału, lub zmiany informacji o oddziale spółki  należy wypełnić załącznik              

KRS-ZA „Zmiana –oddziały, terenowe jednostki organizacyjne”.  
2. W celu wpisania zmiany informacji o komplementariuszach należy wypełnić załącznik KRS-ZB „Zmiana – wspólnicy spółki jawnej 

lub komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej”. 
3. W celu wpisania informacji na temat nowych emisji akcji lub informacji na temat zmiany liczby akcji w poszczególnych emisjach                   

w wyniku podziału akcji bez podwyższania kapitału zakładowego, lub zmiany informacji o liczbie akcji uprzywilejowanych i rodzaju 
uprzywilejowania  należy wypełnić załącznik KRS-WG „Emisje akcji”. 

4. W celu wpisania zmiany informacji o wspólnikach uprawnionych do reprezentowania spółki lub zmiany informacji o sposobie 
reprezentacji spółki, lub wykreślenia tych informacji należy wypełnić załącznik KRS-ZK „Zmiana – organy podmiotu/ wspólnicy 
uprawnieni do reprezentowania spółki”. 

5.  W celu wpisania prokurenta lub zmiany danych prokurenta, lub jego wykreślenia  należy wypełnić załącznik KRS-ZL „Zmiana –
prokurenci,  pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego”. 

6. W celu wpisania zmiany informacji o przedmiocie działalności przedsiębiorcy należy wypełnić załącznik KRS-ZM „Zmiana – 
przedmiot działalności”. 

7. W celu wpisania wzmianki o złożonych sprawozdaniach finansowych i innych dokumentach należy wypełnić załącznik KRS-ZN 
„Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”. 

8. W celu wpisania informacji o połączeniu spółki należy wypełnić załącznik KRS-ZH „Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie 
spółki”. 

9. W celu wpisania informacji (jeśli wcześniej nie była zgłaszana) o posiadanym przez spółkę numerze REGON lub o numerze NIP 
należy wypełnić załącznik KRS-ZY „Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP”. 

D.1.1 Lista załączonych formularzy uzupełniających 
Lp. Nazwa załącznika Liczba  załączników 

1 KRS-ZA  Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne   

2 KRS-ZB  Zmiana – wspólnicy spółki jawnej lub komplementariusze spółki komandytowo–akcyjnej  

3 KRS-WG  Emisje akcji    

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

5 KRS-ZL  Zmiana – prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu 
badawczego 

 

6 KRS-ZM  Zmiana – przedmiot działalności  

7 KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty  

8 KRS-ZH  Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie spółki  

9 KRS-ZY  Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP  

10   

D.1.2 Lista załączonych dokumentów  

Lp. Nazwa załączonego dokumentu Liczba 
egzemplarzy 

Określenie formy dokumentu: 
Należy wstawić znak X w odpowiednim 
polu. 
papierowa elektroniczna 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK 
 Imię i nazwisko Data Podpis 
  

 
 
 
 
 
 

  

 
Miejsce na naklejenie znaczków sądowych, potwierdzenie opłaty lub potwierdzenie przelewu 
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 KRS-Z3 
Sygnatura  akt (wypełnia sąd) 

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

 Wniosek o zmianę danych podmiotu  
w  rejestrze przedsiębiorców 

 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
 SPÓŁKA AKCYJNA 

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. 
 Wnioskodawca wypełnia pola jasne. 
 We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.  
 Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje  należy przekreślić. 
 Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. 

Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu. 
 Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym lub nieprawidłowo wypełniony podlega 

zwróceniu, bez wzywania o uzupełnienie braków. 

 Miejsce na notatki Sądu  Data wpływu (wypełnia Sąd) 

       

   

SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK 
 1. Nazwa sądu 

Sąd Rejonowy  ......................................................................................................................................... 

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 2. Województwo 3. Powiat 
   
 4. Gmina 5. Miejscowość 
   

Część A  
A.1 DANE SPÓŁKI, KTÓREJ DOTYCZY WPIS 

 6. Numer  KRS               

                               7. Oznaczenie formy prawnej: 
   1.  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  2.  Spółka akcyjna 

 

8. Firma spó ki 
 

              

                         9. Numer identyfikacji podatkowej NIP  10. Numer  identyfikacyjny REGON 

Część B  
B.1 DANE WNIOSKODAWCY 
 11. Wnioskodawca: 

   1.  Spó ka  2.  Inny wnioskodawca 
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 KRS Z3 
     

CORS

    
K j  R j t  

S d y 

 Wniosek o zmianę dan ch podmiotu  
  rejestrze przedsiębiorcó  

 SP ŁK  Z GR NI Z NĄ DP WIEDZI LN Ś IĄ  
 SPÓŁK  AKC JNA 

                
  ł  l  j s  
  t i  y i  p l               
 tk    tó h   e o ie i  f j  al ż  e ć  
 W io  ł     jo o    łaś o z  l        

Wnios k można złożyć w biurze poda czym właściwego sąd  l b nadać w zędzie poc towym na adres sądu  
             t       

zwróceniu  bez wzywania o uz pełnienie b ów  

          

       

   

S D  DO K Ó EGO SK D N  ES  NIOSEK 
    

S  j    

SIEDZIB  OD IO  K Ó EGO DO CZ  IS 

     
   
     
   

Częś  A  
1 D NE S Ó KI  K Ó E  DO CZ  IS 

                   

                                   
       g       j  

 

   
 

              

                                    

C ś  B  
B 1 D NE NIOSKOD C  
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 Pola o numerach 12 i 13 należy wypełnić tylko wówczas, gdy w polu o numerze 11 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozostałych 
przypadkach pola te należy przekreślić. 

 12. Nazwa / firma lub nazwisko 

 13. Imię 

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 
 B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji 

 14. Nazwa / firma lub nazwisko   

  
 

 15. Imię 
 

 B.2.2 Adres do korespondencji 
 16. Ulica  17. Nr domu 18. Nr lokalu 19. Miejscowość 
     

 20. Kod pocztowy  21. Poczta 22. Kraj 
    

B.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 
 B.3.1 Oznaczenie pełnomocnika  
 23. Nazwa / firma lub nazwisko   

  
 

 24. Imię 
 

 B.3.2 Adres pełnomocnika  
 25. Ulica  26. Nr domu 27. Nr lokalu 28. Miejscowość 
     

 29. Kod pocztowy  30. Poczta 31. Kraj 
    

Część C  
Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi 

 we wniosku i w załącznikach: 
 Wszystkie informacje o podmiocie, które uległy zmianie, należy wpisać w odpowiednim polu, podając ich aktualną treść. 
 Jeśli któraś z informacji nie uległa zmianie, to pole przeznaczone na jej wpisanie należy przekreślić, a jeśli jest to pole, w którym występuje 

możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć odpowiedź „BEZ ZMIAN”. 

C.1 ZMIANA FIRMY SPÓŁKI  

 

32. Nowa firma spółki 
 

C.2 ZMIANA INFORMACJI O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z INNYMI 
PODMIOTAMI NA PODSTAWIE UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ  

 33. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi 
podmiotami na podstawie umowy spó ki cywilnej?  TAK  NIE  BEZ ZMIAN  

C.3 ZMIANA SIEDZIBY I/LUB ADRESU SPÓŁKI  
 W przypadku zmiany siedziby spółki należy wypełnić pola oznaczone numerami od 34 do 42. 
 W przypadku zmiany adresu bez zmiany siedziby należy wypełnić pola oznaczone numerami od 38 do 42. 
 Jeśli spółka, której siedzibą jest Warszawa, zmieniła adres, a z tym związana jest również zmiana gminy, należy wówczas wypełnić pola 

oznaczone numerami  od 34 do 42. 

 34. Województwo 35. Powiat 
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 36. Gmina 37. Miejscowość 

 38. Ulica 39. Nr domu 40. Nr lokalu 
    

 41. Kod pocztowy 42. Poczta 
   

C.4 ZMIANA ADRESU STRONY INTERNETOWEJ I/LUB ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ 
 43. Nowy adres strony internetowej 

 44. Nowy adres poczty elektronicznej 

C.5 ZMIANA UMOWY LUB STATUTU   
 45. Data sporządzenia aktu (dzień–miesiąc–rok), numer repertorium, oznaczenie notariusza i kancelarii notarialnej oraz numery 

zmienionych, dodanych, usuniętych paragrafów (innych jednostek redakcyjnych) 

C.6 ZMIANA INFORMACJI O CZASIE, NA JAKI UTWORZONA JEST SPÓŁKA  
 46. Spó ka utworzona jest na czas: 

   1.  Oznaczony, jaki?    

   2.  Nieoznaczony  3.  Bez zmian 

C.7 ZMIANA INFORMACJI O PIŚMIE PRZEZNACZONYM DO OGŁOSZEŃ SPÓŁKI  
 47. Zmiana informacji dotyczy: 

   1.  Wykreślenia treści informacji o piśmie    

   2.  Podania nowej treści informacji o piśmie przeznaczonym do ogłoszeń innym niż Monitor Sądowy i Gospodarczy 

   3.  Bez zmian 

W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 w polu oznaczonym numerem 48 należy wpisać aktualną treść informacji o piśmie (pismach) przeznaczonym 
do ogłoszeń spółki innym niż Monitor Sądowy i Gospodarczy. W pozostałych przypadkach pole o numerze 48 należy przekreślić. 

 48. Oznaczenie pisma przeznaczonego do ogłoszeń spółki 

C.8 ZMIANA INFORMACJI O LICZBIE UDZIAŁÓW, JAKIE MOŻE MIEĆ WSPÓLNIK  
Dotyczy tylko spółki z o.o. 

 49. Wspólnik może mieć: 

   1.  Jeden udział  2.  Większą liczbę udziałów  3.  Bez zmian 
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C.9 ZMIANA INFORMACJI O SZCZEGÓLNYCH UPRAWNIENIACH  
Dotyczy tylko spółki akcyjnej. 

 50. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku 
spółki niewynikające z akcji? 

   1.  TAK  2.  NIE  3.  BEZ ZMIAN 

 51. Czy statut przyznaje obligatariuszom prawo do udziału w zysku? 

   1.  TAK  2.  NIE  3.  BEZ ZMIAN 

C.10 ZMIANA KAPITAŁU SPÓŁKI  
 52. Nowa wysokość kapitału zakładowego spółki 53. Waluta 

 Słownie:   

 54. Wartość udziałów / akcji objętych za nowy aport 55. Waluta 

 Słownie:   

  Informacje dotyczące wyłącznie spółki akcyjnej 
 56. Nowa wysokość kapitału docelowego 

 
57. Waluta 

 Słownie:   

 58. Łączna liczba akcji wszystkich emisji 
 

 59. Wartość nominalna jednej akcji 
 

60. Waluta 

 Słownie:  

 61.  Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 
 

62. Waluta 

 Słownie:  

 63. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego   
 

64. Waluta 

 Słownie:  

C.11 INFORMACJA O PODJĘCIU UCHWAŁY O EMISJACH OBLIGACJI ZAMIENNYCH I AKCJI 
WYDAWANYCH ZA TE OBLIGACJE 

Dotyczy tylko spółki akcyjnej.  Jeśli taka uchwała nie została podjęta, pole o numerze 65 należy przekreślić. 

 65. Data podjęcia uchwały (dzień–miesiąc–rok)    
- 

  
- 

      

                              
C.12 ZMIANA INFORMACJI O EMISJACH WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH  

Dotyczy tylko spółki akcyjnej. 

 66. Czy zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych? 

     TAK    NIE    BEZ ZMIAN 

C.13 ZMIANA INFORMACJI O DNIU KOŃCZĄCYM ROK OBROTOWY 

 67. Dzień kończący pierwszy po zmianie rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe (dzień–miesiąc–rok): 

 ___ ___ – ___ ___ –  ___ ___ ___ ___ 
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Część D  
D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH: 
1. W celu wpisania nowego oddziału lub wykreślenia oddziału, lub zmiany informacji o oddziale spółki  należy wypełnić załącznik KRS-ZA 

„Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne”.  
2. W celu wpisania zmiany informacji o wspólnikach spółki z o.o. należy wypełnić załącznik KRS-ZE „Zmiana – wspólnicy spółki z o.o.”. 
3. W celu wpisania jedynego akcjonariusza lub zmiany informacji o jedynym akcjonariuszu spółki akcyjnej  należy wypełnić załącznik 

KRS-ZF „Zmiana – akcjonariusz spółki akcyjnej”. 
4. W celu wpisania informacji na temat nowych emisji akcji lub informacji na temat zmiany liczby akcji w poszczególnych emisjach                 

w wyniku podziału akcji bez podwyższania kapitału zakładowego, lub zmiany informacji o liczbie uprzywilejowanych akcji i  rodzaju 
uprzywilejowania  należy wypełnić załącznik KRS-WG „Emisje akcji”. 

5. W celu wpisania organu nadzoru należy wypełnić załącznik KRS-WK „Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania 
spółki”. W celu wykreślenia odpowiedniego organu, zmiany jego składu lub zmiany danych osób wchodzących w jego skład, lub 
zmiany sposobu reprezentacji należy wypełnić załącznik KRS-ZK „Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do 
reprezentowania spółki”. 

6. W celu wpisania prokurenta lub zmiany danych prokurenta, lub jego wykreślenia  należy wypełnić załącznik KRS-ZL „Zmiana –
prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego”. 

7. W celu wpisania zmiany informacji o przedmiocie działalności spółki należy wypełnić załącznik KRS-ZM „Zmiana – przedmiot 
działalności”. 

8. W celu wpisania wzmianki o złożonych sprawozdaniach finansowych i innych dokumentach należy wypełnić załącznik KRS-ZN 
„Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”. 

9. W celu wpisania informacji o połączeniu lub podziale spółki należy wypełnić załącznik KRS-ZH „Zmiana – połączenie, podział, 
przekształcenie spółki”. 

10.  W celu wpisania informacji (jeśli wcześniej nie była zgłaszana) o posiadanym przez spółkę numerze REGON lub o numerze NIP 
należy wypełnić załącznik KRS-ZY „Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP”. 

D.1.1 Lista załączonych formularzy uzupełniających 
Lp. Nazwa załącznika Liczba  załączników 

1 KRS-ZA  Zmiana –  oddziały, terenowe jednostki organizacyjne   

2 KRS-ZE  Zmiana – wspólnicy spółki 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 spółki  

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

7 KRS-ZL  Zmiana – prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu 
badawczego 

 

8 KRS-ZM  Zmiana – przedmiot działalności   

9 KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty   

10 KRS-ZH  Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie spółki  

11 KRS-ZY  Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP  

12   

D.1.2 Lista załączonych dokumentów 

Lp. Nazwa załączonego dokumentu Liczba 
egzemplarzy 

Określenie formy dokumentu: 
Należy wstawić znak X w odpowiednim 
polu. 
papierowa elektroniczna 

1      

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     
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12     

13     

14     

 

D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK 
 Imię i nazwisko Data Podpis 
  

 
 
 
 
 

  

 
Miejsce na naklejenie znaczków sądowych, potwierdzenie opłaty lub potwierdzenie przelewu 
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 KRS-Z5 
Sygnatura  akt (wypełnia sąd) 

CORS

Centrum Ogólnopol k ch Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

Wniosek o zmianę danych podmiotu  
w rejestrze przedsiębiorców 

SPÓŁDZIELNIA 
(SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA) 

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. 
 Wnioskodawca wypełnia pola jasne. 
 We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.  
 Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić. 
 Wniosek sk ada się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. 
 Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu. 
 Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  lub nieprawidłowo wypełniony podlega 

zwróceniu, bez wzywania o uzupełnienie braków. 
 Miejsce na notatki Sądu  Data wpływu (wypełnia Sąd) 

       

   

SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK 
 1. Nazwa sądu 

Sąd Rejonowy  ......................................................................................................................................... 

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 2. Województwo 3. Powiat 
  
 4. Gmina 5. Miejscowość 
  

Część A  
A.1 DANE SPÓŁDZIELNI, KTÓREJ DOTYCZY WPIS 

 6. Numer  KRS               

                               7. Oznaczenie formy prawnej 

 1.  Spółdzielnia 

 
 2.  Spółdzielnia – Spółdzielcza kasa oszczędnościowo- 

-kredytowa 
 

 
8. Nazwa 
 

              

                         9. Numer identyfikacji podatkowej NIP  10. Numer  identyfikacyjny REGON 

Część B  
B.1 DANE WNIOSKODAWCY 
 11. Wn oskodawca: 
   1.  Podmiot, którego dotyczy wpis  2.  Inny wnioskodawca 

 Pola o numerach 12 i 13 należy wypełnić tylko wówczas, gdy w polu o numerze 11 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozostałych 
przypadkach pola te należy przekreślić. 
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r jo y R j  

Sądowy 

      
w re estrze przedsiębiorców 

Ó  
 A OSZCZĘDN C OW  

      olsk m  czyte n e  a maszynie  omputerowo l b ęcznie  wiel imi  ru wanym  i  
 Wnioskodawca wype nia pol  jasn  
 We wszystkich wype nianych polach               
 Wszystkie pola  w których nie będą wp san  d owiednie nfo macje, ależy rzekreś ić. 
 Wniosek s ada s ę do sądu rejonowego (sądu gospodarczego  właś iwego e względu       
 Wniosek można złożyć w bi rze podawczym w aściwego ądu b nadać w rz dzie pocztowym na adres sąd . 
 Wniosek złożon  z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 u tawy o K ajowym ejestrze Sądowym  lub niepr wid    

,      
 Miejsc  na notatk  Sądu     ) 
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S  Rejonowy   

     

     
  
     
  

   
1 D      

  u e   S               

                                   

 1   półdzie nia 
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 12. Nazwa / firma lub  nazwa organu, lub nazwisko 

 13. Imię 

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 
 B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji 
 14. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko   

   
 15. Imię 

 
 B.2.2 Adres do korespondencji 
 16. Ulica  17. Nr domu 18. Nr lokalu 19. Miejscowość 
    

 20. Kod pocztowy  21. Poczta 22. Kraj 
  

B.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 
 B.3.1 Oznaczenie pełnomocnika  
 23. Nazwa / firma lub nazwisko   

  
 

 24. Imię 
 

 B.3.2 Adres pełnomocnika  
 25. Ulica  26. Nr domu 27. Nr lokalu 28. Miejscowość 
    

 29. Kod pocztowy  30. Poczta 31. Kraj 
  

Część C  
Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi 

 we wniosku i na załącznikach: 
 Wszystkie informacje o podmiocie, które uległy zmianie, należy wpisać w odpowiednim polu, podając ich aktualną treść. 
 Jeśli któraś z informacji nie uległa zmianie, to pole przeznaczone na jej wpisanie należy przekreślić, a jeśli jest to pole, w którym 

występuje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć odpowiedź „BEZ ZMIAN”. 

C.1 ZMIANA NAZWY SPÓŁDZIELNI  

 

32. Nowa nazwa 
 

C.2 ZMIANA INFORMACJI O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z INNYMI 
PODMIOTAMI NA PODSTAWIE UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ  

 33. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi 
podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?  TAK  NIE  BEZ ZMIAN  

C.3 ZMIANA SIEDZIBY I/LUB ADRESU SPÓŁDZIELNI  
 W przypadku zmiany siedziby spółdzielni należy wypełnić pola oznaczone numerami od 34 do 42. 
 W przypadku zmiany adresu bez zmiany siedziby należy wypełnić pola oznaczone numerami od 38 do 42. 
 Jeśli spółdzielnia, której siedzibą jest Warszawa, zmieniła adres, a z tym związana jest również zmiana gminy, należy wówczas wypełnić 

pola oznaczone numerami od 34 do 42. 

 34. Województwo 35. Powiat 
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 36. Gmina 37. Miejscowość 
  

 38. Ulica 39. Nr domu 40. Nr lokalu 
  

  

 41. Kod pocztowy 42. Poczta 

C.4 ZMIANA ADRESU STRONY INTERNETOWEJ I/LUB ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ 
 43. Nowy adres strony internetowej 

 44. Nowy adres poczty elektronicznej 

C.5 ZMIANA STATUTU  
 45. Data zmiany statutu (dzień–miesiąc–rok) oraz numery zmienionych, dodanych, usuniętych paragrafów (innych jednostek   

redakcyjnych) 

C.6 ZMIANA INFORMACJI O CZASIE, NA JAKI UTWORZONA JEST SPÓŁDZIELNIA  
 46. Spółdzielnia utworzona jest na czas: 

   1.  Oznaczony, jaki?    

   2.  Nieoznaczony    

   3.  Bez zmian 

C.7 ZMIANA INFORMACJI O DNIU KOŃCZĄCYM ROK OBROTOWY 
 47. Dzień kończący pierwszy po zmianie rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe (dzień–miesiąc–rok): 

___ ___–___ ___–___ ___ ___ ___ 

Część D  
D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH: 

1. W celu wpisania nowego oddziału lub wykreślenia oddziału, lub zmiany informacji o oddziale spółdzielni  należy wypełnić załącznik 
KRS-ZA „Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne”.  

2. W celu wpisania organu należy wypełnić załącznik „Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki” oznaczony  
symbolem KRS-WK. W celu wykreślenia organu, zmiany jego składu lub zmiany danych osób wchodzących w jego skład, lub zmiany 
sposobu reprezentacji należy wypełnić załącznik „Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki” 
oznaczony symbolem KRS-ZK. 

3. W celu wpisania pełnomocnika lub zmiany danych pełnomocnika, lub jego wykreślenia  należy wypełnić załącznik KRS-ZL „Zmiana –
prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego”. 

4. W celu wpisania zmiany informacji o przedmiocie działalności spółdzielni należy wypełnić załącznik KRS-ZM „Zmiana – przedmiot 
działalności”. 

5. W celu wpisania wzmianki o złożonych sprawozdaniach finansowych i innych dokumentach należy wypełnić załącznik KRS-ZN 
„Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”. 

6. W celu wpisania informacji o połączeniu lub podziale spółdzielni należy wypełnić załącznik KRS-ZS „Zmiana – połączenie / podział”.  
7. W celu wpisania informacji (jeśli wcześniej nie była zgłaszana) o posiadanym przez spółdzielnię numerze REGON lub o numerze NIP 

należy wypełnić załącznik KRS-ZY „Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP”. 

D.1.1 Lista załączonych formularzy uzupełniających 

Lp. Nazwa załącznika Liczba  załączników 

1 KRS-ZA  Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne   

2 KRS-WK Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki  
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3 KRS-ZK  Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó ki  

4 KRS-ZL  Zmiana – prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu 
badawczego 

 

5 KRS-ZM  Zmiana – przedmiot działalności   

6 KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty   

7 KRS-ZS  Zmiana – połączenie / podział  

8 KRS-ZY  Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP  

9   

10   

D.1.2 Lista załączonych dokumentów 

Lp. Nazwa załączonego dokumentu Liczba 
egzemplarzy 

Określenie formy dokumentu: 
Należy wstawić znak X w odpowiednim 
polu. 
papierowa elektroniczna 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 

D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK 
 Imię i nazwisko Data Podpis 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 

Miejsce na naklejenie znaczków sądowych, potwierdzenie opłaty lub potwierdzenie przelewu 
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 KRS-Z6 Sygnatura  akt (wypełnia sąd) 

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

Wniosek o zmianę danych podmiotu  
w  rejestrze przedsiębiorców 

PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE, 
INSTYTUT BADAWCZY, 

INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ, 
JEDNOSTKA BADAWCZO-ROZWOJOWA 

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. 
 Wnioskodawca wypełnia pola jasne. 
 We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.  
 Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić. 
 Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. 

Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu. 
 Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  lub nieprawidłowo wypełniony 

podlega zwróceniu, bez wzywania o uzupełnienie braków. 

 Miejsce na notatki Sądu  Data wpływu (wypełnia Sąd) 

       

   

SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK 
 1  Nazwa sądu 

Sąd Rejonowy  ......................................................................................................................................... 

SIEDZIBA PODMIOTU REJESTROWANEGO 

 2. Województwo 3. Powiat 
   
 4. Gmina 5. Miejscowość 
   

Część A  

A.1 DANE PODMIOTU  
   6.    Numer  KRS             

                              7. Oznaczenie formy prawnej  
   1.  Przedsiębiorstwo państwowe  3.  Instytut badawczy 
   2.  Instytucja gospodarki budżetowej  4.  Jednostka badawczo–rozwojowa 

 

8. Nazwa 
 

              

                         9. Numer identyfikacji podatkowej NIP  10. Numer  identyfikacyjny REGON 
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j y j  

ą w  

      
w  e estrze przedsiębiorców 
DS ĘBIORSTWO PAŃSTWOW  

INSTYTUT BADAWCZY, 
JA GOSPODARKI BUDŻ  

JEDNOSTKA BADAWCZO-ROZWO OWA 
      olskim, czy elnie  na mas yn e  komputerowo lub ęcznie, wielkimi  drukowany   

 Wnioskod wca pełnia p a jasn . 
 We wszyst ich ype ia yc  olac               
      ę ą n  i  je, y . 

 Wn ose  s łada s ę do sądu r jo o ego (są u gospodarczego) w aś wego ze zg ędu       
Wni  ż  ż ć  z  d  i   b ć w i      

 n s  z ż y z s n  pi  t  9 st  2 t wy  j ym R j trze Są y   b i i  w ł i  
po lega zwróceniu  be  wzy a ia o uzupełn nie brakó  

 Miejsc  na nota k  Sądu      

       

   

      
 1  Nazwa są u 

S  Re onowy   

   

 2  ó t    
   
     
   

   

    
       Numer  RS             

                              7     
   1   rzeds ębiorst        
     I stytucja g spodarki budż t   4   edn ka bad w  

 

 Naz a 
 

              

                                    

Załącznik nr 1950)
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Część B  
B.1 DANE WNIOSKODAWCY 
 11. Wnioskodawca: 
   1.  Podmiot, którego dotyczy wpis  2.  Inny wnioskodawca 
 Pola o numerach 12 i 13 należy wypełnić tylko wówczas, gdy w polu o numerze 11 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozostałych 

przypadkach pola te należy przekreślić. 

 12. Nazwa / firma lub nazwisko 

 13. Imię 

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 
 B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji 

 14. Nazwa / firma lub nazwisko 

 15. Imię 

 B.2.2 Adres do korespondencji 
 16. Ulica  17. Nr domu 18. Nr lokalu 19. Miejscowość 
 

 20. Kod pocztowy  21. Poczta 22. Kraj 

B.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 
 B.3.1 Oznaczenie pełnomocnika  

 23. Nazwa / firma lub nazwisko 

 24. Imię 

 B.3.2 Adres pełnomocnika  

 25. Ulica  26. Nr domu 27. Nr lokalu 28. Miejscowość 
 

 29. Kod pocztowy  30. Poczta 31. Kraj 

Część C  
Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi 

 we wniosku i na załącznikach:  
  Wszystkie informacje o podmiocie, które uległy zmianie, należy wpisać w odpowiednim polu, podając ich aktualną treść. 
 Jeśli któraś z informacji nie uległa zmianie, to pole przeznaczone na jej wpisanie należy przekreślić, a jeśli jest to pole, w którym 

występuje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć odpowiedź „BEZ ZMIAN”. 

C.1 INFORMACJA O ZMIANIE FORMY PRAWNEJ  
Informację w polu nr 32 należy wypełnić tylko wówczas, gdy jednostka badawczo-rozwojowa stała się instytutem badawczym zgodnie z art. 49 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki. 

 32. Czy jednostka badawczo-rozwojowa stała się instytutem badawczym?  TAK  NIE 

C.2 ZMIANA NAZWY PODMIOTU 

 

33. Nowa nazwa 
 



Dziennik Ustaw – 97 –  Poz. 724

 

  KRS-Z6     3/5 
 

 

C.3 ZMIANA INFORMACJI O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z INNYMI 
PODMIOTAMI NA PODSTAWIE UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ 

 34. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi 
podmiotami na podstawie umowy spó ki cywilnej?  TAK  NIE  BEZ ZMIAN 

C.4 ZMIANA SIEDZIBY I ADRESU PODMIOTU  
 W przypadku zmiany siedziby podmiotu należy wypełnić pola oznaczone numerami od 35 do 43. 
 W przypadku zmiany adresu bez zmiany siedziby należy wypełnić pola oznaczone numerami od 39 do 43. 

 35. Województwo 36. Powiat 

 37. Gmina 38. Miejscowość 

 39. Ulica 40. Nr domu 41. Nr lokalu 
 

 42. Kod pocztowy 43. Poczta 

C.5 ZMIANA ADRESU STRONY INTERNETOWEJ I/LUB ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ 

 44. Nowy adres strony internetowej 

 45. Nowy adres poczty elektronicznej 

C.6 ZMIANA STATUTU 

 46. Data zmiany statutu (dzień–miesiąc–rok) oraz numery zmienionych, dodanych, usuniętych paragrafów (innych jednostek 
redakcyjnych) 

C.7 ZMIANA INFORMACJI O CZASIE, NA JAKI UTWORZONY JEST PODMIOT 
 47. Podmiot utworzony jest na czas: 
   1.  Oznaczony, jaki ?  

   2.  Nieoznaczony 

   3.  Bez zmian 

C.8 INFORMACJA O ZMIANIE ORGANU TWORZĄCEGO JEDNOSTKĘ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ 
LUB MINISTRA NADZORUJĄCEGO INSTYTUT BADAWCZY 

Pole numer 48 należy wypełnić wówczas, gdy jednostka badawczo-rozwojowa stała się instytutem badawczym lub gdy dla instytutu badawczego 
zmienił się minister nadzorujący. 

 48. Nazwa ministra nadzorującego instytut badawczy: 

C.9 ZMIANA INFORMACJI O ORGANIE UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI PODMIOTU  
 49. Wpis dotyczy: 
   1.  Wykreślenia jednego i wpisania nowego organu  3.  Wykreślenia organu 

   2.  Zmiany danych osoby  4.  Wpisania organu 
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 1. W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 należy w polach od 50 do 55 wpisać dane organu wykreślanego, a w polach od 56 do 61 dane nowego 
organu. 

2. W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 należy w polach od 50 do 55 wpisać dane dotychczasowe identyfikujące osobę, a w polach od 57 do 
60 tylko te dane, które uległy zmianie, pozostałe pola przekreślając, przy czym: 
• jeśli zmiana dotyczy nazwiska dwuczłonowego, należy wpisać oba jego człony, 
• w przypadku zmiany jednego z imion należy wpisać oba imiona.  

3. W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 należy wypełnić pola od 50 do 55, a pola od 56 do 61 przekreślić. 
4. W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 należy wypełnić pola od 56 do 61, a pola od 50 do 55 przekreślić. 

 Dane osoby, której dotyczy zmiana lub wykreślenie 
 50. Nazwa organu uprawnionego  

do reprezentowania podmiotu 

 51. Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego 52. Drugi człon nazwiska złożonego 
 

 53. Pierwsze imię 54. Drugie imię  

 55. Numer  PESEL               

                               Dane nowego organu lub nowe dane osoby w przypadku zmiany danych 
 56. Nazwa organu uprawnionego  

do reprezentowania podmiotu 

 57. Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego 58. Drugi człon nazwiska złożonego 

 59. Pierwsze imię 60. Drugie imię  

 61. Numer  PESEL               

                               

C.10 ZMIANA INFORMACJI O DNIU KOŃCZĄCYM ROK OBROTOWY 

 

62. Dzień kończący pierwszy po zmianie rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe (dzień–miesiąc–rok): 

___ ___ - ___ ___ - ___ ___ ___ ___ 

Część D  
D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH: 
1. W celu wpisania nowego oddziału lub wykreślenia oddziału, lub zmiany informacji o oddziale podmiotu należy wypełnić załącznik 

 KRS-ZA „Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne”.  
2. W celu dokonania wpisu aktualnej informacji o organie nadzoru oraz o osobach wchodzących w jego skład należy wypełnić załącznik 

KRS-ZK „Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”.  
3. W celu dokonania wpisu aktualnej informacji o pełnomocniku należy wypełnić załącznik KRS-ZL „Zmiana – prokurenci, pełnomocnicy 

spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego”. 
4. W celu wpisania zmiany informacji o przedmiocie działalności podmiotu należy wypełnić załącznik KRS-ZM „Zmiana – przedmiot 

działalności”. 
5. W celu wpisania wzmianki o złożonych sprawozdaniach finansowych i innych dokumentach należy wypełnić załącznik KRS-ZN 

„Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”. 
6. W celu wpisania informacji o połączeniu, podziale lub przekształceniu podmiotu należy wypełnić załącznik KRS-ZS „Zmiana – 

połączenie, podział, przekształcenie”.  
7. W celu wpisania informacji (jeśli wcześniej nie była zgłaszana) o posiadanym przez podmiot numerze REGON lub o numerze NIP 

należy wypełnić załącznik KRS-ZY „Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP”. 

D.1.1 Lista załączonych formularzy uzupełniających 

Lp. Nazwa załącznika Liczba  załączników 
1 KRS-ZA  Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne   

2 KRS-ZK  Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki  

3 KRS-ZL  Zmiana – prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu 
badawczego 

 

4 KRS-ZM  Zmiana – przedmiot działalności  

5 KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty  

6 KRS-ZS  Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie  

7 KRS-ZY  Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP  

8   
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D.1.2 Lista załączonych dokumentów  

Lp. Nazwa załączonego dokumentu Liczba 
egzemplarzy 

Określenie formy dokumentu: 
Należy wstawić znak X w odpowiednim 
polu. 
papierowa elektroniczna 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

   
 

D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK 
 Imię i nazwisko Data Podpis 
  

 
 
 
 
 

  

 
Miejsce na naklejenie znaczków sądowych, potwierdzenie opłaty lub potwierdzenie przelewu 
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 KRS-Z7 
Sygnatura  akt (wypełnia sąd) 

CORS

Cen rum Og ln po skich Re estr w S d wych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

 Wniosek o zmianę danych podmiotu  
w  rejestrze przedsiębiorców 

 PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE 
 w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. 
 Wnioskodawca wypełnia pola jasne. 
 We wszystkich wypełnianych polach  w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.  
 Wszystkie pola  w których nie będą wpisane odpowiednie informacje  należy przekreślić  
 Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. 

Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu. 
 Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  lub nieprawidłowo wypełniony podlega 

zwróceniu, bez wzywania o uzupełnienie braków. 

 Miejsce na notatki Sądu  Data wpływu (wypełnia Sąd) 

       

   

SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK 
 1. Nazwa sądu 

Sąd Rejonowy  ......................................................................................................................................... 

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 2. Województwo 3. Powiat 
 
 4. Gmina 5. Miejscowość 
 

Część A  
A.1 DANE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 6. Numer  KRS               
                               7. Oznaczenie formy prawnej 

 Przedsiębiorstwo zagraniczne 

 

8. Oznaczenie, pod którym prowadzone jest przedsiębiorstwo zagraniczne 
 

              
                         9. Numer identyfikacji podatkowej NIP  10. Numer  identyfikacyjny REGON 

Część B  
B.1 DANE WNIOSKODAWCY 
 11. Wnioskodawca: 
   1.  Podmiot, którego dotyczy wpis  2.  Inny wnioskodawca 

 Pola o numerach 12 i 13 należy wypełnić tylko wówczas, gdy w polu 11 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozostałych przypadkach pola te 
należy przekreślić. 
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Kr jowy R jest  

Sąd wy 
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  r je trz  pr ed iębio ó  

 PRZEDSIĘBI RST  Z GR NICZNE 
  m eniu rt  36 pkt 11 u tawy o Kr j w m Rej str e S  

                
 Wnioskodawca wypełnia pola jasne  
 We wszystkich wypełnianych polach               
 Wszystkie pola  w któ ych nie będą wpisane odpowiednie nformacje  należy rzekreślić  
 Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu       

Wn osek można z ż ć w iurze podawczym właściwego sąd  lub nadać w u zędzie pocz owym na adres s du  
 niosek z ożony  naruszeniem przepisu art  9 ust  2 ust wy o Krajowym Rejestrze Sądowym  lub nieprawidłow    

zwróceniu  bez wzywania o uzup łnien  b ków. 

 i j   t        

       

   

      
    

 R j    

     

     
 
     
 

   
      

                   
                                   

   

 

     t rzedsi b orst o za r ni zn  
 

              
                                    

   
   

   
              

                       
na e y przek eśli  

 

Załącznik nr 2050)
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 12. Nazwa / firma lub nazwisko 

 13. Imię 

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 
 B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji 
 14. Nazwa / firma lub nazwisko   

  
 

 15. Imię 
 

 B.2.2 Adres do korespondencji 
 16. Ulica  17. Nr domu 18. Nr lokalu 19. Miejscowość 
    

 20. Kod pocztowy  21. Poczta 22. Kraj 
 

B.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 
 B.3.1 Oznaczenie pełnomocnika  
 23. Nazwa / firma lub nazwisko   

  
 

 24. Imię 
 

 B.3.2 Adres pełnomocnika  
 25. Ulica  26. Nr domu 27. Nr lokalu 28. Miejscowość 
    

 29. Kod pocztowy  30. Poczta 31. Kraj 
 

Część C  
Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi 

 we wniosku i na załącznikach: 
 Wszystkie informacje o podmiocie, które uległy zmianie, należy wpisać w odpowiednim polu, podając ich aktualną treść. 
 Jeśli któraś z informacji nie uległa zmianie, to pole przeznaczone na jej wpisanie należy przekreślić, a jeśli jest to pole, w którym występuje 

możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć odpowiedź „BEZ ZMIAN”. 

C.1 ZMIANA OZNACZENIA, POD KTÓRYM PROWADZONE JEST PRZEDSIĘBIORSTWO 
ZAGRANICZNE  

 

32. Nowe oznaczenie przedsiębiorstwa zagranicznego 
 

C.2 ZMIANA DANYCH PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE 

 33. Wpis dotyczy: 
   1.  Wykreślenia jednego i wpisania nowego 

przedsiębiorcy  2.  Zmiany danych przedsiębiorcy 

 1. W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 należy w polach oznaczonych numerami od 34 do 40 wpisać dane osoby wykreślanej, a w polach 
oznaczonych numerami od 41 do 47 dane nowej osoby. 

2. W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 należy w polach oznaczonych numerami od 34 do 40 wpisać dane dotychczasowe identyfikujące 
osobę, a w polach oznaczonych numerami od 42 do 45 dane,  które uległy zmianie, pozostałe pola przekreślając. Przy czym: 
• jeśli zmiana dotyczy nazwiska dwuczłonowego należy wpisać oba jego człony, 
• w przypadku zmiany jednego z imion należy wpisać oba imiona. 
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 Dane osoby wykreślanej lub dane osoby, której dotyczy zmiana danych 
 34. Czy przedsiębiorca jest osobą fizyczną? 

Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK”, pole o numerze 40 należy przekreślić.  TAK  NIE 

 35. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

36. Drugi człon nazwiska złożonego 

   

 37. Pierwsze imię 38. Drugie imię  

                          

                          39. Numer PESEL 40. Numer identyfikacyjny REGON 

 Dane nowej osoby lub nowe dane osoby, której dotyczy zmiana danych 
 41. Czy przedsiębiorca jest osobą fizyczną? 

Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK”, pole o numerze 47 należy przekreślić.  TAK  NIE 

 42. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

43. Drugi człon nazwiska złożonego 

   

 44. Pierwsze imię 45. Drugie imię  

                          

                          46. Numer PESEL 47. Numer identyfikacyjny REGON 

C.3 ZMIANA INFORMACJI O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z INNYMI 
PODMIOTAMI NA PODSTAWIE UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ  

 48. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi 
podmiotami na podstawie umowy spó ki cywilnej ?  TAK  NIE  BEZ ZMIAN  

C.4 ZMIANA SIEDZIBY I/LUB ADRESU PRZEDSIĘBIORSTWA ZAGRANICZNEGO  
 W przypadku zmiany siedziby należy wypełnić pola oznaczone numerami od 49 do 57. 
 W przypadku zmiany adresu bez zmiany siedziby należy wypełnić pola oznaczone numerami od 53 do 57. 
 

 49. Województwo 50. Powiat 
 

 51. Gmina 52. Miejscowość 
 

 53. Ulica 54. Nr domu 55. Nr lokalu 
  

  

 56. Kod pocztowy 57. Poczta 
 

C.5 ZMIANA ADRESU STRONY INTERNETOWEJ I/LUB ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ 
 58. Nowy adres strony internetowej 

 59. Nowy adres poczty elektronicznej 

C.6 ZMIANA INFORMACJI O PEŁNOMOCNIKU UPRAWNIONYM DO DZIAŁANIA W ZAKRESIE 
DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE  

 60. Wpis dotyczy: 
   1.  Wykreślenia jednego i wpisania nowego 

pełnomocnika  3.  Wykreślenia pełnomocnika  

   2.  Zmiany danych pełnomocnika  4.  Wpisania nowego pełnomocnika 
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 1. W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 należy w polach oznaczonych numerami od 61 do 68 wpisać dane osoby wykreślanej, a w polach 
oznaczonych numerami od 69 do 77 dane nowej osoby. 

2. W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 należy w polach oznaczonych numerami od 61 do 68 wpisać dane dotychczasowe identyfikujące 
osobę, a w polach oznaczonych numerami od 70 do 73 oraz 77 tylko te dane, które uległy zmianie, pozostałe pola przekreślając. 
Przy czym: 
• jeśli zmiana dotyczy nazwiska dwuczłonowego należy wpisać oba jego człony, 
• w przypadku zmiany jednego z imion należy wpisać oba imiona.  

3. W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 należy wypełnić pola oznaczone numerami od 61 do 68, a pola oznaczone numerami od 69 do 77 
przekreślić. 

4. W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 należy wypełnić pola oznaczone numerami od 69 do 77, a pola oznaczone numerami od 61 do 68 
przekreślić.  
  Dane pełnomocnika, którego dotyczy zmiana lub wykreślenie 

 61. Czy pełnomocnik jest osobą fizyczną? 
Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK”, pola o numerach 65 i 66 należy przekreślić.   TAK  NIE 

 62. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

63. Drugi człon nazwiska złożonego 

   

 64. Pierwsze imię 65. Drugie imię  

 66. Numer  PESEL               

                                                       

                         67. Numer KRS 68. Numer identyfikacyjny REGON 

 Dane nowego pełnomocnika lub nowe dane pełnomocnika w przypadku zmiany danych 
 69. Czy pełnomocnik jest osobą fizyczną? 

Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK”, pola o numerach 73 i 74 należy przekreślić.  TAK  NIE 

 70. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

71. Drugi człon nazwiska złożonego 

   
   

 72. Pierwsze imię 73. Drugie imię  

 74. Numer  PESEL               

                                                       

                         75. Numer KRS 76. Numer identyfikacyjny REGON 

 77. Zakres umocowania pełnomocnika 

C.7 ZMIANA INFORMACJI O DNIU KOŃCZĄCYM ROK OBROTOWY 

 
78. Dzień kończący pierwszy po zmianie rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe (dzień–miesiąc–rok): 

___ ___ –- ___ ___ –- ___ ___ ___ ___ 

Część D  
D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH: 
1. W celu wpisania nowego oddziału lub wykreślenia oddziału, lub zmiany informacji o oddziale podmiotu należy wypełnić załącznik  KRS-

ZA „Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne”.  
2. W celu wpisania zmiany informacji o przedmiocie działalności przedsiębiorstwa zagranicznego należy wypełnić załącznik KRS-ZM 

„Zmiana – przedmiot działalności”. 
3. W celu wpisania wzmianki o złożonych sprawozdaniach finansowych i innych dokumentach należy wypełnić załącznik KRS-ZN 

„Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”. 
4. W celu wpisania informacji (jeśli wcześniej nie była zgłaszana) o posiadanym przez przedsiębiorstwo  numerze REGON  lub                           

o numerze NIP należy wypełnić załącznik KRS-ZY „Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP”. 

D.1.1 Lista załączonych formularzy uzupełniających 

Lp. Nazwa załącznika Liczba  załączników 

1 KRS-ZA  Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne   
2 KRS-ZM  Zmiana – przedmiot działalności   
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3 KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty   
4 KRS-ZY  Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP  
5   
6   

 

D.1.2 Lista załączonych dokumentów 

Lp. Nazwa załączonego dokumentu Liczba 
egzemplarzy 

Określenie formy dokumentu: 
Należy wstawić znak X w odpowiednim 
polu.  
papierowa elektroniczna 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 

D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK 
 Imię i nazwisko Data Podpis 
  

 
 
 
 
 
 
 

  

 
Miejsce na naklejenie znaczków sądowych, potwierdzenie opłaty lub potwierdzenie przelewu 

 



Dziennik Ustaw – 105 –  Poz. 724

 

   

        

 KRS-Z8 
Sygnatura  akt (wypełnia sąd) 

CORS

Centrum Ogólnop skich Rejestr w Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

 Wniosek o zmianę danych podmiotu  
w  rejestrze przedsiębiorców 

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH, 
TOWARZYSTWO REASEKURACJI WZAJEMNEJ 

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie  na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami  
 Wnioskodawca wypełnia pola jasne. 
 We wszystkich wypełnianych polach  w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie   
 Wszystkie pola, w któ h nie będą wpisane odp wiednie informacje, należy przek eślić  
 osek składa się do sądu ejonowego ( ądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedz bę podmiotu, którego wpis dotyczy. 

Wniosek można łożyć w biu ze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu. 
 Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  lub nieprawidłowo wypełniony podlega 

zwróceniu bez wzywania o uzupełnienie braków. 

 Miejsce na notatki Sądu  Data wpływu (wypełnia Sąd) 

       

   

SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK 
 1. Nazwa sądu 

Sąd Rejonowy  ......................................................................................................................................... 

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 2. Województwo 3. Powiat 
  
 4. Gmina 5. Miejscowość 
  

Część A  
A.1 DANE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 6. Numer  KRS               

                               7. Oznaczenie formy prawnej 
   1.  Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych  2.  Towarzystwo reasekuracji wzajemnej 

 
8. Nazwa 
 

              

                         9. Numer identyfikacji podatkowej NIP  10. Numer  identyfikacyjny REGON 

Część B  
B.1 DANE WNIOSKODAWCY 
 11. Wnioskodawca: 
   1.  Podmiot  którego dotyczy wpis  2.  Inny wnioskodawca 

 Pola o numerach 12 i 13 należy wypełnić tylko wówczas, gdy w polu o numerze 11 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozostałych 
przypadkach pola te należy przekreślić. 

   

KRS – Z8     1/5 

  
     

    
  

Sądowy 

       
w  re e trze pr edsiębiorców 

   
TOWARZYS WO REASEKURACJI WZAJEMNEJ 

      p ls im  czy elni  na ma zyni  komputerowo lub ęcznie  wiel mi  dr kowa ym  iter m  
     

 We wszystkich w pełnianych polach  w których występ e możliwoś  wyboru  należy w tawić X w jednym odpowiednim kwadr   
 Wszystkie pola  w których nie będą      
 Wn o ek skład  się do sądu rejonowego (s d  go podarczego) właściwego ze wzg ędu na sie zibę podmiotu  którego wpi  dotyc y  

Wn osek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub adać w urzędzie p     
 Wniosek złożony z naruszen em przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  lub niepraw d owo wypełn ony podle  

zwróceniu bez wzywania o uzupełnienie braków. 

 Miejsce n  otat i Sądu  ta w ływu (w pełnia S d) 

       

   

      
 1  Nazwa sądu 

    

     

 2. Województwo   
  
     
  

   
A 1 DA      

  Num r  KRS               

                               7  i    
   1.  wa zystwo         

 
 a  

 

              

                                    

ć   
B 1 DA   
 . Wn oskodawca  
              

 o   u ac     a y y e  y       m z  1  z o n y    
 l   l  zek ć  

Załącznik nr 2150)
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 12. Nazwa / firma lub nazwisko 

 13. Imię 

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 
 B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji 
 14. Nazwa / firma lub nazwisko   

  
 

 15. Imię 
 

 B.2.2 Adres do korespondencji 
 16. Ulica  17. Nr domu 18. Nr lokalu 19. Miejscowość 
    

 20. Kod pocztowy  21. Poczta 22. Kraj 
  

B.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 
 B.3.1 Oznaczenie pełnomocnika  
 23. Nazwa / firma lub nazwisko   

  
 

 24. Imię 
 

 B.3.2 Adres pełnomocnika  
 25. Ulica  26. Nr domu 27. Nr lokalu 28. Miejscowość 
    

 29. Kod pocztowy  30. Poczta 31. Kraj 
  

Część C  
Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi 

 we wniosku i na załącznikach: 
 Wszystkie informacje o podmiocie, które uległy zmianie,  należy wpisać w odpowiednim polu, podając ich aktualną treść. 
 Jeśli któraś z informacji nie uległa zmianie, to pole przeznaczone na jej wpisanie należy przekreślić, a jeśli jest to pole, w którym występuje 

możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć odpowiedź „BEZ ZMIAN”. 

C.1 ZMIANA NAZWY TOWARZYSTWA  

 

32. Nowa nazwa 
 

C.2 ZMIANA INFORMACJI O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z INNYMI 
PODMIOTAMI NA PODSTAWIE UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ  

 33. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi 
podmiotami na podstawie umowy spó ki cywilnej ?  TAK  NIE  BEZ ZMIAN  

C.3 ZMIANA SIEDZIBY LUB ADRESU TOWARZYSTWA  
 W przypadku zmiany siedziby należy wypełnić pola oznaczone numerami od 34 do 42. 
 W przypadku zmiany adresu bez zmiany siedziby należy wypełnić pola oznaczone numerami od 38 do 42. 

 34. Województwo  35. Powiat  
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 36. Gmina 37. Miejscowość 

 38. Ulica 39. Nr domu 40. Nr lokalu 
 

  

 41. Kod pocztowy 42. Poczta 
 

C.4 ZMIANA ADRESU STRONY INTERNETOWEJ I/LUB ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ 
 43. Nowy adres strony internetowej 

 44. Nowy adres poczty elektronicznej 

C.5 ZMIANA STATUTU  
 45.  Data zmiany statutu (dzień–miesiąc–dzień), a jeśli jest on  w formie aktu notarialnego – numer repertorium, oznaczenie 

notariusza i kancelarii notarialnej oraz numery zmienionych, dodanych, usuniętych paragrafów (innych jednostek redakcyjnych) 

C.6 ZMIANA INFORMACJI O CZASIE, NA JAKI UTWORZONE JEST TOWARZYSTWO  
 46. Towarzystwo utworzone jest na czas: 

   1.  Oznaczony; jaki ?    

   2.  Nieoznaczony    

   3.  Bez zmian 

C.7 ZMIANA INNYCH DANYCH OPISUJĄCYCH TOWARZYSTWO  
Dane wpisywane w polach oznaczonych numerami 48 i 49 dotyczą wyłącznie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. 

 47. Nowe oznaczenie terytorialnego zasięgu działalności towarzystwa 

 48. Nowe oznaczenie działu ubezpieczeń objętego działalnością towarzystwa 

 49. Data uznania towarzystwa za małe towarzystwo ubezpieczeń 
wzajemnych (dzień–miesiąc–rok) 

   
- 

  
- 

      

                             50. Wpisanie wzmianki o częściowym ograniczeniu zezwolenia na prowadzenie działalności towarzystwa dotyczy: 

     Wpisania aktualnej treści 
ograniczenia    Całkowitego wykreślenia 

ograniczenia    Bez zmian 
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 Jeśli zaznaczono kwadrat numer 2 lub 3, pole oznaczone numerem 51 należy przekreślić. 

 51. Data wydania częściowego ograniczenia zezwolenia na prowadzenie 
towarzystwa (dzień–miesiąc–rok) oraz aktualna treść ograniczenia 

   
- 

  
- 

      

                

  

C.8 ZMIANA KAPITAŁU TOWARZYSTWA  
 52. Nowa wysokość kapitału zakładowego towarzystwa 53. Waluta 

 Słownie:   

 54. Nowa wysokość kapitału zapasowego 
 

55. Waluta 

 Słownie:   

C.9 ZMIANA INFORMACJI O DNIU KOŃCZĄCYM ROK OBROTOWY 
 

55. Dzień kończący pierwszy po zmienie rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe (dzień–miesiąc–rok): 

___ ___ – ___ ___ – ___ ___ ___ ___ 

Część D  
D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH: 

1. W celu wpisania nowego oddziału lub wykreślenia oddziału, lub zmiany informacji o oddziale towarzystwa należy wypełnić załącznik 
KRS-ZA „Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne”.  

2. W celu wpisania organu należy wypełnić załącznik KRS-WK „Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”.           
W celu wykreślenia organu, zmiany jego składu lub zmiany danych osób wchodzących w jego skład lub zmiany sposobu 
reprezentacji należy wypełnić załącznik KRS-ZK „Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”. 

3. W celu wpisania / wykreślenia  przedmiotu działalności przedsiębiorcy należy wypełnić załącznik KRS-ZM „Zmiana – przedmiot 
działalności”.  

4. W celu wpisania wzmianki o złożonych sprawozdaniach finansowych i innych dokumentach należy wypełnić załącznik KRS-ZN 
„Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”. 

5. W celu wpisania informacji o połączeniu towarzystwa z innymi podmiotami należy wypełnić załącznik KRS-ZS „Zmiana – połączenie / 
podział”.  

6. W celu wpisania informacji (jeśli wcześniej nie była zgłaszana) o posiadanym przez towarzystwo numerze REGON lub o numerze NIP 
należy wypełnić załącznik KRS-ZY „Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP”. 

D.1.1 Lista załączonych formularzy uzupełniających 

Lp. Nazwa załącznika Liczba  załączników 

    1 KRS-ZA  Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne   

    2 KRS-WK  Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki  

    3 KRS-ZK  Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki  

    4 KRS-ZM  Zmiana – przedmiot działalności   

    5 KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty   

    6 KRS-ZS  Zmiana – połączenie / podział   

    7 KRS-ZY  Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP  

    8   
    9   
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D.1.2 Lista załączonych dokumentów 

Lp. Nazwa załączonego dokumentu Liczba 
egzemplarzy 

Określenie formy dokumentu: 
Należy wstawić znak X w odpowiednim 
polu. 
    papierowa  elektroniczna 

 1     

   2     

   3     

  4     

  5     

  6     

  7     

  8     

  9     

 10     

  11     

  12     

 13     

 14     

  15     

 

D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK 
 Imię i nazwisko Data Podpis 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Miejsce na naklejenie znaczków sądowych, potwierdzenie opłaty lub potwierdzenie przelewu 

 



Dziennik Ustaw – 110 –  Poz. 724

 

   

        
 

 KRS-Z10 
Sygnatura  akt (wypełnia sąd) 

CORS

Centrum Ogó nopolskich Rej trów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

 Wniosek o zmianę danych podmiotu  
w  rejestrze przedsiębiorców 

 ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO, 
GŁÓWNY ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO 

ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ / ZAKŁADU REASEKURACJI 
 Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. 
 Wnioskodawca wypełnia pola jasne. 
 We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X  w jednym odpowiednim kwadracie.  
 Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje  należy przekreślić. 
 Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. 

Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu. 
 Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art  19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  lub nieprawidłowo wypełniony podlega 

zwróceniu, bez wzywania o uzupełnienie braków. 

 Miejsce na notatki Sądu  Data wpływu (wypełnia Sąd) 

       

   

SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK 
 1. Nazwa sądu 

Sąd Rejonowy …...................................................................................................................................... 

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 2. Województwo 3. Powiat 
  
 4. Gmina 5. Miejscowość 
  

Część A  
A.1 DANE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 
 6. Numer  KRS               

                               7. Oznaczenie formy prawnej: 
Należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat. 

 
 
 1.  

Oddział przedsiębiorcy 
zagranicznego  2.  

Główny oddział 
zagranicznego zakładu 
ubezpieczeń 

 3.  
Główny oddział 
zagranicznego zakładu 
reasekuracji 

 
8. Nazwa oddziału 
 

              
                         9. Numer identyfikacji podatkowej NIP  10. Numer  identyfikacyjny REGON 

Część B  
B.1 DANE WNIOSKODAWCY 
 11. Wnioskodawca: 

   1.  Podmiot, którego dotyczy wpis  2.  Inny wnioskodawca 

 Pola o numerach 12 i 13 należy wypełnić tylko wówczas, gdy w polu o numerze 11 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozostałych 
przypadkach pola te należy przekreślić. 
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 K S Z  
     

    
K j  R j t  

S d y 

 Wniosek o zmianę dan ch podmiotu  
  rejestrze przedsiębiorcó  

 DDZI Ł PRZEDSIĘBI R  Z GR NI ZNEG  
GŁÓWNY ODDZIAŁ ZAGR NICZNEGO 

Z KŁ DU UBEZPIECZEŃ  ZAKŁADU REASEKUR CJI 
     j  i  t l   i    i  l i i   i  
    j s  
  t i  y ł i  p l                

 Ws stk e ola   których n  b dą i ane o wiednie i for acje  ależy z kre lić  
 io  ł     o o  (   łaś o z  l        

Wnios k można złożyć w biurze podawczym właściwego sąd  lub nadać w urzędzie poc towym na adres sądu  
    r i  r i  r   t   st    j t     i i ł    

zwróceniu  bez wzywania  uzupełnienie b ków  

          

       

   

      
    

 R j   

SIEDZIB  OD IO  K Ó EGO DO CZ  IS 

     
  
     
  

ć   
      

                   
                                   

Na e  azn c yć odpo   

 
 
   

  
zag anic nego    

  
zagra czne o  
ubezp ec e  

   
  

za ra czne o  
reasekur cj  

 
   

 

              
                                    

ć B  
B 1 D NE NIOSKOD C  
   

              

                      
przy adkach pola te należy prz kreśl ć  

Załącznik nr 2250)



Dziennik Ustaw – 111 –  Poz. 724

 

  KRS-Z10     2/5 
 

 

 12. Nazwa / firma lub nazwisko 

 13. Imię 

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 
 B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji 
 14. Nazwa / firma lub nazwisko   
  

 
 15. Imię 

 
 B.2.2 Adres do korespondencji 
 16. Ulica  17. Nr domu 18. Nr lokalu 19. Miejscowość 
    

 20. Kod pocztowy  21. Poczta 22. Kraj 
  

B.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 
 B.3.1 Oznaczenie pełnomocnika  
 23. Nazwa / firma lub nazwisko   
  

 
 24. Imię 

 
 B.3.2 Adres pełnomocnika  
 25. Ulica  26. Nr domu 27. Nr lokalu 28. Miejscowość 
    

 29. Kod pocztowy  30. Poczta 31. Kraj 
  

Część C  
Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi 

 we wniosku i na załącznikach: 
 Wszystkie informacje o podmiocie, które uległy zmianie,  należy wpisać w odpowiednim polu, podając ich aktualną treść. 
 Jeśli któraś z informacji nie uległa zmianie, to pole przeznaczone na jej wpisanie należy przekreślić, a jeśli jest to pole, w którym 

występuje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć odpowiedź „BEZ ZMIAN”. 

C.1 ZMIANA NAZWY ODDZIAŁU  

 

32. Nowa nazwa  
 

C.2 ZMIANA INFORMACJI O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z INNYMI 
PODMIOTAMI NA PODSTAWIE UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ  

 33. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi 
podmiotami na podstawie umowy spó ki cywilnej?  TAK  NIE  BEZ ZMIAN  

C.3 ZMIANA SIEDZIBY LUB ADRESU ODDZIAŁU NA TERENIE POLSKI 
 W przypadku zmiany siedziby oddziału należy wypełnić pola oznaczone numerami od 34 do 42. 
 W przypadku zmiany adresu bez zmiany siedziby należy wypełnić pola oznaczone numerami od 38 do 42. 
 

 34. Województwo 35. Powiat 
  

 36. Gmina 37. Miejscowość 
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 38. Ulica 39. Nr domu 40. Nr lokalu 
    

 41. Kod pocztowy 42. Poczta 
  

C.4 ZMIANA ADRESU STRONY INTERNETOWEJ I/LUB ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ 

 
43. Nowy adres strony internetowej  
 

 
44. Nowy adres poczty elektronicznej  
 

C.5 ZMIANA INFORMACJI O  ZAGRANICZNYM PRZEDSIĘBIORCY LUB O ZAGRANICZNYM 
ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ / ZAKŁADZIE REASEKURACJI 

 C.5.1 Zmiana oznaczenia podmiotu  

 

45. Nowa nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego lub zagranicznego zakładu ubezpieczeń / zakładu reasekuracji 
oraz jego forma prawna 

 

 C.5.2 Zmiana siedziby lub adresu zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego lub zagranicznego zakładu ubezpieczeń / 
zakładu reasekuracji 

 W przypadku zmiany siedziby  należy wypełnić pola oznaczone numerami od 46 do 53. 
 W przypadku zmiany adresu bez zmiany siedziby należy wypełnić pola oznaczone numerami od 49 do 53. 

 46. Kraj 47. Wskazanie nazwy i jednostki podziału administracyjnego 
 

 48. Miejscowość  
  

 49. Ulica 50. Nr domu 51. Nr lokalu 
    

 52. Kod pocztowy 53. Poczta 
  

 C.5.3 Informacja o połączeniu, przekształceniu lub podziale zagranicznego przedsiębiorcy lub zagranicznego zakładu ubezpieczeń / 
zakładu reasekuracji 

 54. Sposób połączenia, przekształcenia lub podziału podmiotu oraz informacja o podmiotach powstałych w wyniku 
połączenia, przekształcenia, podziału lub informacja o podmiotach przejmujących lub przejmowanych  
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C.6 ZMIANA INFORMACJI O DNIU KOŃCZĄCYM ROK OBROTOWY 
 55. Dzień kończący pierwszy po zmianie rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe (dzień–miesiąc–

rok): 

___ ___–___ ___–___ ___ ___ ___ 

Część D  
D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 
1. W celu wpisania zmiany informacji na temat sposobu reprezentacji oraz organu reprezentacji  zagranicznego przedsiębiorcy lub 

zagranicznego zakładu ubezpieczeń oraz osób wchodzących w skład tego organu lub zmiany informacji o osobach zajmujących się 
reprezentacją i zarządzaniem należy wypełnić załącznik KRS-ZK  „Zmiana – organy podmiotu”.  

2. W celu wpisania nowego organu nadzoru lub kontroli przedsiębiorcy zagranicznego lub zagranicznego zakładu ubezpieczeń należy 
wypełnić załącznik KRS-WK „Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”. W celu wykreślenia organu lub 
zmiany informacji o osobach wchodzących w jego skład należy wypełnić załącznik KRS-ZK „Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy 
uprawnieni do reprezentowania spółki”.  

3. W celu wpisania prokurenta lub zmiany danych prokurenta lub jego wykreślenia  należy wypełnić załącznik KRS-ZL „Zmiana – 
prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego”. 

4. W celu wpisania osoby reprezentującej przedsiębiorcę zagranicznego lub zagraniczny zakład ubezpieczeń w oddziale lub zmiany 
danych tej osoby lub jej wykreślenia należy wypełnić załącznik KRS-ZJ „Zmiana – reprezentant podmiotu zagranicznego”. 

5. W celu wpisania zmiany informacji o przedmiocie działalności przedsiębiorcy należy wypełnić załącznik KRS-ZM „Zmiana – przedmiot 
działalności”. 

6. W celu wpisania wzmianki o złożonych sprawozdaniach finansowych i innych dokumentach należy wypełnić załącznik KRS-ZN 
„Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”. 

7. W celu wpisania informacji (jeśli wcześniej nie była zgłaszana) o posiadanym przez oddział numerze REGON lub o numerze NIP należy 
wypełnić załącznik KRS-ZY „Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP”. 

D.1.1 Lista załączonych formularzy uzupełniających 

Lp. Nazwa załącznika Liczba  załączników 

1 KRS-WK  Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki  

2 KRS-ZK  Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki  

3 KRS-ZL  Zmiana – prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu 
badawczego 

 

4 KRS-ZJ  Zmiana – reprezentant podmiotu zagranicznego  

5 KRS-ZM  Zmiana – przedmiot działalności   

6 KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty   

7 KRS-ZY  Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP  

   
   

D.1.2 Lista załączonych dokumentów 

Lp. Nazwa załączonego dokumentu Liczba 
egzemplarzy 

Określenie formy dokumentu: 
Należy wstawić znak X w odpowiednim 
polu.  

papierowa elektroniczna 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     



Dziennik Ustaw – 114 –  Poz. 724

 

  KRS-Z10     5/5 
 

 

D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK 
 Imię i nazwisko Data Podpis 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Miejsce na naklejenie znaczków sądowych, potwierdzenie opłaty lub potwierdzenie przelewu 
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 KRS-Z20 
Sygnatura  akt (wypełnia sąd) 

CORS

Centrum Ogólnop lskich Rejest ów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

 Wniosek o zmianę danych podmiotu  
w  Krajowym Rejestrze Sądowym 

 FUNDACJA,  
STOWARZYSZENIE,  

INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA  
 Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. 
 Wnioskodawca wypełnia pola jasne. 
 We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.  
 Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić. 
 Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. 

Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu. 
 Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym lub nieprawidłowo wypełniony podlega 

zwróceniu, bez wzywania o uzupełnienie braków. 

 Miejsce na notatki Sądu  Data wpływu (wypełnia Sąd) 

       

   

SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK 
 1. Nazwa sądu 

Sąd Rejonowy ......................................................................................................................................... 
SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 
 2. Województwo 3. Powiat 
  
 4. Gmina 5. Miejscowość 
  

Część A  
A.1 DANE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 
 6. Numer  KRS               

                               7. Oznaczenie formy prawnej lub rodzaju organizacji: 
   1.  Fundacja  2.  Stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, 

jaka? 

    W przypadku zaznaczenia odpowiedzi 2 należy wpisać właściwą formę prawną lub rodzaj organizacji ujawnione w Krajowym 
Rejestrze Sądowym. 

 

8. Nazwa 
 

              

                         9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 
Dotyczy tylko podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców. 

10. Numer  identyfikacyjny REGON 

Część B  
B.1 DANE WNIOSKODAWCY 
 11. Wn oskodawca: 
   1.  Podmiot, którego dotyczy wpis  2.  Inny wnioskodawca 
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 n o ch Re s   
  

Sądow  

       
  j y   y  

 FUNDACJA,  
T W R S   

 CJA SPOŁECZN     
 l  a    języku p sk m, cz e n e  na m szy e  omput r w  lub ręc ni  elkim  drukowa ymi te ami  
   a ja ne  

 We wszys kich w pełnianych polac  w kt rych występuje możliwość wyboru  na eży w tawić X w jednym odpowiednim kwadr   
 Wszystkie pola  w których nie będą      
 Wn os k sk ada si  do sądu r jonow go (sądu gospodarczego  w aśc wego z  względu na si zi ę podm otu, któr go w is dotycz  

      ł           
            j   y      

zwróc ni , bez wzy an a o uzup łnie ie braków  

 Miej ce na n tatki ądu  Data wpływu (wypełnia Są ) 

       

   

      
  w   

S  j   

Z      
 2. Woj wó z wo   
  
 4  mina 5  Mi jsc  
  

   
A 1 DA      
  Nume   KRS               

                               7  Oznac enie      
   1.  Fundacja  2          

 

       zi 2  pi  ą o mę p   j g cj  j i n   o y  
Re es rze S  

 

  
 

              

                              
       

     

   
B 1 DA   
  Wn o kodawca  
   1   Podm          

 

    

       t           

Załącznik nr 2451)

51) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.



Dziennik Ustaw – 117 –  Poz. 724

 

 

  KRS-Z20     2/5 
 

 Pola o numerach 12 i 13 należy wypełnić tylko wówczas, gdy w polu oznaczonym numerem 11 zaznaczono „Inny wnioskodawca”.                            
W pozostałych przypadkach pola te należy przekreślić. 

 12. Nazwa / firma lub nazwisko 

 13. Imię 

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 
 B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji 
 14. Nazwa / firma lub nazwisko   

  
 

 15. Imię 
 

 B.2.2 Adres do korespondencji 
 16. Ulica  17. Nr domu 18. Nr lokalu 19. Miejscowość 
    

 20. Kod pocztowy  21. Poczta 22. Kraj 
  

B.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 
 B.3.1 Oznaczenie pełnomocnika  
 23. Nazwa / firma lub nazwisko   

  
 

 24. Imię 
 

 B.3.2 Adres pełnomocnika  
 25. Ulica  26. Nr domu 27. Nr lokalu 28. Miejscowość 
    

 29. Kod pocztowy  30. Poczta 31. Kraj 
  

Część C  
Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi 

 we wniosku i na załącznikach: 
 Wszystkie informacje o podmiocie, które uległy zmianie, należy wpisać w odpowiednim polu, podając ich aktualną treść. 
 Jeśli któraś z informacji nie uległa zmianie, to pole przeznaczone na jej wpisanie należy przekreślić, a jeśli jest to pole, w którym występuje 

możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć odpowiedź „BEZ ZMIAN”. 

C.1 ZMIANA NAZWY PODMIOTU  

 

32. Nowa nazwa 
 

C.2 ZMIANA INFORMACJI O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z INNYMI 
PODMIOTAMI NA PODSTAWIE UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ  

W przypadku gdy podmiot nie jest  wpisany do rejestru przedsiębiorców, pole oznaczone numerem 33 należy przekreślić. 

 33. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi 
podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?  TAK  NIE  BEZ ZMIAN  
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C.3 ZMIANA SIEDZIBY I/LUB ADRESU PODMIOTU  
 W przypadku zmiany siedziby podmiotu należy wypełnić pola oznaczone numerami od 34 do 42. 
 W przypadku zmiany adresu bez zmiany siedziby należy wypełnić pola oznaczone numerami od 38 do 42. 
 Jeśli podmiot, którego siedzibą jest Warszawa, zmienił adres, a z tym związana jest również zmiana gminy, należy wówczas wypełnić pola 

oznaczone numerami od 34 do 42. 

 34. Województwo 35. Powiat 
  

 36. Gmina 37. Miejscowość 
  

 38. Ulica 39. Nr domu 40. Nr lokalu 
  

  

 41. Kod pocztowy 42. Poczta 
  

C.4 ZMIANA ADRESU STRONY INTERNETOWEJ I/LUB ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ 

 
43. Nowy adres strony internetowej 
 

 
44. Nowy adres poczty elektronicznej 
 

C.5 ZMIANA STATUTU  
 45. Data zmiany statutu (dzień–miesiąc–rok) oraz numery zmienionych, dodanych, usuniętych paragrafów (innych jednostek 

redakcyjnych) 

C.6 ZMIANA INFORMACJI O CZASIE, NA JAKI UTWORZONY JEST PODMIOT  
 46. Podmiot utworzony jest na czas: 

   1.  Oznaczony, jaki?    

   2.  Nieoznaczony    

   3.  Bez zmian 

C.7 ZMIANA ORGANU SPRAWUJĄCEGO NADZÓR (organ samorządowy, administracji państwowej lub 
właściwy minister) 

 47. Nowa nazwa organu  

C.8 ZMIANA CELU DZIAŁANIA PODMIOTU  
 48. Nowy cel działania  



Dziennik Ustaw – 119 –  Poz. 724

 

 

  KRS-Z20     4/5 
 

 

 C.d. Nowego celu działania 

Część D  
D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH: 

1. W celu wpisania nowej jednostki terenowej lub nowego oddziału lub wykreślenia jednostki terenowej lub oddziału, lub zmiany 
informacji o jednostce terenowej lub oddziale podmiotu należy wypełnić załącznik KRS-ZA „Zmiana – oddziały, terenowe jednostki 
organizacyjne”.  

2. W celu wpisania organu nadzoru należy wypełnić załącznik KRS-WK „Organy podmiotu”. W celu wykreślenia organu uprawnionego do 
reprezentacji lub organu nadzoru, zmiany jego składu lub zmiany danych osób wchodzących w jego skład, lub zmiany sposobu 
reprezentacji należy wypełnić załącznik KRS-ZK „Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”. 

3. Jeśli zmianie uległ przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej, należy wypełnić załącznik KRS-ZM „Zmiana – przedmiot 
działalności”.  

4. W celu wpisania wzmianki o złożonych sprawozdaniach finansowych i innych dokumentach należy wypełnić załącznik KRS-ZN 
„Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”. 

5. W celu wpisania informacji o połączeniu lub podziale podmiotu należy wypełnić załącznik KRS-ZS „Zmiana - połączenie / podział”  
6. W celu wpisania informacji (jeśli wcześniej nie była zgłaszana) o posiadanym przez podmiot numerze REGON lub o numerze NIP 

należy wypełnić załącznik KRS-ZY „Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP”. 
7. W celu wpisania statusu organizacji pożytku publicznego należy wypełnić załącznik KRS-W-OPP „Działalność pożytku publicznego”. 
8. W celu zmiany danych dotyczących statusu organizacji pożytku publicznego należy wypełnić załącznik KRS-Z-OPP „Zmiana – 

działalność pożytku publicznego”. 

D.1.1 Lista załączonych formularzy uzupełniających 

Lp. Nazwa załącznika Liczba  załączników 

1 KRS-ZA  Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne   

2 KRS-WK  Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki  

3 KRS-ZK  Zmiana – organy podmiotu   

4 KRS-ZM  Zmiana – przedmiot działalności   

5 KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty   

6 KRS-ZS  Zmiana – połączenie / podział   

7 KRS-ZY  Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP  

8 KRS-W-OPP  Działalność pożytku publicznego  

9 KRS-Z-OPP  Zmiana – działalność pożytku publicznego  

10   

D.1.2 Lista załączonych dokumentów 

Lp. Nazwa załączonego dokumentu Liczba 
egzemplarzy 

Określenie formy dokumentu: 
Należy wstawić znak X w odpowiednim 
polu. 
papierowa elektroniczna 

1     
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2     

3     

4     

5     

7     

8     

9     

 

D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK 
 Imię i nazwisko Data Podpis 
  

 
 
 
 
 

  

 
Miejsce na naklejenie znaczków sądowych, potwierdzenie opłaty lub potwierdzenie przelewu 
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 KRS-Z22 
Sygnatura  akt (wypełnia sąd) 

CORS

Centrum Ogó nopolski h Rejestr w Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

 Wniosek o zmianę danych podmiotu  
w  rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

 SAMODZIELNY PUBLICZNY  
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

 Formularz należy wypełnić w języku polskim  czytelnie  na maszynie, komputerowo lub ręcznie  wielkimi, drukowanymi literami  
 Wnioskodawca wypełnia pola jasne  
 We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.  
 Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić. 
 Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. 

Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu. 
 Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  lub nieprawidłowo wypełniony 

podlega zwróceniu, bez wzywania o uzupełnienie braków. 

 Miejsce na notatki Sądu  Data wpływu (wypełnia Sąd) 

       

   

SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK 
 1.  Nazwa sądu 

Sąd Rejonowy .. ........ .... . . .. . . .. . . . .. .. ... ..................................................................................... 

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 2.  Województwo 3.  Powiat 
  
 4.  Gmina 5.  Miejscowość 
  

Część A  
A.1 DANE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 
 6.  Numer  KRS               

                               7.  Oznaczenie formy prawnej: 

    Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 

 
8.  Nazwa 
 

 9.  Numer  identyfikacyjny REGON             
                              

Część B  
B.1 DANE WNIOSKODAWCY 
 10.  Wnioskodawca: 
   1.  Podmiot, którego dotyczy wpis  2.  Inny wnioskodawca 

 Pola o numerach 11 i 12 należy wypełnić tylko wówczas, gdy w polu o numerze 10 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozostałych 
przypadkach pola te należy przekreślić  
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 p ski  e st   
  

ądowy 

       
  ejestrze s owarzyszeń, inn ch organi  

cz ych  zawodowych, fun acji oraz samodzie  
pub znyc  zakład w opiek  zdrowotnej 

 SAMODZIELNY PUBL ZNY  
 AKŁAD OPIEKI DROWOTNE  

       n e, na m szyni  omput row  l b ręcznie, wie k m , dru o   
     

 We wszys kich w pełnianych polach  w których występ e możliwoś  wyboru  należy wstawić X w jednym odpo iednim kwadr   
 W zystkie pola  w któ ych nie będą      
 Wn osek skład  s ę do sądu rejonow go (sąd  go p darczego) właściwego ze wzgl du na ie zibę podmiotu  którego wpis dotyc  

Wniosek moż a złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub adać w urzędz e p     
 Wniosek złożon  z arusze iem przepisu art. 9 ust  2 us awy o Krajowym ejest ze Sądowym  lub nieprawid owo wypełniony 

podlega zwróceniu, be  wzywan a o uzupełn enie braków  

 Miejs e na n tatki Sądu  Data wpływu (wypełnia Sąd) 

       

   

      
   N zwa sądu 

   

ZIBA PODMIO  E O D Z   

   Wo ewództwo    
  
    5   i j  
  

   
A.1 DA      
   Numer  KRS               

                               7   Oznac enie   

    amodz el      

 
   

 

                   
                              

   
B.1 DA   
   Wnioskodawca  
              

 P   n erach   2 należ  wypełn ć tylko      u e e  aznaczono „Inny nio    
    ś  

   en u ustalonym prze  § 1 pkt         

Załącznik nr 2552)

52) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 45.
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 11.  Nazwa / firma lub nazwisko 

 12.  Imię 

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 
 B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji 
 13.  Nazwa / firma lub nazwisko   
  

 
 14.  Imię 

 
 B.2.2 Adres do korespondencji 
 15.  Ulica  16.  Nr domu 17.  Nr lokalu 18.  Miejscowość 
    

 19.  Kod pocztowy  20.  Poczta 21.  Kraj 
  

B.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 
 B.3.1 Oznaczenie pełnomocnika  
 22.  Nazwa / firma lub nazwisko   
  

 
 23.  Imię 

 
 B.3.2 Adres pełnomocnika  
 24.  Ulica  25.  Nr domu 26.  Nr lokalu 27.   Miejscowość 
    

 28.  Kod pocztowy  29.  Poczta 30.  Kraj 

Część C  
Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi 

 we wniosku i na załącznikach: 
 Wszystkie informacje o podmiocie, które uległy zmianie, należy wpisać w odpowiednim polu, podając ich aktualną treść. 
 Jeśli któraś z informacji nie uległa zmianie, to pole przeznaczone na jej wpisanie należy przekreślić, a jeśli jest to pole, w którym występuje 

możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć odpowiedź „BEZ ZMIAN”. 

C.1 ZMIANA NAZWY PODMIOTU  

 
31.  Nowa nazwa 
 

C.2 ZMIANA SIEDZIBY I/LUB ADRESU PODMIOTU  
 W przypadku zmiany siedziby podmiotu należy wypełnić pola oznaczone numerami od 32 do 40. 
 W przypadku zmiany adresu bez zmiany siedziby należy wypełnić pola oznaczone numerami od 36 do 40. 
 Jeśli podmiot, którego siedzibą jest Warszawa, zmienił adres, a z tym związana jest również zmiana gminy, należy wówczas wypełnić pola 

oznaczone numerami od 32 do 40. 

 32.  Województwo 33.  Powiat 
  

 34.  Gmina 35.  Miejscowość 
  

 36.  Ulica 37.  Nr domu 38.  Nr lokalu 
  

  

 39.  Kod pocztowy 40.  Poczta 
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C.3 ZMIANA ADRESU STRONY INTERNETOWEJ I/LUB ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ 

 
41.  Nowy adres strony internetowej 
 
 

 
42.  Nowy adres poczty elektronicznej 
 

C.4 ZMIANA STATUTU  
 43.   Data zmiany statutu  (dzień–miesiąc–rok) oraz numery zmienionych, dodanych, usuniętych paragrafów (innych jednostek    

redakcyjnych) 

C.5 ZMIANA INFORMACJI O CZASIE, NA JAKI UTWORZONY JEST PODMIOT  
 44.  Podmiot utworzony jest na czas: 
   1.  Oznaczony, jaki ?    

   2.  Nieoznaczony    

   3.  Bez zmian 

C.6 ZMIANA ORGANU SPRAWUJĄCEGO NADZÓR (organ samorządowy, administracji państwowej, właściwy 
minister,  państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną                       
i badawczą w dziedzinie nauk medycznych)  

 45.  Nazwa nowego organu 

C.7 ZMIANA INFORMACJI O KIEROWNIKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI 
ZDROWOTNEJ 

 46.  Wpis dotyczy: 
   1.  Wykreślenia jednego i wpisania nowego 

kierownika  3.  Wykreślenia kierownika  

   2.  Zmiany danych kierownika  4.  Wpisania nowego kierownika 

 1. W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 należy w polach oznaczonych numerami od 47 do 51 wpisać dane osoby wykreślanej, a w polach 
oznaczonych numerami od 52 do 57 dane nowej osoby. 

2. W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 należy w polach oznaczonych numerami od 47 do 51 wpisać dane dotychczasowe identyfikujące 
osobę, a w polach oznaczonych numerami od 52 do 57 tylko te dane, które uległy zmianie, pozostałe pola przekreślając. Przy czym: 
• jeśli zmiana dotyczy nazwiska dwuczłonowego, należy wpisać oba jego człony, 
• w przypadku zmiany jednego z imion należy wpisać oba imiona.  

3. W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 należy wypełnić pola oznaczone numerami od 47 do 51, a pola oznaczone numerami od 52 do 57 
przekreślić. 

4. W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 należy wypełnić pola oznaczone numerami od 52 do 57, a pola oznaczone numerami od 47 do 51 
przekreślić.  

 Dane kierownika, którego dotyczy zmiana lub wykreślenie 
 47.  Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego 48.  Drugi człon nazwiska złożonego 
 

 49.  Pierwsze imię 50.  Drugie imię  

 51.  Numer  PESEL               

                             Dane nowego kierownika lub nowe dane kierownika w przypadku zmiany danych 
 52.  Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego 53.  Drugi człon nazwiska złożonego 
 

 54.  Pierwsze imię 55.  Drugie imię  

 56.  Numer  PESEL 
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 57.  Kwalifikacje kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

C.8 ZMIANA CELU DZIAŁANIA PODMIOTU  
 58.  Nowy cel działania 

C.9 ZMIANA INFORMACJI O DNIU KOŃCZĄCYM ROK OBROTOWY 

 
59. Dzień kończący pierwszy po zmianie rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe (dzień–miesiąc–rok): 

___ ___ –- ___ ___ – ___ ___ ___ ___ 

Część D  
D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH: 
1. W celu wpisania nowej jednostki terenowej lub wykreślenia jednostki terenowej, lub zmiany informacji o jednostce terenowej podmiotu 

należy wypełnić załącznik KRS-ZA „Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne”.  
2. W celu wpisania rady społecznej będącej organem nadzoru należy wypełnić załącznik KRS-WK „Organy podmiotu / wspólnicy 

uprawnieni do reprezentowania spółki”. W celu wykreślenia rady społecznej, zmiany jej składu lub zmiany danych osób wchodzących 
w jej skład należy wypełnić załącznik KRS-ZK „Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”. 

3. W celu wpisania informacji o połączeniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z innym podmiotem należy wypełnić 
załącznik KRS-ZS „Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie”.  

4. W celu wpisania informacji (jeśli wcześniej nie była zgłaszana) o posiadanym przez podmiot numerze REGON należy wypełnić 
załącznik KRS-ZY „Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP”. 

D.1.1 Lista załączonych formularzy uzupełniających 
Lp. Nazwa załącznika Liczba  załączników 

1  KRS-ZA  Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne   

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

3  KRS-ZK  Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki  

4  KRS-ZS  Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie  

5  KRS-ZY  Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP  

6    

D.1.2 Lista załączonych dokumentów 

Lp. Nazwa załączonego dokumentu Liczba 
egzemplarzy 

Określenie formy dokumentu: 
Należy wstawić znak X w odpowiednim 
polu.  
papierowa elektroniczna 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     
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D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK 
 Imię i nazwisko Data Podpis 
  

 
 

  

 
Miejsce na naklejenie znaczków sądowych, potwierdzenie opłaty lub potwierdzenie przelewu 
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 KRS-Z30 
Sygnatura  akt (wypełnia sąd) 

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy 

Rejestr Sądowy 

 Wniosek o zmianę wpisu  
 w  Krajowym Rejestrze Sądowym 

 SPRAWOZDANIA FINANSOWE I INNE DOKUMENTY 
 Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. 
 Wnioskodawca wypełnia pola jasne. 
 We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.  
 Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić. 
 Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

podmiotu, którego wpis dotyczy. Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na 
adres sądu. 

 Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  lub nieprawidłowo wypełniony 
podlega zwróceniu, bez wzywania o uzupełnienie braków. 

 Miejsce na notatki Sądu Data wpływu (wypełnia Sąd) 

 
 
  

 

SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK 

 1. Nazwa sądu 
 

Sąd Rejonowy ......................................................................................................................................... 

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 2. Województwo 3. Powiat 
  
 4. Gmina 5. Miejscowość 
  

Część A  
A.1 DANE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 6. Numer  KRS               

                               7. Oznaczenie formy prawnej: 
 (Należy wpisać właściwą formę prawną podmiotu ujawnioną w Krajowym Rejestrze Sądowym ) 

 8. Nazwa/firma   

   

                          

                          9. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 10. Numer identyfikacyjny REGON 

Załącznik nr 2652)
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Część B  
B.1 OZNACZENIE WNIOSKODAWCY 
 11. Wnioskodawca: 
   1.  Podmiot, którego dotyczy wpis  2.  Inny wnioskodawca 

 
 Pola o numerach 12 i 13 należy wypełnić tylko wówczas, gdy w polu o numerze 11 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozostałych 

przypadkach pola te należy przekreślić. 

 12. Nazwa/firma lub nazwisko 

 13. Imię 

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 
 B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji 
 14. Nazwa / firma lub nazwisko 

 15. Imię 

 B.2.2 Adres do korespondencji 
 16. Ulica  17. Nr domu 18. Nr lokalu 19. Miejscowość 
    

 20. Kod pocztowy  21. Poczta 22. Kraj 
  

B.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 
 B.3.1 Oznaczenie pełnomocn ka  
 23. Nazwa/firma lub nazwisko 

 24. Imię 

 B.3.2 Adres pełnomocnika  
 25. Ulica  26. Nr domu 27. Nr lokalu 28. Miejscowość 
    

 29. Kod pocztowy  30. Poczta 31. Kraj 
  

Część C  
Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi 

 we wniosku:  

C.1 INFORMACJA O ZŁOŻONYCH SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH I INNYCH DOKUMENTACH 
 C.1.1 Roczne sprawozdanie finansowe 

 32. Okres, za jaki złożono sprawozdanie 

  –   –        –   –     
                     

 (Pierwszy dzień okresu) (Ostatni dzień okresu) 
 

33. Data złożenia sprawozdania  (dzień – 
miesiąc – rok) 

        –       –                   

                                         
 

                                       

 C.1.2 Opinia biegłego rewidenta 
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 34. Okres, za jaki złożono opinię 

  –   –        –   –     
                     

 (Pierwszy dzień okresu) (Ostatni dzień okresu) 
 

 

 C.1.3 Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 
 35. Okres, za jaki złożono dokument 

  –   –        –   –     
                     

 (Pierwszy dzień okresu) (Ostatni dzień okresu) 
 

 

 C.1.4 Sprawozdanie z działalności 
 36. Okres, za jaki złożono sprawozdanie 

  –   –        –   –     
                     

 (Pierwszy dzień okresu) (Ostatni dzień okresu) 
 

 

C.2 INFORMACJA O SKONSOLIDOWANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM GRUPY 
KAPITAŁOWEJ I INNYCH DOKUMENTACH 

 C.2.1 Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe 
 37. Okres, za jaki złożono sprawozdanie 

  –   –        –   –     
                     

 (Pierwszy dzień okresu) (Ostatni dzień okresu) 
 

38. Data złożenia sprawozdania  (dzień – 
miesiąc – rok) 

        –       –                   

                                                                                 C.2.2 Opinia biegłego rewidenta 
 39. Okres, za jaki złożono opinię 

  –   –        –   –     
                     

 (Pierwszy dzień okresu)  (Ostatni dzień okresu) 
 

 

 C.2.3 Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego 
 40. Okres, za jaki złożono dokument 

  –   –        –   –     
                     

 (Pierwszy dzień okresu)  (Ostatni dzień okresu) 
 

 

 C.2.4 Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej 
 41. Okres, za jaki złożono sprawozdanie 

  –   –        –   –     
                     

 (Pierwszy dzień okresu) (Ostatni dzień okresu) 
 C.3 INFORMACJA O BRAKU OBOWIĄZKU SPORZĄDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO 

 42. Okres, jakiego brak obowiązku dotyczy 

  –   –        –   –     
                     

 (Pierwszy dzień okresu) (Ostatni dzień okresu) 
 

43. Data złożenia oświadczenia o braku 
obowiązku  (dzień – miesiąc – rok) 

        –       –                   

                                                                                

Część D  
D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH: 

1. Jeśli jednocześnie składana jest większa liczba dokumentów za różne okresy sprawozdawcze, należy wypełnić odpowiednią liczbę 
egzemplarzy załącznika KRS-ZN „Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”. 

2. W celu wpisania informacji (jeśli wcześniej nie była zgłaszana) o posiadanym przez spółkę numerze REGON lub o numerze NIP 
należy wypełnić załącznik KRS-ZY „Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP”. 

D.1.1 Lista załączonych formularzy uzupełniających 

Lp. Nazwa załącznika Liczba  załączników 

1.  KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty  

2.  KRS-ZY  Numer identyf kacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP  

3.    

4.    
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D.1.2 Lista załączonych dokumentów 

 Nazwa załączonego dokumentu Liczba 
egzemplarzy 

Określenie formy dokumentu: 
(Należy wstawić znak X w odpowiednim 
polu) 
papierowa elektroniczna 

1.      

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.      

   

D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK 
 Imię i nazwisko Data Podpis 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Miejsce na naklejenie znaczków sądowych, potwierdzenie opłaty lub potwierdzenie przelewu 
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 KRS–Z40 
Sygnatura  akt (wypełnia sąd) 

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

 Wniosek o zmianę wpisu  
 w  Krajowym Rejestrze Sądowym 

 ZALEGŁOŚĆ 
PODATKOWA, CELNA, na rzecz ZUS 

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. 
 Wnioskodawca wypełnia pola jasne  
 We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.  
 szystkie pola, w któ y h nie będą w ane odpowiednie informacje  należy przekreślić. 
 Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

podmiotu, którego wpis dotyczy. Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na 
adres sądu. 

 Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  lub nieprawidłowo wypełniony podlega 
zwróceniu, bez wzywania o uzupełnienie braków. 

 Miejsce na notatki sądu  Data wpływu (wypełnia sąd) 

       

   

SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK 
 1. Nazwa sądu 

Sąd Rejonowy …......................................................... ..... . . .............................................................. 

SIEDZIBA LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 2. Województwo 3. Powiat 
  
 4. Gmina 5. Miejscowość 
  

Część A  
A.1 DANE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 
 6. Numer  KRS               

                               7. Oznaczenie formy prawnej 
 (Należy wpisać właściwą formę prawną podmiotu ujawnioną w Krajowym Rejestrze Sądowym.) 

 8. Nazwa/firma   

   
                          

                          9. Numer identyfikacj  podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON 

Część B  
B.1 OZNACZENIE WNIOSKODAWCY  
 11. Nazwa/firma lub nazwa organu, lub nazwisko 

 12. Imię 

 
 

                 
 

  7 ) 
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CORS

    
wy R  

 

      
      

 ZAL GŁOŚĆ 
D T OWA  CELNA  na r ecz ZUS 

 F rm la z należy       nie  komputero o lub ęc     
 nioskodawc     
      y h występuj  możliwoś  w boru, należy w tawić X w jednym odp w    
         j    
      j            

podmiot  którego wpi  dotyczy  W               
adres sądu. 

 Wniosek z ożony z naruszeniem przepisu ar . 19 ust. 2 us awy o Kraj wym Rejestrze Są       
zwróceni , be  w ywan a  uzup n en e brakó  

 Miejsce n  t        

       

   

      
    

 j   

Z A LUB M       

  Województw   Pow t 
  
 4  m na  Mie sco oś  
  

   
      

 6. N                  
                                znac enie o my p awnej 

            

 8  Nazwa/fi ma   

   
                          

                                   

   
 O NA ZENIE WNIOSKO A   

 11  N       

 12  Imię 

 
 

                 
 

Załącznik nr 2753)

53) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 28.
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B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 
 B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji 
 13. Nazwa/firma lub nazwa organu, lub nazwisko 

 14. Imię 

 B.2.2 Adres do korespondencji 
 15. Ulica  16. Nr domu 17. Nr lokalu 18. Miejscowość 
    

 19. Kod pocztowy  20. Poczta 21. Kraj 
  

B.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 
 B.3.1 Oznaczenie pełnomocnika  
 22. Nazwa/firma lub nazwisko 

 23. Imię 

 B.3.2 Adres pełnomocnika 
 24. Ulica  25. Nr domu 26. Nr lokalu 27. Miejscowość 
    

 28. Kod pocztowy  29. Poczta 30. Kraj 
  

Część C  
Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi 

 we wniosku: 
C.1 OKREŚLENIE CHARAKTERU ZALEGŁOŚCI/NALEŻNOŚCI  
 31. Charakter  zaległości/należności: 

   1.  na rzecz ZUS  2.  podatkowa  3.  celna 

C.2 ZGŁOSZENIE ZALEGŁOŚCI/NALEŻNOŚCI 
C.2.1 Zgłoszenie 1. 

 
32. Oznaczenie organu wystawiającego tytuł wykonawczy 
 

 33. Numer tytułu wykonawczego 34. Data wszczęcia egzekucji (dzień – miesiąc – rok) 
               
                               35. Wysokość zaległości/należności 36. Waluta 

 Słownie  
 Oświadczenie  
 37. Oświadczam, że należność/zaległość nie została uregulowana/uiszczona  

w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji.                                           __________________________________ 
                                                                                                                               Podpis osoby upoważnionej 

 
C.2.2 Zgłoszenie 2. 

 
38. Oznaczenie organu wystawiającego tytuł wykonawczy 
 

 39. Numer tytułu wykonawczego 40. Data wszczęcia egzekucji (dzień – miesiąc – rok) 
               
                               41. Wysokość zaległości/należności 42. Waluta 

 Słownie  
 Oświadczenie  
 43. Oświadczam, że należność/zaległość nie została uregulowana/uiszczona  

w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji.                                           _______________________________ 
                                                                                                                               Podpis osoby upoważnionej 
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C.2.3 Zgłoszenie 3  

 
44. Oznaczenie organu wystawiającego tytuł wykonawczy 
 

 45. Numer tytułu wykonawczego 46. Data wszczęcia egzekucji (dzień – miesiąc – rok) 
               
                               47. Wysokość zaległości/należności 48. Waluta 

 Słownie  
 Oświadczenie  
 49. Oświadczam, że należność/zaległość nie zos ała uregulowana/uiszczona  

w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji.                                           _______________________________ 
                                                                                                                               Podpis osoby upoważnionej 

 
C.3 ZGŁOSZENIE WYKREŚLENIA ZALEGŁOŚCI/NALEŻNOŚCI  

C.3.1 Zgłoszenie 1  

 50. Numer tytułu wykonawczego 51. Data wszczęcia egzekucji (dzień – miesiąc – rok) 
               
                              C.3.2 Zgłoszenie 2  
 52. Numer tytułu wykonawczego 53. Data wszczęcia egzekucji (dzień – miesiąc – rok) 
               
                              C.3.3 Zgłoszenie 3  
 54. Numer tytułu wykonawczego 55. Data wszczęcia egzekucji (dzień – miesiąc – rok) 
               
                              
C.4 ZGŁOSZENIE ZAKOŃCZENIA EGZEKUCJI 

Części C.4 nie należy wypełniać, jeśli dla danego tytułu wykonawczego wypełniono część C.3. 

C.4.1 Zgłoszenie 1  
Wskazanie zaległości/należności, w stosunku do której zakończono egzekucję 

 56. Numer tytułu wykonawczego 57. Data wszczęcia egzekucji (dzień – miesiąc – rok) 
               
                              Dane dotyczące zakończenia egzekucji 

 

58. Sposób zakończenia egzekucji 
 

 
59. Nazwa organu wydającego prawomocne orzeczenie o zakończeniu egzekucji 
 

 60. Data orzeczenia (dzień – miesiąc – rok)              
                            C.4.2 Zgłoszenie 2  

Wskazanie zaległości/należności, w stosunku do której zakończono egzekucję 
 61. Numer tytułu wykonawczego 62. Data wszczęcia egzekucji (dzień – miesiąc – rok) 
               
                              Dane dotyczące zakończenia egzekucji 

 

63. Sposób zakończenia egzekucji 
 

 
64. Nazwa organu wydającego prawomocne orzeczenie o zakończeniu egzekucji 
 

 65. Data orzeczenia (dzień – miesiąc – rok)              
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4  Ozn z      
 

              
               
                                    

   
 Oświa   
 49  Oświadczam        

w term nie 6  dni od daty wszczęcia egzekucji                                             
                                                                                                                                  

 
     

1 Z łoszen e  

 50  N m r t            
               
                                 
 52  N m r t            
               
                                 
 5  N m r t            
               
                              

    
Częśc  C 4 n e nal ż  yp n ać  jeśl  d a danego ytułu wy o     

   
Wskazanie        

 56  Nume  tytuł  wykonawczego 57  Da a wszczęci        
               
                                  

 

58  Sposób zakończen a egz kucji 
 

 
         

 

                      
                               

Wskazanie z        
 61  Nume  tytuł  wykonawczego 62  Da a wszczęci        
               
                                  

 

63  Sposób zakończen a egz kucji 
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C.4.3 Zgłoszenie 3. 
Wskazanie zaległości/należności, w stosunku do której zakończono egzekucję 

 66. Numer tytułu wykonawczego 67. Data wszczęcia egzekucji (dzień – miesiąc – rok) 
               
                              Dane dotyczące zakończenia egzekucji 

 

68. Sposób zakończenia egzekucji 
 

 
69. Nazwa organu wydającego prawomocne orzeczenie o zakończeniu egzekucji 
 

 70. Data orzeczenia (dzień – miesiąc – rok)              
                            
Część D  
D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 

Lista załączonych dokumentów 

Lp. Nazwa załączonego dokumentu Liczba 
egzemplarzy 

Określenie formy dokumentu 
(Należy wstawić znak X w odpowiednim 
polu.) 
papierowa elektroniczna 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

 

D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK 
 Imię i nazwisko Data Podpis 
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Wskazanie z        

 66  Numer y ułu wykonawczego 67  Da a wszczęc a       
               
                                  

 

68  Sposób zakończen a e zekuc i 
 

 
         

 

                      
                            

   
D 1    

   

     
g  

   
(N y t i     p  

l  
pa  t  

      

      

      

      

      

      

      

      

 

    
  i a wis    
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 KRS-Z41 
Sygnatura  akt (wypełnia sąd) 

CORS

Centrum Ogólnop lskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

 Wniosek o zmianę wpisu  
 w  Krajowym Rejestrze Sądowym 

 WIERZYTELNOŚĆ 
 Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. 
 Wnioskodawca wypełnia pola jasne. 
 We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie   
 Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić. 
  składa się do sądu ejonowego (sądu go podarczego) właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

podmiotu, którego wpis dotyc y  W iosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na 
adres sądu. 

 Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art.19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  lub nieprawidłowo wypełniony podlega 
zwróceniu, bez wzywania o uzupełnienie braków. 

 Miejsce na notatki Sądu  Data wpływu (wypełnia Sąd) 

       

   

SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK 
 1. Nazwa sądu 

 

Sąd Rejonowy........................................................................................................................................ 

SIEDZIBA LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 2. Województwo 3. Powiat 
  
 4. Gmina 5. Miejscowość 
  

Część A  
A.1 DANE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 6. Numer  KRS               

                               7. Oznaczenie formy prawnej: 
 (Należy wpisać właściwą formę prawną podmiotu ujawnioną w Krajowym Rejestrze Sądowym.) 

 8. Nazwa / firma   

   

                          

                          9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON 

Część B  
B.1 OZNACZENIE WNIOSKODAWCY 
 11. Wnioskodawca: 
   1   Podmiot, którego dotyczy wpis  2   Inny wnioskodawca 
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CO S

 n ls ic  e e   
  

ą y 

      
      

 W ERZYTELNOŚ  
 F la  al        as yni  k mpute o o lub ręcznie     
 s w     
 W  zy  y yc  c   y  y ę j   y ,     j y  p    
    t         
 Wn  k  ę  ą  j n  (są  g p g ) c g   zg   i ę  js  z  

p dm ot  którego pi  dotyczy  W i sek m żna złożyć  bi rze p dawczy  w aś iwe  s  lub na ć w rzędzie cztowym  
adres sądu. 

 Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art.19 ust  2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  lub nieprawidłowo wypełniony  
zwróceniu  bez wzywan a o uzu ełnienie braków  

 M ejs e na n tatki Sądu  Data wpływu (wypełnia Sąd) 

       

   

      
    

 

S  Rejonowy  

Z         

     
  
 4  Gm na 5  Miejsco  
  

   
A.  D      

                   

                               7  znacz ie   
            

       

   

                          

                                   

ś  B  
B.  OZ   
   
              

    
 

  ien  us lonym przez §  pk  7  rozp   m m w  w odnośn ku 5. 

Załącznik nr 2854)

54) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.
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 Pola o numerach 12 i 13 należy wypełnić tylko wówczas, gdy w polu o numerze 11 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozostałych 
przypadkach pola te należy przekreślić. 

 12. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko 

 13. Imię 

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 
 B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji 
 14. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko 

 15. Imię 

 B.2.2 Adres do korespondencji 
 16. Ulica  17. Nr domu 18. Nr lokalu 19. Miejscowość 
    

 20. Kod pocztowy  21. Poczta 22. Kraj 
  

B.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 
 B.3.1 Oznaczenie pełnomocnika  
 23. Nazwa / firma lub nazwisko 

 24. Imię 

 B.3.2 Adres pełnomocnika  
 25. Ulica  26. Nr domu 27. Nr lokalu 28. Miejscowość 
    

 29. Kod pocztowy  30. Poczta 31. Kraj 
  

Część C  
Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi 

 we wniosku i na załącznikach: 
 Jeśli zgłoszenie dotyczy wpisania nowej wierzytelności, należy wypełnić pola w części C.1, a pola w części C.2 przekreślić. 
 Jeśli zgłoszenie dotyczy wykreślenia wierzytelności, należy wypełnić pola w części C.2, a pola w części C.1 przekreślić. 

C.1 ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI  
 32. Nazwa organu wydającego tytuł wykonawczy lub w przypadku tytułu egzekucyjnego niepochodzącego od sądu – nazwa sądu 

nadającego klauzulę wykonalności 

 33. Sygnatura sprawy 34. Data wydania tytułu wykonawczego lub nadania klauzuli wykonalności 
(dzień – miesiąc – rok) 

         
- 

      
- 

                  

                                                                                       35. Kwota wierzytelności w przypadku wierzytelności pieniężnej lub opis wierzytelności  
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 C.d. opisu wierzytelności 

 36. Czy wierzytelność wynika z zobowiązania solidarnego?  TAK  NIE 

 C.1.1 Dane wierzyciela 
(Jeśli istnieje potrzeba wpisania więcej niż jednego wierzyciela wierzytelności solidarnej, należy dołączyć wypełniony dla pozostałych 

wierzycieli załącznik KRS-ZP „WIERZYCIELE”.) 

 1.   Czy wierzyciel jest osobą fizyczną? 
(Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK”, pola o numerach 7 i 8 w części C.1.1 należy przekreślić.)   TAK  NIE 

 2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

3.   Drugi człon nazwiska złożonego 

   
   

 4.   Pierwsze imię 5.   Drugie imię  

   
 6.   Numer  PESEL               

                                                       

                         7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON 

C.2 WYKREŚLENIE WIERZYTELNOŚCI  
 Wskazanie wierzytelności wpisanej do rejestru, która podlega wykreśleniu 
 37. Sygnatura sprawy 38. Data wydania tytułu wykonawczego  lub nadania klauzuli wykonalności 

(dzień – miesiąc – rok) 
         -       -                   

                                                                                      

Część D  
D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH: 

 Jeśli istnieje potrzeba wpisania do rejestru więcej niż jednego wierzyciela, wówczas należy wypełnić załącznik KRS-ZP „Wierzyciele”. 

D.1.1 Lista załączonych formularzy uzupełniających 

Lp. Nazwa załącznika Liczba  załączników 

1   KRS – ZP  Wierzyciele  
2     
3     

 

D.1.2 Lista załączonych dokumentów 

 Nazwa załączonego dokumentu Liczba 
egzemplarzy 

Określenie formy dokumentu: 
(Należy wstawić znak X w odpowiednim 
polu) 
papierowa elektroniczna 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      
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7.      

8.      

9.      

10.      

 

D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK 
 Imię i nazwisko Data Podpis 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Miejsce na naklejenie znaczków sądowych, potwierdzenie opłaty ew. potwierdzenie przelewu 
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 KRS-Z42 
Sygnatura  akt (wypełnia sąd) 

CORS

Centrum Ogó nopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

Wniosek o  zmianę wpisu 
w  Krajowym Rejestrze Sądowym 

 WIERZYCIEL - ZMIANA 
 Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. 
 Wnioskodawca wypełnia pola jasne. 
 We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.  
 Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić. 
 Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

podmiotu, którego wpis dotyczy. Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na 
adres sądu. 

 Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art  19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym lub nieprawidłowo wypełniony podlega 
zwróceniu, bez wzywania o uzupełnienie braków. 

 Miejsce na notatki Sądu  Data wpływu (wypełnia Sąd) 

       

   

SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK 
 1. Nazwa sądu 

 

Sąd Rejonowy  ......................................................................................................................................... 

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 2. Województwo 3. Powiat 
  
 4. Gmina 5. Miejscowość 
  

Część A  
A.1 DANE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 6. Numer  KRS               

                               7. Nazwa / firma   

   

                          

                          8. Numer identyfikacji podatkowej NIP 
(Dotyczy tylko podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców) 

9. Numer identyfikacyjny REGON 

Część B  
B.1 OZNACZENIE WNIOSKODAWCY 
 10. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko  

 11. Imię 
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B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 
 B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji 
 12. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko   

 
  

 13. Imię 
 

 B.2.2 Adres do korespondencji 
 14. Ulica  15. Nr domu 16. Nr lokalu 17. Miejscowość 
    

 18. Kod pocztowy  19. Poczta 20. Kraj 
  

B.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 
 B.3.1 Oznaczenie pełnomocnika  
 21. Nazwa / firma lub nazwisko  

 
  

 22. Imię 
 

 B.3.2 Adres pełnomocnika  
 23. Ulica  24. Nr domu 25. Nr lokalu 26. Miejscowość 
    

 27. Kod pocztowy  28. Poczta 29. Kraj 
  

Część C  
Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi 

 we wniosku: 

C.1 WSKAZANIE WIERZYTELNOŚCI, PRZY KTÓREJ NALEŻY WPISAĆ ZMIANĘ DANYCH 
DOTYCZĄCYCH WIERZYCIELA  

 30. Sygnatura sprawy 31. Data wydania tytułu wykonawczego (dzień – miesiąc – rok) 

         -       -                   

                                                                                      
C.2 DANE WIERZYCIELA 
 32. Wpis dotyczy: 
   1.  Wykreślenia jednego i wpisania nowego 

wierzyciela  3.  Wykreślenia wierzyciela 

   2.  Zmiany danych wierzyciela  4.  Wpisania nowego wierzyciela 

 1) W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 należy w polach oznaczonych numerami od 33 do 40 wpisać dane osoby wykreślanej, a w polach 
oznaczonych numerami od 41 do 48 dane nowej osoby. 

2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 należy w polach oznaczonych numerami od 33 do 40 wpisać dane dotychczasowe identyfikujące 
osobę, a w polach oznaczonych numerami od 42 do 45 tylko te dane, które uległy zmianie, przy czym: 
• jeśli zmiana dotyczy nazwiska dwuczłonowego, należy wpisać oba jego człony, 
• w przypadku zmiany jednego z imion, należy wpisać oba imiona. 
Pozostałe pola należy przekreślić. 

3)  W przypadku zaznaczenia kwadratu 3, należy  wypełnić pola oznaczone numerami  od 33 do 40, a pozostałe pola przekreślić. 
4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4, należy wypełnić  pola oznaczone numerami od 41 do 48, a pozostałe pola przekreślić.  

 

 C.2.1 Dane wierzyciela wykreślanego lub wierzyciela, którego dotyczy zmiana danych 

 33. Czy wierzyciel jest osobą fizyczną? 
(Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK”, pola o numerach 39 i 40 należy przekreślić.)  TAK  NIE 
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 34. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

35. Drugi człon nazwiska złożonego 

   
   
 36. Pierwsze imię 37. Drugie imię  

 38. Numer  PESEL               

                                                      

                         39. Numer KRS 40. 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 41 należy przekreślić.) 

 41. Czy osoba, której dotyczy wpis, jest osobą fizyczną? 
(Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK”, pola o numerach 47 i 48 należy przekreślić.)  TAK  NIE 

 42. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska  43. Drugi człon nazwiska złożonego 
 

   
 44. Pierwsze imię 45. Drugie imię  

 46. Numer  PESEL               

                                                       

                         47. Numer KRS 48. Numer identyfikacyjny REGON 

Część D  
D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH: 

Lista załączonych dokumentów 

 Nazwa załączonego dokumentu Liczba 
egzemplarzy 

Określenie formy dokumentu: 
(Należy wstawić znak X w odpowiednim 
polu) 
papierowa elektroniczna 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 

D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK 
 Imię i nazwisko Data Podpis 
  

 
 
 
 
 
 
 

  

 
Miejsce na naklejenie znaczków sądowych, potwierdzenie opłaty ew. potwierdzenie przelewu 
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55) Przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 12.

Załącznik nr 30

(uchylony)55)
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 KRS-Z61 
Sygnatura  akt (wypełnia sąd) 

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

 Wniosek o zmianę wpisu  
w  Krajowym Rejestrze Sądowym 

 LIKWIDACJA, 
 ROZWIĄZANIE / UNIEWAŻNIENIE 

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie  na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami. 
 Wnioskodawca wypełnia pola jasne. 
 We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.  
 Wszystkie pola  w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić  
 Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. 

Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu. 
 Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym lub nieprawidłowo wypełniony podlega 

zwróceniu, bez wzywania o uzupełnienie braków. 

 Miejsce na notatki Sądu  Data wpływu (wypełnia Sąd) 

       

   

SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK 
 1  Nazwa sądu 

Sąd Rejonowy ......................................................................................................................................... 

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 2. Województwo 3. Powiat 
  
 4. Gmina 5. Miejscowość 
  

Część A  
A.1 DANE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 
 6. Numer  KRS               

                               7. Oznaczenie formy prawnej 
 (Należy wpisać właściwą formę prawną podmiotu ujawnioną w Krajowym Rejestrze Sądowym.) 

 

 
8. Nazwa / firma podmiotu 
 

              
                         9  Numer identyfikacji podatkowej NIP 

(Dotyczy tylko podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców.) 
10. Numer  identyfikacyjny REGON 

Część B  
B.1 DANE WNIOSKODAWCY 
 11. Wnioskodawca: 
  

 1.  Podmiot, którego dotyczy wpis  2.  Inny wnioskodawca 
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Załącznik nr 3156)

56) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.
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 Pola o numerach 12 i 13 należy wypełnić tylko wówczas, gdy w polu o numerze 11 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozostałych 
przypadkach pola te należy przekreślić. 

 12. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko 

 13. Imię 

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 
 B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji 
 14. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko 

 15. Imię 

 B.2.2 Adres do korespondencji 
 16. Ulica  17. Nr domu 18. Nr lokalu 19. Miejscowość 
    

 20. Kod pocztowy  21. Poczta 22. Kraj 
  

B.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 
 B.3.1 Oznaczenie pełnomocnika  
 23. Nazwa / firma lub nazwisko 

 24. Imię 

 B.3.2 Adres pełnomocnika  
 25. Ulica  26. Nr domu 27. Nr lokalu 28. Miejscowość 
    

 29. Kod pocztowy  30. Poczta 31. Kraj 
  

Część C  
Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi 

 we wniosku i na załącznikach: 
 Jeśli zgłoszenie dotyczy otwarcia likwidacji w wyniku rozwiązania / unieważnienia, należy wypełnić część C.1 oraz C.2, a część C.3 i C.4 przekreślić. 
 Jeśli zgłoszenie dotyczy otwarcia likwidacji z innej przyczyny, należy wypełnić część C.2, a części C.1, C.3 i C.4 przekreślić. 
 Jeśli zgłoszenie dotyczy uchylenia likwidacji, należy wypełnić część C.4, a części C.1, C.2 i C.3 przekreślić. 
 Jeśli zgłoszenie dotyczy zmiany informacji o sposobie reprezentacji podmiotu przez likwidatorów i / lub zmiany informacji o likwidatorach, należy 

wypełnić część C.3, a części C.1, C.2 i C.4 przekreślić. 

C.1 ROZWIĄZANIE / UNIEWAŻNIENIE  
 32. Wpis dotyczy: 
   1.  Rozwiązania  2.  Unieważnienia 

 33. Przyczyna rozwiązania / unieważnienia oraz 
– nazwa sądu prowadzącego postępowanie, data wydania prawomocnego orzeczenia oraz sygnatura akt lub 
– organ podejmujący uchwałę, data podjęcia uchwały oraz numer uchwały, lub 
– jeśli uchwała jest w postaci aktu notarialnego – oznaczenie notariusza i kancelarii notarialnej, data sporządzenia aktu oraz numer 
repertorium, lub 
– nazwa organu wydającego decyzję, data wydania decyzji oraz jej numer.  

     -   -       
                dzień         miesiąc                 rok 
  



Dziennik Ustaw – 144 –  Poz. 724

 

 KRS-Z61     3/5 
 

 c.d. pola 33 

C.2 OTWARCIE LIKWIDACJI  
(Pole oznaczone numerem 34 dotyczy tylko oddziału przedsiębiorcy zagranicznego lub głównego oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń. 
Jeśli wniosek dotyczy innego podmiotu, pole to należy przekreślić.) 

 34. Likwidacja dotyczy: 
  

 1.  
Przedsiębiorcy zagranicznego lub zagranicznego 
zakładu ubezpieczeń, którego oddział ma siedzibę 
na terenie Polski 

 2.  
Oddziału przedsiębiorcy zagranicznego lub 
głównego oddziału zagranicznego zakładu 
ubezpieczeń 

 (Pole oznaczone numerem 35 i 36 dotyczy tylko towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Jeśli wniosek dotyczy innego podmiotu, pola te należy 
przekreślić.) 

 35. Czy likwidacja jest otwarta w wyniku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie towarzystwa? 
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” należy wypełnić pola oznaczone numerami od 36 do 
42. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” pole oznaczone numerem 36 należy przekreślić, a 
w polach oznaczonych numerami od 37 do 42 wpisać odpowiednie informacje.) 

 TAK  NIE 

 36. Data cofnięcia zezwolenia na prowadzenie towarzystwa (dzień – 
miesiąc – rok)  

   
- 

  
- 

      

                             (Pole oznaczone numerami od 37 do 42 dotyczą wszystkich podmiotów.) 

 37. Data orzeczenia, nazwa sądu prowadzącego postępowanie, sygnatura akt lub 
data podjęcia uchwały lub decyzji oraz organ podejmujący uchwałę / decyzję i numer uchwały / decyzji lub 
jeśli uchwała jest w postaci aktu notarialnego – datę sporządzenia aktu, oznaczenie notariusza i kancelarii notarialnej oraz numer 
repertorium 

     -   -       
                dzień         miesiąc                 rok 
  

 

38. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorów 
 

 39. Nazwa / firma podmiotu po otwarciu likwidacji 

 
40. Czy wykreślić z rejestru informację o zarządzie komisarycznym / zarządzie przymusowym, 
przedstawicielu ustanowionym do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia lub o powierzeniu 
zarządzania przedsiębiorstwem państwowym? 

(Odpowiedź „TAK” należy zaznaczyć, jeśli przed otwarciem likwidacji podmiot był reprezentowany 
przez zarządcę komisarycznego, zarządcę przymusowego lub było ustanowione zarządzanie 
przedsiębiorstwem państwowym. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” pola oznaczone 
numerami 41 i 42 należy przekreślić.) 

 TAK  NIE 

 41. Numer  wpisu w rejestrze dotyczący 
ustanowienia zarządu 

42. Data dokonania wpisu dotycząca ustanowienia zarządu  
(dzień – miesiąc – rok) 

         -       -                   

                                                                                      
 (Informacje o likwidatorach należy wpisać na załączniku KRS-ZR „Likwidator, reprezentant  / przedstawiciel upadłego.) 
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C.3 ZMIANA INFORMACJI O LIKWIDATORACH I / LUB SPOSOBIE REPREZENTACJI PODMIOTU 
PRZEZ LIKWIDATORÓW 

(Jeśli zmianie uległa tylko informacja o likwidatorze, należy wypełnić  załącznik KRS-ZR, a pole oznaczone numerem 45 należy przekreślić.) 
 43. Numer  wpisu w rejestrze dotyczący otwarcia 

likwidacji 
44. Data dokonania wpisu dotycząca otwarcia likwidacji  
(dzień – miesiąc – rok) 

         -       -                   
                                                                                      

 

45. Nowy sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorów 

 

 

C.4 ZAKOŃCZENIE / UCHYLENIE LIKWIDACJI  
 46. Numer  wpisu w rejestrze dotyczący otwarcia 

likwidacji w KRS 
47. Data dokonania wpisu dotycząca otwarcia likwidacji  
(dzień – miesiąc – rok) 

         -       -                   
                                                                                       48. Sposób zakończenia likwidacji oraz 

- data uchylenia likwidacji (dzień – miesiąc – rok) oraz organ podejmujący uchwałę i numer uchwały lub 
- jeśli uchwała jest w postaci aktu notarialnego – datę sporządzenia aktu, oznaczenie notariusza i kancelarii notarialnej oraz numer 
repertorium lub nazwa sądu i sygnatura sprawy.  

  

 49. Nazwa / firma podmiotu po zakończeniu likwidacji 

Część D  
D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH: 

1. Jeśli wniosek dotyczy otwarcia likwidacji, należy wypełnić załącznik: 
– KRS-ZR  „Likwidator, zarządca, przedstawiciel / reprezentant upadłego" w celu wpisania informacji o likwidatorach,  
– KRS-ZK  „Zmiana – organy podmiotu / Wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki” w celu wykreślenia organu 
reprezentacji i osób wchodzących w jego skład lub wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki  oraz sposobu 
reprezentacji, 
– KRS-ZL  „Zmiana – prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, jednostki badawczo-rozwojowej” w 
celu wykreślenia prokurentów.  

2. W celu wpisania zmiany danych likwidatora / likwidatorów należy wypełnić załącznik KRS-ZR  „Likwidator, zarządca, 
przedstawiciel / reprezentant upadłego”. 

3. Jeśli wniosek dotyczy uchylenia likwidacji, należy wypełnić załącznik: 
– KRS-WK  „Organy podmiotu / Wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki ” w celu wpisania informacji o nowo powołanym 
organie reprezentacji lub wspólnikach uprawnionych do reprezentowania spółki oraz o sposobie reprezentacji, 
– KRS-ZR  „Likwidator, zarządca, przedstawiciel / reprezentant upadłego” w celu wykreślenia likwidatorów.  

4. W celu wpisania informacji (jeśli wcześniej nie była zgłaszana) o posiadanym przez spółkę numerze REGON lub o numerze NIP 
należy wypełnić załącznik KRS-ZY „Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP”. 

D.1.1 Lista załączonych formularzy uzupełniających 

Lp. Nazwa załącznika Liczba  załączników 

1.  KRS – ZR  Likwidator, zarządca, przedstawiciel / reprezentant upadłego   
2.  KRS – ZY  Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP  

3.  KRS – WK  Organy podmiotu / Wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki  

4.  KRS – ZK  Zmiana – organy podmiotu / Wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó ki  
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5.  KRS – ZL  Zmiana – prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, jednostki 
badawczo-rozwojowej 

 

6.    

D.1.2 Lista załączonych dokumentów 

 Nazwa załączonego dokumentu Liczba 
egzemplarzy 

Określenie formy dokumentu: 
(Należy wstawić znak X w odpowiednim 
polu) 
papierowa elektroniczna 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK 
 Imię i nazwisko Data Podpis 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Miejsce na naklejenie znaczków sądowych, potwierdzenie opłaty ew. potwierdzenie przelewu 
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 KRS-Z63 
Sygnatura  akt (wypełnia sąd) 

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

 Wniosek o zmianę wpisu  
 w  Krajowym Rejestrze Sądowym 

 ZARZĄD KOMISARYCZNY / ZARZĄD PRZYMUSOWY / 
POWIERZENIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 

PAŃSTWOWYM 
 Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. 
 Wnioskodawca wypełnia pola jasne  
 We wszystkich wypełnianych polach  w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie   
 Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić. 
 Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. 

Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu. 
 Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  lub nieprawidłowo wypełniony podlega 

zwróceniu, bez wzywania o uzupełnienie braków. 

 Miejsce na notatki Sądu  Data wpływu (wypełnia Sąd) 

       

   

SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK 
 1. Nazwa sądu 

 

Sąd Rejonowy  ............................................................ ..... ...... .............................................................. 

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 2. Województwo 3. Powiat 
   
 4. Gmina 5. Miejscowość 
   

Część A  
A.1 DANE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 
 6. Numer  KRS               

                               7. Oznaczenie formy prawnej 
 (Należy wpisać właściwą formę prawną podmiotu ujawnioną w Krajowym Rejestrze Sądowym.) 

 
8. Nazwa / firma podmiotu 
 

              

                         9. Numer identyfikacji podatkowej NIP  10. Numer  identyfikacyjny REGON 

Część B  
B.1 DANE WNIOSKODAWCY 
 11. Wnioskodawca: 
   1.  Podmiot, którego dotyczy wpis  2   Inny wnioskodawca 

                         
                               

 

  2  

 KRS-Z63     1/4 
 

  
     

CORS

    
wy Re  

 

      
      

  ARYCZNY / ZARZĄD PR   
N E ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘB  

PA W YM 
 r ar  l ż    ęzyk  lskim, czyte ni  n  m szynie, k m ut r  u  ręcznie  wie imi  d u o y i lite a i. 
 c    j ne  
        ość wyboru  ależy wstaw ć X      
 s y  ,  y   ą   cj  y  
 n     ą  r             

Wnio ek moż a złożyć w biurze p            
 ni sek złożo  z na uszen em prze is  a t  1  st  2 us awy  ra wym R jestrz  Sąd w   ub nie rawidł wo w łniony p  

zwróceniu  bez wzywania o uzupe nienie braków  

 Miejsce n  not tki Sądu  Data wpł wu ( p ł i  S  

       

   

      
    

 

    

     

  j t o  P t 
   
     
   

ć   
      

 6  Nu                  
                                O  f  j 

 ależ            

 
   firma podmiotu 

 

              

                                    

   
   

   
   1   Pod  któ  do        

   stal             a 20          
 ków  w  o Krajowe o Rejestr  Sądowego oraz s     nian  Dz   Nr 6  poz  422)  które we           

 

Załącznik nr 3257)

57) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2007 r. zmieniającego rozporzą-
dzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu 
i miejsca ich udostępniania (Dz. U. Nr 62, poz. 422), które weszło w życie z dniem 10 kwietnia 2007 r.
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 Pola o numerach 12 i 13 należy wypełnić tylko wówczas, gdy w polu 11 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozostałych przypadkach pola te 
należy przekreślić. 

 12. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko 

 13. Imię 

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 
 B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji 

 14. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko 

 15. Imię 

 B.2.2 Adres do korespondencji 
 16. Ulica  17. Nr domu 18. Nr lokalu 19. Miejscowość 
 

 20. Kod pocztowy  21. Poczta 22. Kraj 
 

B.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 
 B.3.1 Oznaczenie pełnomocnika  
 23. Nazwa / firma lub nazwisko 

 24. Imię 

 B.3.2 Adres pełnomocnika  
 25. Ulica  26. Nr domu 27. Nr lokalu 28. Miejscowość 
 

 29. Kod pocztowy  30. Poczta 31. Kraj 
 

Część C  
Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi 

 we wniosku i na załącznikach: 
 Jeśli zgłoszenie dotyczy ustanowienia zarządu komisarycznego lub zarządu przymusowego, lub przedstawiciela do prowadzenia bieżących  spraw 

stowarzyszenia, lub powierzenia zarządzania przedsiębiorstwem państwowym, należy wypełnić część C.1 i C.2, a części  C.3 i C.4 przekreślić. 
 Jeśli zgłoszenie dotyczy zmiany czasu na jaki ustanowiono zarząd komisaryczny lub przymusowy, lub ustanowiono przedstawiciela do prowadzenia 

bieżących spraw stowarzyszenia, lub powierzono zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym i / lub zmiany informacji o zarządcy, należy odpowiednio 
wypełnić część C.2 i C.3, a część C.1 i C.4 przekreślić.  

 Jeśli zgłoszenie dotyczy wykreślenia zarządu komisarycznego lub zarządu przymusowego, lub przedstawiciela ustanowionego do prowadzenia 
bieżących spraw stowarzyszenia, lub  powierzenia zarządzania przedsiębiorstwem państwowym, należy wypełnić część C.4, a pozostałe części 
przekreślić. 

C.1 USTANOWIENIE ZARZĄDU KOMISARYCZNEGO LUB ZARZĄDU PRZYMUSOWEGO LUB 
PRZEDSTAWICIELA DO PROWADZENIA BIEŻĄCYCH SPRAW STOWARZYSZENIA LUB 
POWIERZENIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWYM  

 

32. Czas, na jaki zarząd został ustanowiony lub na jaki zostało powierzone zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym 
 

 33. Rodzaj zarządu lub zarządzania 
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 34. Sposób reprezentacji podmiotu przez zarządcę lub przedstawiciela 

C.2 DANE ZARZĄDCY LUB PRZEDSTAWICIELA 
 Jeśli zgłoszenie dotyczy wpisania zarządcy lub przedstawiciela jednocześnie z wpisaniem informacji o ustanowieniu zarządu 

komisarycznego, zarządu przymusowego, przedstawiciela do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia, lub o powierzeniu 
zarządzania przedsiębiorstwem państwowym, pola o numerach 35 i 36 należy przekreślić. 

 Jeśli osób pełniących funkcję zarządcy jest więcej niż jedna, należy wówczas informacje o pozostałych wpisać na załączniku KRS-ZR 
„Likwidator, zarządca, przedstawiciel / reprezentant upadłego”. 

 35. Numer  wpisu w rejestrze dotyczący 
ustanowienia zarządu 

36. Data dokonania wpisu dotycząca ustanowienia zarządu  
(dzień – miesiąc – rok) 

         -       -                   

                                                                                       37. Wpis dotyczy: 
   1.  Wykreślenia jednej i wpisania nowej osoby  3.  Wykreślenia osoby 

   2.  Zmiany danych osoby  4.  Wpisania nowej osoby 

 1) W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 należy w polach oznaczonych numerami od 38 do 45 wpisać dane osoby, która jest wykreślana, a w 
polach od 46 do 53 dane nowej osoby. 

2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 należy w polach oznaczonych numerami od 38 do 45 wpisać dotychczasowe dane identyfikujące 
osobę, a w polach oznaczonych numerami od 47 do 50 te dane, które uległy zmianie, przy czym: 
• jeśli zmiana dotyczy nazwiska dwuczłonowego, należy wpisać oba jego człony,  
• w przypadku zmiany jednego z imion, należy wpisać oba imiona. 

3) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 należy wypełnić pola oznaczone numerami od 38 do 45, a pola oznaczone numerami od 46 do 53 
przekreślić. 

4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 należy wypełnić pola oznaczone numerami od 46 do 53, a pola oznaczone numerami od 38 do 45 
przekreślić. 

 Dane osoby, której dotyczy zmiana lub wykreślenie 

 38. Czy zarządca jest osobą fizyczną? 
(Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK”, pola o numerach 44 i 45 należy przekreślić.)  TAK  NIE 

 39. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

40. Drugi człon nazwiska złożonego 

   

 
 41. Pierwsze imię 42. Drugie imię  

 43. Numer  PESEL               

                                                       

                         44. Numer KRS 45. Numer identyfikacyjny REGON 

 Dane nowej osoby lub  nowe dane osoby, której dotyczy zmiana 
(Jeśli wpis dotyczy osoby, której dane uległy zmianie, pole oznaczone numerem 46 należy przekreślić.) 

 46. Czy zarządca jest osobą fizyczną? 
(Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK”, pola o numerach 52 i 53 należy przekreślić.)  TAK  NIE 

 47. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

48. Drugi człon nazwiska złożonego 

   

   
 49. Pierwsze imię 50. Drugie imię  

 51. Numer  PESEL               

                                                       

                         52. Numer KRS 53. Numer identyfikacyjny REGON 
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C.3 ZMIANA CZASU, NA JAKI ZARZĄD ZOSTAŁ USTANOWIONY LUB NA JAKI ZOSTAŁO 
POWIERZONE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWYM  

(Jeśli wpis dotyczy łącznej zmiany czasu oraz zmiany informacji o zarządcy lub przedstawicielu, pola oznaczone numerami 54 i 55 
należy przekreślić.) 

 54. Numer  wpisu w rejestrze dotyczący 
ustanowienia zarządu 

55. Data dokonania wpisu dotycząca ustanowienia zarządu  
(dzień – miesiąc – rok) 

         -       -                   

                                                                                      

 
56. Nowy czas  
 

C.4 WYKREŚLENIE INFORMACJI O ZARZĄDZIE KOMISARYCZNYM LUB ZARZĄDZIE 
PRZYMUSOWYM LUB O PRZEDSTAWICIELU DO PROWADZENIA BIEŻĄCYCH SPRAW 
STOWARZYSZENIA LUB O POWIERZENIU ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 
PAŃSTWOWYM  

 57. Numer  wpisu w rejestrze dotyczący 
ustanowienia zarządu 

58. Data dokonania wpisu dotycząca ustanowienia zarządu  
(dzień – miesiąc – rok) 

         -       -                   

                                                                                      

Część D  
D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH: 

1. Jeśli wniosek dotyczy ustanowienia zarządu komisarycznego lub zarządu przymusowego, lub przedstawiciela do prowadzenia 
bieżących spraw stowarzyszenia, lub powierzenia zarządzania przedsiębiorstwem państwowym, w celu wykreślenia 
dotychczasowego organu reprezentacji, należy wypełnić załącznik KRS-ZK „Zmiana-organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do 
reprezentowania spółki”. 

2. Jeśli wniosek dotyczy wykreślenia informacji o zarządzie komisarycznym lub o zarządzie przymusowym, lub o przedstawicielu 
ustanowionym do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia, lub o powierzeniu zarządzania przedsiębiorstwem 
państwowym, w celu wpisania informacji o powołanym organie reprezentacji, należy wypełnić załącznik KRS-WK „Organy 
podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”. 

3. Jeśli istnieje potrzeba wpisania informacji o większej liczbie osób pełniących funkcję zarządcy, należy wypełnić załącznik KRS-
ZR „Likwidator, zarządca, przedstawiciel / reprezentant upadłego”. 

4. W celu wpisania informacji (jeśli wcześniej nie była zgłaszana) o posiadanym przez podmiot numerze REGON, należy wypełnić 
załącznik KRS-ZY „Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP”. 

D.1.1 Lista załączonych formularzy uzupełniających 
Lp. Nazwa załącznika Liczba  załączników 

1   KRS – ZK  Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki  
2.  KRS – WK  Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki  

3.  KRS – ZR  Likwidator, zarządca, przedstawiciel / reprezentant upadłego  

4.  KRS – ZY  Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP  

5.    

D.1.2 Lista załączonych dokumentów 

 Nazwa załączonego dokumentu Liczba 
egzemplarzy 

Określenie formy dokumentu: 
(Należy wstawić znak X w odpowiednim 
polu) 
papierowa elektroniczna 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK 
 Imię i nazwisko Data Podpis 
  

 
 
 

  

 
Miejsce na naklejenie znaczków sądowych, potwierdzenie opłaty ew. potwierdzenie przelewu 
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58) Przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

Załącznik nr 33

(uchylony)58)
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 KRS-Z67 
Sygnatura  akt (wypełnia sąd) 

CORS

Centrum Ogólnopolsk ch Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

 Wniosek o zmianę wpisu  
 w  Krajowym Rejestrze Sądowym 

 POSTĘPOWANIE UKŁADOWE 

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. 
 Wnioskodawca wypełnia pola jasne  
 We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.  
 Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić. 
 Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

podmiotu, którego wpis dotyczy. Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na 
adres sądu  

 Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art.19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  lub nieprawidłowo wypełniony podlega 
zwróceniu, bez wzywania o uzupełnienie braków. 

 Miejsce na notatki Sądu  Data wpływu (wypełnia Sąd) 

       

   

SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK 
 1. Nazwa sądu 

 

Sąd Rejonowy  ......................................................................................................................................... 

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 2. Województwo 3. Powiat 
   
 4. Gmina 5. Miejscowość 
   

Część A  
A.1 DANE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 6. Numer  KRS               

                               7. Oznaczenie formy prawnej 
 (Należy wpisać właściwą formę prawną podmiotu ujawnioną w Krajowym Rejestrze Sądowym.) 

 

 

8. Nazwa / firma podmiotu 
 

              
                         9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 

(Dotyczy tylko podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców.) 
10. Numer  identyfikacyjny REGON 
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Załącznik nr 3459)

59) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 57.
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Część B  
B.1 DANE WNIOSKODAWCY 
 11. Wnioskodawca: 
   1.  Podmiot, którego dotyczy wpis  2.  Inny wnioskodawca 

 Pola o numerach 12 i 13 należy wypełnić tylko wówczas, gdy w polu 11 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozostałych przypadkach pola te 
należy przekreślić. 

 12. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko 

 13. Imię 

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 
 B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji 
 14. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko 

 15. Imię 

 B.2.2 Adres do korespondencji 
 16. Ulica  17. Nr domu 18. Nr lokalu 19. Miejscowość 
     

 20. Kod pocztowy  21. Poczta 22. Kraj 
    

B.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 
 B.3.1 Oznaczenie pełnomocnika  
 23. Nazwa / firma lub nazwisko 

 24. Imię 

 B.3.2 Adres pełnomocnika  
 25. Ulica  26. Nr domu 27. Nr lokalu 28. Miejscowość 
     

 29. Kod pocztowy  30. Poczta 31. Kraj 
    

Część C  
Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi 

 we wniosku: 
 Jeśli zgłoszenie dotyczy otwarcia postępowania układowego, należy wypełnić część C.1, a części C.2 i C.3 przekreślić. 
 Jeśli zgłoszenie dotyczy zakończenia postępowania układowego, należy wypełnić część C.2, a części C.1 i C.3 przekreślić. 
 Jeśli zgłoszenie dotyczy uchylenia postępowania układowego, należy wypełnić część C.3, a części C.1 i C.2 przekreślić. 

C.1 WPIS DOTYCZY OTWARCIA POSTĘPOWANIA UKŁADOWEGO  
(w przypadku oddziału przedsiębiorcy zagranicznego działającego w Polsce lub głównego oddziału 
zagranicznego zakładu ubezpieczeń także innego podobnego postępowania, któremu podlega 
zagraniczny przedsiębiorca lub zagraniczny zakład ubezpieczeń przy uwzględnieniu odrębności tych 
postępowań) 

 
32. Nazwa sądu prowadzącego postępowanie  

 33. Sygnatura sprawy 34. Data orzeczenia (dzień – miesiąc – rok) 

         -       -                   
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C.2 WPIS DOTYCZY ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA UKŁADOWEGO 
 35. Numer  wpisu w rejestrze dotyczący otwarcia  

postępowania układowego 
36. Data dokonania wpisu otwarcia postępowania układowego  
(dzień – miesiąc – rok) 

         -       -                   

                                                                                      

 

37. Sposób zakończenia postępowania układowego 
 

 38. Data zakończenia postępowania (dzień – miesiąc – rok)    -   -       

                            
C.3 WPIS DOTYCZY UCHYLENIA POSTĘPOWANIA UKŁADOWEGO 
 39. Numer  wpisu w rejestrze dotyczący otwarcia  

postępowania układowego 
40. Data dokonania wpisu otwarcia postępowania układowego  
(dzień – miesiąc – rok) 

         -       -                   

                                                                                      

 

41. Nazwa sądu prowadzącego postępowanie o uchylenie układu 
 

 42. Sygnatura sprawy o uchylenie układu 43. Data orzeczenia o uchyleniu układu (dzień – miesiąc – rok) 

         -       -                   

                                                                                      

Część D  
D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH: 

1. W celu wpisania informacji (jeśli wcześniej nie była zgłaszana) o posiadanym przez podmiot numerze REGON lub numerze 
NIP, należy wypełnić załącznik KRS-ZY „Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP”. 

D.1.1 Lista załączonych formularzy uzupełniających 

Lp. Nazwa załącznika Liczba  załączników 

1.  KRS-ZY  Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP  

2.    
3.    

D.1.2 Lista załączonych dokumentów 

 Nazwa załączonego dokumentu Liczba 
egzemplarzy 

Określenie formy dokumentu: 
(Należy wstawić znak X w odpowiednim 
polu) 
papierowa elektroniczna 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      
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9.      

10.      

 

D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK 
 Imię i nazwisko Data Podpis 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Miejsce na naklejenie znaczków sądowych, potwierdzenie opłaty ew. potwierdzenie przelewu 
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  i n zwi    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
          

 



Dziennik Ustaw – 156 –  Poz. 724

 

   

        
 

 KRS-D2 
Sygnatura  akt (wypełnia sąd) 

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

Wniosek o  zmianę danych wierzyciela 
w  rejestrze dłużników niewypłacalnych 

  
 Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami. 
 Wnioskodawca wypełnia pola jasne  
 We wszystkich wypełnianych polach  w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.  
 Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić. 
 Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika, którego 

wpis dotyczy. Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu. 
 Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  lub nieprawidłowo wypełniony 

podlega zwróceniu, bez wzywania o uzupełnienie braków. 

 Miejsce na notatki sądu  Data wpływu (wypełnia sąd) 

       

   

SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK 
 1. Nazwa sądu 

 

Sąd Rejonowy  ............................................................ ....... .. ................................................................ 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA I ADRES DŁUŻNIKA 

 2. Województwo 3. Powiat 
 
 4. Gmina 5. Miejscowość 
 
 6. Ulica  7. Nr domu 8. Nr lokalu 
 

 9. Kod pocztowy  10. Poczta 11. Kraj 
 

Część A  
A.1 OKREŚLENIE POZYCJI REJESTRU 

 12. Numer  RDN               

                     13. Nazwisko dłużnika lub pierwszy człon nazwiska złożonego 14. Drugi człon nazwiska złożonego 

 15. Pierwsze imię 16. Drugie imię  

 17. Numer  PESEL               
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CORS

    
wy R  

 

      
     

  
  l y    kim  c yte nie  na ma zynie  komputer wo lub ręcznie  wiel imi drukowany   
 Wni k ca    
  i                 
 W y t    yc  n  ę ą s   j  y  
      j            

pis dotyczy  Wniosek m żna złoż               
 Wn osek złoż  z nar szeniem prze i u art  19 st  2 us awy  raj ym R e trz  Sąd wy   l b niep awidł w  wy łni ny 

podlega zwróceniu  bez wzywania o uzupełnienie braków  

 Mie sce na not tki sądu  D ta wpływu (wypełnia d) 

       

   

      
    

 

    

     

 2  jewód tw   o i  
 
     
 
          
 

         
 

   
    

 12  N                  

                      z i ko d żnik  ub i rws y czł n n z is        

 15  Pierwsze m ę 16  Drugi  imię  

                   

                    
 
 
 
 
 

                 

 

Załącznik nr 3560)

60) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.
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Część B  
B.1 OZNACZENIE WNIOSKODAWCY 
 18. Nazwa / firma lub nazwisko  

 19. Imię 

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 
 B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji 

 20. Nazwa / firma lub nazwisko  

 

 21. Imię 

 B.2.2 Adres do korespondencji 
 22. Ulica  23. Nr domu 24. Nr lokalu 25. Miejscowość 
 

 26. Kod pocztowy  27. Poczta 28. Kraj 
 

B.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 
 B.3.1 Oznaczenie pełnomocnika  

 29. Nazwa / firma lub nazwisko 

 

 30. Imię 

 B.3.2 Adres pełnomocnika  
 31. Ulica  32. Nr domu 33. Nr lokalu 34. Miejscowość 
 

 35. Kod pocztowy  36. Poczta 37. Kraj 
 

Część C  
Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi 

 we wniosku: 

C.1 DANE WIERZYCIELA  
 38. Wpis dotyczy: 
   1.  Wykreślenia jednego i wpisania nowego 

wierzyciela  2.  Zmiany danych wierzyciela 

 1) W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 należy w części C.1.1 wpisać dane osoby wykreślanej, a w części C.1.2 dane nowej osoby. 
2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 należy w części C.1.1 wpisać dane dotychczasowe identyfikujące osobę, a w części C.1.2  tylko te 

dane, które uległy zmianie, przy czym: 
• jeśli zmiana dotyczy nazwiska dwuczłonowego, należy wpisać oba jego człony, 
• w przypadku zmiany jednego z imion należy wpisać oba imiona. 
Pozostałe pola należy przekreślić. 

 C.1.1 Dane wierzyciela wykreślanego lub wierzyciela, którego dotyczy zmiana danych 
 39. Czy wierzyciel jest osobą fizyczną? 

(Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK”, pola o numerach 45 i 46  należy przekreślić.)  TAK  NIE 

 40. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

41. Drugi człon nazwiska złożonego 
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 42. Pierwsze imię 43. Drugie imię  

 44. Numer  PESEL               

                                           

      45. Numer KRS 46. Numer identyfikacyjny REGON 

 C.1.2 Dane nowego wierzyciela lub nowe dane wierzyciela w przypadku zmiany danych 
(W przypadku gdy wpis dotyczy zmiany danych w erzyciela, pole o numerze 47 należy przekreślić.) 

 47. Czy osoba, której dotyczy wpis, jest osobą fizyczną? 
(Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK”, pola o numerach 53 i 54 należy przekreślić )  TAK  NIE 

 48. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

49. Drugi człon nazwiska złożonego 

  
 
 50. Pierwsze imię 51. Drugie imię  

 52. Numer  PESEL               

                                            

      53. Numer KRS 54. Numer identyfikacyjny REGON 

Część D  
D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH: 

D.1.1 Lista załączonych dokumentów 

 Nazwa załączonego dokumentu Liczba 
egzemplarzy 

Określenie formy dokumentu: 
(Należy wstawić znak X w odpowiednim 
polu) 
papierowa elektroniczna 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

 

D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK 
 Imię i nazwisko Data Podpis 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Miejsce na naklejenie znaczków sądowych, potwierdzenie opłaty, ew. potwierdzenie przelewu 
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           i   
 p yp k  g  p  o   ny  r , p  o r   y  

  Cz  osoba  której do yczy w is  jes  osob  fizyczną? 
Jeś  zaznaczo o odpo e ź „TA , pola o numerac           

   / f rma  nazwisko lub pie wsz  cz o  naz iska 
zł onego 

49  Dru i człon naz   

  
 
        

                   

                                            

             

   
    

    

     
g  

   
N y t i   X w p  

) 
papi   

      

      

      

      

      

      

      

      

 

    
  i k    
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 KRS-X1 
Sygnatura  akt (wypełnia sąd) 

CORS

Centrum Ogólnopo skich Reje trów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

 Wniosek o wykreślenie podmiotu  
 z rejestru przedsiębiorców1 

 FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, 
INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA 

 Formularz należy wype nić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielk m d ukowanymi terami. 
 Wnioskodawca wypełnia po a jasne. 
 We wszystkich wypełnianych polach, w których występu e możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie   
 Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić. 
 Wniosek sk ada się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. 

Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu. 
 Wniosek złożony z na uszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  lub nieprawidłowo wypełniony 

podlega zwrócen u, bez wzywania o uzupełnienie braków. 

 Wzmianka o nieprawomocności   
(Art. 20 pkt 2 ustawy o KRS) 

Podpis sędziego Data wpływu (wypełnia Sąd) 

  TAK  NIE   

 Miejsce na notatki Sądu  

SĄD, DO KTÓREGO KIEROWANY JEST WNIOSEK 
 1  Nazwa sądu 

 

Sąd Rejonowy  ......................................................................................................................................... 

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 2. Województwo 3. Powiat 
  
 4. Gmina 5. Miejscowość 
  

Część A  
A.1 DANE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 6. Numer  KRS               

                               7. Oznaczenie formy prawnej 
 (Należy wpisać właściwą formę prawną lub rodzaj organizacji  podmiotu ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym.) 

 

 

8. Nazwa podmiotu 
 

              
                         9. Numer identyfikacji podatkowej NIP  10. Numer  identyfikacyjny REGON 

 

                                                           
 
 
                  

           

                     
       

                  

 

   

      

  
     

 n p s ch R j s   
  

Sąd w  

      
  j  p d ę c  

 UNDACJA  STOWARZYSZE  
 G IZA A S ŁE ZNA L B  

 rmularz n    ęz k  o im  y l i , na m sz n e  o p t o o u  ręc ni  i l im ruk wanymi teram  
    jasne  
 We wsz stkich wypełnianych po ach, w których występu e możliwo ć wybo u  nal ży wstawić X w ednym odpowiednim kw   
 Wszystkie pola  w których nie będą      
 Wniosek składa się do są u rejonowe o (sądu gospoda czego) właściwego ze wzg ędu na siedzibę podmiotu  którego wpis dot  

W osek oż a z ożyć  b urze odawczy  aśc w go sądu lu  nada  w urzędzie     
 Wn o ek z ożony z na uszeniem przepi  art  19 st  2 ustaw  o Krajowym R jestrze Sąd wym  l b niepra idłowo ype iony 

podlega zwróceniu, bez wzywa i  o uzupełnienie b aków. 

 Wzm anka o n eprawomocności   
(Art  20 pkt 2 us awy o KRS) 

odpis sędziego Data wpływu (w pełnia S  

  TAK  NIE   

 sce   u  

      
 1  Nazwa sądu 

 

    

     

 2  ewód tw    
  
     
  

   
1 D      

  Nume   S               

                                   
 ( a eży wpis ć w aści              

 

 

   
 

              
                                    

 

                                                           
 
 
                  

           

1 Dotyczy wykreślenia podmiotu z rejestru przedsiębiorców wobec zakończenia działalności gospodarczej – bez wykreślenia z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 
zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
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 KRS  
     

    
  

do  

      
    

  , 
 A Z C  SP ŁECZNA LUB ZA  

         a  p   ę     
 n s da c  wy    
  s y i      y ępuje możliwość wy ru  należy wstawić X w jednym odp    
 y  p     będą wpi ne odp wiednie info macj , ależy prze reślić  
                  

Wn osek można złożyć w biur e podawczy  właściwego sądu lub nadać w urzędz e pocztowym na adres sądu  
 Wniosek złożony z naru zeniem pr               

p dlega zwrócen u, bez wz wania  zu e ni nie b a ó  

 Wzmianka  ieprawomocno c    
(Art  0 p t  ustawy o RS) 

Podpis sędzi go     

  TAK  NIE   

 i jsc  na notat i Są u  

      
    

 

    

I A PODMI     

     
  
     
  

ć A  
 DANE     

                   

                                   
 Na eży wpi ać w śc wą formę pra ną ub od a  o gan zacj         

 

 

8  az a pod iotu 
 

              
                                    

 

                                                           
 
 
 Doty  wy r  p  z j  p s o w w  a ńc e  ł  g po c j   yk  z t  y e  , 
nnych organ zacji po ecznych i zawodo ych, undacji o      

                     
       

  n  us  p    p   p zą n , o k        

 

61) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.
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Część B  
B.1 DANE WNIOSKODAWCY 
 11. Wnioskodawca: 
   1.  Podmiot, którego dotyczy wpis  2.  Inny wnioskodawca 

 Pola o numerach 12 i 13 należy wypełnić tylko wówczas, gdy w polu o numerze 11 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozostałych 
przypadkach pola te należy przekreślić. 

 12. Nazwa / firma lub nazwisko 

 13. Imię 

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 
 B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji 
 14. Nazwa / firma lub nazwisko 

 15. Imię 

 B.2.2 Adres do korespondencji 
 16. Ulica  17. Nr domu 18. Nr lokalu 19. Miejscowość 
    

 20. Kod pocztowy  21. Poczta 22. Kraj 
  

B.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 
 B.3.1 Oznaczenie pełnomocnika  
 23. Nazwa / firma lub nazwisko 

 24. Imię 

 B.3.2 Adres pełnomocnika  
 25. Ulica  26. Nr domu 27. Nr lokalu 28. Miejscowość 
    

 29. Kod pocztowy  30. Poczta 31. Kraj 
  

Część C  

Wnoszę o wykreślenie podmiotu z Rejestru Przedsiębiorców: 

C.1 WYKREŚLENIE W WYNIKU ZAPRZESTANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  
 32. Data zmiany statutu  w sprawie zaprzestania działalności gospodarczej  (dzień – miesiąc – rok) oraz informacje o zmienionych 

paragrafach statutu 
     

- 
  

- 
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Część D  
D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH: 
Lista załączonych dokumentów 

 Nazwa załączonego dokumentu Liczba 
egzemplarzy 

Określenie formy dokumentu: 
(Należy wstawić znak X w odpowiednim 
polu) 
papierowa elektroniczna 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 
 
 

D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK 
 Imię i nazwisko Data Podpis 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Miejsce na naklejenie znaczków sądowych, potwierdzenie opłaty ew. potwierdzenie przelewu 
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 KRS-X2 
Sygnatura  akt (wypełnia sąd) 

CORS

Centrum Ogó nopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

 Wniosek o wykreślenie podmiotu  
 z Krajowego Rejestru Sądowego 

  
 Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami. 
 Wnioskodawca wypełnia pola jasne. 
 We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.  
 Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje  należy przekreślić. 
 Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu  którego wpis dotyczy. 

Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu. 
 Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art  19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  lub nieprawidłowo wypełniony 

podlega zwróceniu, bez wzywania o uzupełnienie braków. 

 Wzmianka o nieprawomocności   
(art. 20 ust. 2 ustawy o KRS) 

Podpis sędziego Data wpływu (wypełnia sąd) 

  TAK  NIE   

 Miejsce na notatki sądu  

SĄD, DO KTÓREGO KIEROWANY JEST WNIOSEK 
 1. Nazwa sądu 

 

Sąd Rejonowy  ......................................................................................................................................... 

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 2. Województwo 3. Powiat 
  
 4. Gmina 5. Miejscowość 
  

Część A  
A.1 DANE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 6. Numer  KRS               

                               7. Oznaczenie formy prawnej 
 (Należy wpisać właściwą formę prawną podmiotu ujawnioną w Krajowym Rejestrze Sądowym.) 

 

8. Nazwa / firma podmiotu 
 

              
                         9. Numer identyfikacji podatkowej NIP  10. Numer  identyfikacyjny REGON 

Część B  
B.1 DANE WNIOSKODAWCY 
 11. Wnioskodawca: 
   1.  Podmiot, którego dotyczy wpis  2.  Inny wnioskodawca 
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 KRS X2 
     

CO S

    
K j  R j t  

S d wy 

 Wniosek o kreślenie podmiotu  
 z Krajo ego Rejestru Sądo ego 

  
                
   l  j s  
  t  y ł i  p l               
 tk  l   t h   e ie i  i f j  al  ć  
 io  kł     o o  (  ) łaś o z  l        

Wnios k można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie poc towym na adres sądu  
  ł   i  r i  r   t   st   K  st     i i ł   

podlega zwróc ni , bez wzyw nia o uzupe nienie raków  

      
( rt  0 ust   ust w  o R ) 

      

       

      

D  D  KT RE  KIER N  E T NI EK 
    

 

S  j    

SIEDZIB  OD IO  K Ó EGO DO CZ  IS 

     
  
     
  

C ś    
1 D NE OD IO  K Ó EGO DO CZ  IS 

                   

                                   
 ( l  s ć ś          

 

     
 

              
                                    

Częś  B  
B 1 D NE NI K D  
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 Pola o numerach 12 i 13 należy wypełnić tylko wówczas, gdy w polu o numerze 11 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozostałych 
przypadkach pola te należy przekreślić. 

 12. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko 

 13. Imię 

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 
 B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji 

 14. Nazwa / firma lub nazwa organu, lub nazwisko 

 15. Imię 

 B.2.2 Adres do korespondencji 
 16. Ulica  17. Nr domu 18. Nr lokalu 19. Miejscowość 
     

 20. Kod pocztowy  21. Poczta 22. Kraj 
    

B.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 
 B.3.1 Oznaczenie pełnomocnika  
 23. Nazwa / firma lub nazwisko 

 24. Imię 

 B.3.2 Adres pełnomocnika  
 25. Ulica  26. Nr domu 27. Nr lokalu 28. Miejscowość 
     

 29. Kod pocztowy  30. Poczta 31. Kraj 
    

Część C  

Wnoszę o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego: 

C.1 WYKREŚLENIE W WYNIKU ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI  
 32. Numer  wpisu w rejestrze dotyczący otwarcia 

likwidacji 
33. Data dokonania wpisu dotycząca otwarcia likwidacji  

(dzień – miesiąc – rok) 
         -       -                   

                                                                                       34. Data zakończenia likwidacji (dzień – miesiąc – rok) oraz informacja o sposobie zakończenia likwidacji 
     

- 
  

- 
      

                            

C.2 WYKREŚLENIE W WYNIKU PODZIAŁU / POŁĄCZENIA  
 35. Wykreślenie w  wyniku połączenia lub podziału  

(Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK”, należy wypełnić załącznik „Zmiana – podział / połączenie”.)  TAK  NIE 
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C.3 WYKREŚLENIE W WYNIKU ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO 
(Nie dotyczy publicznego zakładu opieki zdrowotnej i kolumny transportu sanitarnego.) 

 36. Numer  wpisu w rejestrze dotyczący ogłoszenia 
upadłości 

37. Data dokonania wpisu dotycząca ogłoszenia upadłości  
(dzień – miesiąc – rok) 

         -       -                   

                                                                                       38. Data zakończenia postępowania upadłościowego  
(dzień – miesiąc – rok) 

   
- 

  
- 

      

                            

 

39. Sposób zakończenia 
 

C.4 WYKREŚLENIE W WYNIKU DECYZJI O WYKREŚLENIU  
(Dotyczy wyłącznie publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz kolumny transportu sanitarnego.) 

 

40. Nazwa organu wydającego decyzję o wykreśleniu 
 

 41. Numer decyzji o wykreśleniu 42. Data decyzji (dzień – miesiąc – rok) 
     

- 
  

- 
      

C.5 WYKREŚLENIE W WYNIKU ROZWIĄZANIA / UNIEWAŻNIENIA  
 43. Wpis dotyczy: 
   1.  Rozwiązania  2.  Unieważnienia 

 44. Przyczyna rozwiązania / unieważnienia, czyli: 
– informacja o uchwale, data podjęcia uchwały oraz numer uchwały lub 
– nazwa sądu prowadzącego postępowanie, data wydania prawomocnego orzeczenia oraz sygnatura akt, lub 
– jeśli uchwała jest w postaci aktu notarialnego – oznaczenie notariusza i kancelarii notarialnej, data sporządzenia aktu oraz 
numer repertorium, lub 
– nazwa organu wydającego decyzję, data wydania decyzji oraz jej numer. 

     -   -       
                dzień         miesiąc                 rok 
  

C.6 WYKREŚLENIE W WYNIKU ZMIANY SIEDZIBY  
(Dotyczy wyłącznie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych oraz spółki europejskiej.)  

 45. Kraj, do którego przeniesiono siedzibę 

 46. Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany 47. Numer w rejestrze 

 48. Nazwa organu prowadzącego rejestr 



Dziennik Ustaw – 166 –  Poz. 724

 

 KRS-X2     4/4 
 

Część D  
D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH: 

Jeśli wykreślenie podmiotu następuje w wyniku podziału lub połączenia, należy wypełnić załącznik: 
- KRS-ZH „Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie spółki” w przypadku, gdy wykreślenie dotyczy spółki lub  
- KRS-ZS „Zmiana – połączenie, podział” w przypadku, gdy wykreślenie dotyczy innego podmiotu.  

D.1.1 Lista załączonych formularzy uzupełniających 

Lp. Nazwa załącznika Liczba  załączników 
1  KRS-ZH  Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie spó ki  
2  KRS-ZS  Zmiana – połączenie, podział  
3    
4    

 
D.1.2 Lista załączonych dokumentów 

 Nazwa załączonego dokumentu Liczba 
egzemplarzy 

Określenie formy dokumentu: 
(Należy wstawić znak X w odpowiednim 
polu) 
papierowa elektroniczna 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 
 
 

D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK 
 Imię i nazwisko Data Podpis 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Miejsce na naklejenie znaczków sądowych, potwierdzenie opłaty, ew. potwierdzenie przelewu 
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 KRS-D3 
Sygnatura  akt (wypełnia sąd) 

CORS

Centrum Ogó nopolskich Re estrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

Wniosek o  wykreślenie dłużnika z pozycji  
rejestru dłużników niewypłacalnych 

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami. 
 Wnioskodawca wypełnia pola jasne. 
 We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.  
 Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić. 
 Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

podmiotu, którego wpis dotyczy. Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na 
adres sądu. 

 Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art  19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  lub nieprawidłowo wypełniony 
podlega zwróceniu, bez wzywania o uzupełnienie braków. 

 Miejsce na notatki sądu  Data wpływu (wypełnia sąd) 

       

   

SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK 
 1. Nazwa sądu 

Sąd Rejonowy  ......................................................................................................................................... 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA I ADRES DŁUŻNIKA 

 2. Województwo 3. Powiat 
   
 4. Gmina 5. Miejscowość 
   
 6. Ulica  7. Nr domu 8. Nr lokalu 
    
 9. Kod pocztowy  10. Poczta 11. Kraj 
    

Część A  
A.1 OKREŚLENIE POZYCJI REJESTRU 
 12. Numer  RDN               

                               13. Czy osoba wpisana pod powyższym numerem RDN jest osobą fizyczną? 
(Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK”, pola o numerach 19 i 20 należy przekreślić.)  TAK  NIE 

 14. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

15. Drugi człon nazwiska złożonego 

 16. Pierwsze imię 17. Drugie imię  

 18. Numer  PESEL               

                                                        

                          19. Numer KRS 20. Numer identyfikacyjny REGON 

 
 

   

 KRS-D3     1/2 
 

 KRS D3 
t   t (  ) 

R

    
K j  R j t  

S d y 

Wniosek o  ykreślenie dłużnika z pozycji  
rejestru dłużnikó  nie ypłacalnych 

                
    j  
    ,              
 k        i     
       (  ) ł         

odmi t , któ eg  wpis dotyczy  Wnio ek można złożyć w bi rze podawc ym właściw g  sądu lub na ać w rzędzie poczt y   
adres sąd  

                   
podlega zwróc niu, bez wzyw nia o uzupeł ienie raków  

 j   t t    t   (  ) 

       

   

D  D  KT RE  KŁ D N  E T NI EK 
    

ąd R j    

MIE E Z MIE ZK NI  I DRE  DŁUŻNIK  

     
   
     
   
          
    
         
    

Częś  A  
1 KRE LENIE P Z I RE E TRU 

                   

                                          
(J ś  a  d w d  TA  l   h    a  k      

           
z ożon o 
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Część B  
B.1 OZNACZENIE WNIOSKODAWCY 
 21. Nazwa / firma lub nazwisko  

 22. Imię 

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 
 B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji 
 23. Nazwa / firma lub nazwisko   

   
 24. Imię  
 B.2.2 Adres do korespondencji 
 25. Ulica  26. Nr domu 27. Nr lokalu 28. Miejscowość 
     

 29. Kod pocztowy  30. Poczta 31. Kraj 
    

B.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 
 B.3.1 Oznaczenie pełnomocnika  
 32. Nazwa / firma lub nazwisko  

   
 33. Imię  
 B.3.2 Adres pełnomocnika  
 34. Ulica  35. Nr domu 36. Nr lokalu 37. Miejscowość 
     

 38. Kod pocztowy  39. Poczta 40. Kraj 
    

Część C  
Wnoszę o wykreślenie w rejestrze dłużników niewypłacalnych danych z pozycji 

określonej numerem RDN wymienionym w części A  

Część D  
D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH: 
D.1.1 Lista załączonych dokumentów 

 Nazwa załączonego dokumentu Liczba 
egzemplarzy 

Określenie formy dokumentu: 
(Należy wstawić znak X w odpowiednim 
polu) 
papierowa elektroniczna 

1.      

2.      

3.      

D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK 
 Imię i nazwisko Data Podpis 
  

 
 

  

 
Miejsce na naklejenie znaczków sądowych, potwierdzenie opłaty, ew. potwierdzenie przelewu 
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  KRS-WA   ODDZIAŁY, TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

CORS

Centrum Ogólnopolsk ch Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu 
w rejestrze przedsiębiorców  

lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej  
   
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) 
 Nazwa / firma  

 Jeśli podmiot posiada więcej niż 4 oddziały / terenowe jednostki organizacyjne, informacje o pozostałych należy wpisać na kolejnych egzemplarzach 
załącznika „Oddziały / Terenowe jednostki organizacyjne”.  

Część I  
I.1 DANE ODDZIAŁU / TERENOWEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ 
 1.   Nazwa / firma  

 Siedziba i adres 
 2.   Kraj 3.   Województwo 
   

 4.   Powiat 5.   Gmina 
   

 6.   Miejscowość  

 7.   Ulica 8.   Nr domu 9.   Nr lokalu 
  

  

 10.   Kod pocztowy 11.   Poczta 
   

I.2 DANE ODDZIAŁU / TERENOWEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ 
 1.   Nazwa / firma  

 Siedziba i adres 
 2.   Kraj 3.   Województwo 
   

 4.   Powiat 5.   Gmina 
   

 6.   Miejscowość  

 7.   Ulica 8.   Nr domu 9.   Nr lokalu 
  

  

 10.   Kod pocztowy 11.   Poczta 
   

Załącznik nr 4051)
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I.3 DANE ODDZIAŁU / TERENOWEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ 
 1.   Nazwa / firma  

 Siedziba i adres 
 2.   Kraj 3.   Województwo 
   

 4.   Powiat 5.   Gmina 
   

 6.   Miejscowość  

 7.   Ulica 8.   Nr domu 9.   Nr lokalu 
  

  

 10.   Kod pocztowy 11.   Poczta 
   

I.4 DANE ODDZIAŁU / TERENOWEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ 
 1.   Nazwa / firma  

 Siedziba i adres 
 2.   Kraj 3.   Województwo 
   

 4.   Powiat 5.   Gmina 
   

 6.   Miejscowość  

 7.   Ulica 8.   Nr domu 9.   Nr lokalu 
  

  

 10.   Kod pocztowy 11.   Poczta 
   

Część II  
 

II.1 PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



Dziennik Ustaw – 171 –  Poz. 724

 

   

        
 

  KRS-WB  
WSPÓLNICY SPÓŁKI JAWNEJ, 

KOMPLEMENTARIUSZE 
SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ 

CORS

Centrum Ogólnopol kich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

 Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu   
w rejestrze przedsiębiorców  

   
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) 
 Nazwa / firma  

 Jeśli wspólników / komplementariuszy jest więcej niż trzech, informacje o pozostałych należy wpisać w kolejnych egzemplarzach załącznika 
„Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej”.  

Część I  
I.1 DANE WSPÓLNIKA / KOMPLEMENTARIUSZA 
 1.   Czy wspólnik / komplementariusz jest osobą fizyczną? 

(Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK”, pola o numerach 7 i 8 w części I.1 należy przekreślić.)  TAK  NIE 

 2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

3.   Drugi człon nazwiska złożonego 

   

   

 4.   Pierwsze imię 5.   Drugie imię  

 6.   Numer  PESEL               

                                                       

                         7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON 

 Informacje o wspólniku / komplementariuszu będącym osobą fizyczną  
 9. Czy wspólnik / komplementariusz pozostaje w związku małżeńskim? 

(W przypadku zaznaczen a odpowiedzi „NIE” pola oznaczone numerami 10 i 11 w części I.1 należy 
przekreślić.) 

 TAK  NIE 

 
10.   Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?  TAK  NIE 

 
11.  Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?  TAK  NIE 

 
12.   Czy wspólnik / komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?  TAK  NIE 

I.2 DANE WSPÓLNIKA / KOMPLEMENTARIUSZA 
 1.   Czy wspólnik / komplementariusz jest osobą fizyczną? 

(Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK”, pola o numerach 7 i 8 w części I.2 należy przekreślić.)  TAK  NIE 

 2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

3.   Drugi człon nazwiska złożonego 

   

   

 4.   Pierwsze imię 5.   Drugie imię  

 6.   Numer  PESEL               

                                                       

                         7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON 
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ÓŁK  KOMANDYTOWO AKCYJ  

 o s c  j r   
  

ą y 

         
    

   
E PODM       

     

                  
       

 I  
.1 D     

           
(Jeś i aznaczono odpowiedź TAK , po a o numerach  i           

 2    Nazwa / f   nazw sko lub p er sz  człon naz iska 
 

       

   

   

            

 6    Numer  PESE                

                                                       

                                    

          
  Czy s óln       m  

(W przypadku aznaczenia odpow edz  „ IE  pola oz aczone nume ami        
 

    

 
    ła zawarta małżeńsk  umo a mają owa?  T K  NIE 

 
11   C  owstała rozd ielność mają kowa m ędzy małżon   TAK  NIE 

 
12    Cz  wspólnik / komp ementariusz ma ograniczoną zdolnoś      TAK  NIE 

 ANE WSP LN KA / KOM LEMENTARI SZA 
           

(Jeś i aznaczono odpowiedź TAK , po a o numerach  i           

 2    Nazwa / f   nazw sko lub p er sz  człon nazwiska 
 

       

   

   

            

    Numer  ESE                

                                                       

                                    

 
                 

 

Załącznik nr 4162)

62) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 26.
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 Informacje o wspólniku / komplementariuszu będącym osobą fizyczną  
 9.   Czy wspólnik / komplementariusz pozostaje w związku małżeńskim? 

(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” pola oznaczone numerami 10 i 11 w części I.2 należy 
przekreślić.) 

 TAK  NIE 

 
10.   Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?  TAK  NIE 

 
11.   Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?  TAK  NIE 

 
12.   Czy wspólnik / komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?  TAK  NIE 

I.3 DANE WSPÓLNIKA / KOMPLEMENTARIUSZA 
 1.   Czy wspólnik / komplementariusz jest osobą fizyczną? 

(Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK”, pola o numerach 7 i 8 w części I.3 należy przekreślić.)  TAK  NIE 

 2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

3.   Drugi człon nazwiska złożonego 

   

   

 4.   Pierwsze imię 5.   Drugie imię  

 6.   Numer  PESEL               

                                                      

                        7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON 

 Informacje o wspólniku / komplementariuszu będącym osobą fizyczną  
 9.   Czy wspólnik / komplementariusz pozostaje w związku małżeńskim? 

(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” pola oznaczone numerami 10 i 11 w części I.3 należy 
przekreślić.) 

 TAK  NIE 

 
10.   Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?  TAK  NIE 

 
11.   Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?  TAK  NIE 

 
12.   Czy wspólnik / komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?  TAK  NIE 

Część II  
II.1 PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK 
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 Informacje o spólniku  komplementariuszu będącym osobą fizyczną  
    zy spólnik  komplementariusz pozostaje  z iązku małże skim  

               
p k śl ć  

 T K  NIE 

 
10    C y t  t  łż k   j tk ?  T K  NIE 

 
11    C y t ł  i l ść j tk  ię y ż k i?  T K  NIE 

 
12    zy spólnik  komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności pra nych   T K  NIE 

I 3 DANE WSPÓLNIKA  KOMPLEMENTARIUSZA 
 1    zy spólnik  komplementariusz jest osobą fizyczną  

śl   dp dź K  p l   h   8  ęś  3 l  p k śl ć   T K  NIE 

 2    N   i   i k  l  i y ł  i k  
złożonego 

3    D gi ł  i k  ł ż g  

   

   

 4    Pier sze imię 5    Drugie imię  

    Numer  PE EL               

                                                      

                        7    Numer KR  8    Numer identyfikacyjny RE N 

 I f j   l i   l t i  ę y   fi y   
    zy spólnik  komplementariusz pozostaje  z iązku małże skim  

 p p dk   dp d  E  p l    0    ęś  3 l  
p k śl ć  

 T K  NIE 

 
10    zy zosta a za arta małże ska umo a majątko a   T K  NIE 

 
11    zy po stała rozdzielność majątko a między małżonkami   T K  NIE 

 
12    zy spólnik  komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności pra nych   T K  NIE 

Część II  
II 1 PODPIS  OSÓB SKŁADAJĄC CH WNIOSEK 
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  KRS-WC  WSPÓLN CY  
SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ 

CORS

Centrum Ogólnopolsk ch Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

 Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu  
w rejestrze przedsiębiorców  

   
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) 
 Nazwa / firma  

 Jeśli wspólników jest więcej niż dwóch, informacje o pozostałych należy wpisać w kolejnych egzemplarzach załącznika „Wspólnicy spółki 
komandytowej”. 

Część I  
I.1 DANE WSPÓLNIKA  
 1.   Czy wspólnik jest komandytariuszem? 

(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” pola oznaczone numerami od 14 do 18 należy przekreślić.)  TAK  NIE 

 2.   Czy wspólnik jest osobą fizyczną? 
(Jeśli zaznaczono odpow edź „TAK , pola o nume ach 8 i 9 należy przekreśl ć )  TAK  NIE 

 3.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

4.   Drugi człon nazwiska złożonego 

   
   

 5.   Pierwsze imię 6.   Drugie imię  

 7.   Numer  PESEL               

                                                       

                         8.   Numer KRS 9.   Numer identyfikacyjny REGON 

 Informacje o wspólniku będącym sobą fizyczną  
 10.   Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? 

(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” pola oznaczone numerami 11 i 12 należy przekreślić.)  TAK  NIE 

 
11.   Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?  TAK  NIE 

 
12.   Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?  TAK  NIE 

 
13    Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynnoś i prawnych?  TAK  NIE 

 Informacje dotyczące wspólnika będącego komandytariuszem  
 14.   Wysokość sumy komandytowej   
 

 
  

 15.   Wartość wkładu wspólnika określona w umowie  
 

 
  

 
16.   Czy jest w tym wkład niepieniężny?  TAK  NIE 

 17.   Wartość wkładu wniesionego   
 

 
  

 18.   Czy jest to wkład niepieniężny?  TAK  NIE 
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 14.   Wysokość sumy komandytowe    
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I.2 DANE WSPÓLNIKA  
 1.   Czy wspólnik jest komandytariuszem? 

(W pr ypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” pola oznaczone numerami od 14 do 18 należy przekreślić.)  TAK  NIE 

 2.   Czy wspólnik jest osobą fizyczną? 
(Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK”, pola o numerach 8 i 9 należy przekreśl ć.)  TAK  NIE 

 3.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

4.   Drugi człon nazwiska złożonego 

   
   

 5.   Pierwsze imię 6.   Drugie imię  

 7.   Numer  PESEL               

                                                       

                         8.   Numer KRS 9.   Numer identyfikacyjny REGON 

 Informacje o wspólniku będącym osobą fizyczną  
 10.   Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? 

(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” pola oznaczone numerami 11 i 12 należy przekreślić.)  TAK  NIE 

 
11.   Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?  TAK  NIE 

 
12.   Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?  TAK  NIE 

 
13    Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?  TAK  NIE 

 Informacje dotyczące wspólnika będącego komandytariuszem  
 14.   Wysokość sumy komandytowej   
 

 
  

 15.   Wartość wkładu wspólnika określona w umowie  
 

 
  

 
16.   Czy jest w tym wkład niepieniężny?  TAK  NIE 

 17.   Wartość wkładu wniesionego   
 

 
  

 18.   Czy jest to wkład niepieniężny?  TAK  NIE 

 

Część II  
II.1 PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK 
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  KRS-WD  PARTNERZY 

CORS

Centrum Ogó nopolskich R jestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

 Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu  
w rejestrze przedsiębiorców  

   
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) 
 Nazwa / firma  

 Jeśli partnerów jest więcej niż czterech, informacje o pozostałych należy wpisać w kolejnych egzemplarzach załącznika KRS-WD. 

Część I  
I.1 DANE PARTNERA 

 1.   Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego 2.   Drugi człon nazwiska złożonego 

   

 3.   Pierwsze imię 4.   Drugie imię  

   

 5.   Numer  PESEL               

                               6.   Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek 
handlowych?  TAK  NIE 

 7.   Czy partner pozostaje w związku małżeńskim? 
(Jeśli zaznaczono odpowiedź „NIE”, pola o numerach 8 i 9 należy przekreślić.)  TAK  NIE 

 
8.   Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?  TAK  NIE 

 
9.    Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?  TAK  NIE 

 
10.  Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?  TAK  NIE 

I.2 DANE PARTNERA 

 1.   Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego 2.   Drugi człon nazwiska złożonego 

   

 3.   Pierwsze imię 4.   Drugie imię  

   

 5.   Numer  PESEL               

                               6.   Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek 
handlowych?  TAK  NIE 

 7.   Czy partner pozostaje w związku małżeńskim? 
(Jeśli zaznaczono odpowiedź „NIE”, pola o numerach 8 i 9 należy przekreślić.)  TAK  NIE 

 
8.   Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?  TAK  NIE 

 
9.   Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?  TAK  NIE 

 
10.   Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?  TAK  NIE 
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I.3 DANE PARTNERA 

 1.   Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego 2.   Drugi człon nazwiska złożonego 

   

 3.   Pierwsze imię 4.   Drugie imię  

   

 5.   Numer  PESEL               

                               6.   Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek 
handlowych?  TAK  NIE 

 7.   Czy partner pozostaje w związku małżeńskim? 
(Jeśli zaznaczono odpowiedź „NIE”, pola o numerach 8 i 9 należy przekreślić.)  TAK  NIE 

 
8.   Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?  TAK  NIE 

 
9.   Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?  TAK  NIE 

 
10.   Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?  TAK  NIE 

I.4 DANE PARTNERA 

 1.   Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego 2.   Drugi człon nazwiska złożonego 

   

 3.   Pierwsze imię 4.   Drugie imię  

   

 5.   Numer  PESEL               

                               6.   Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek 
handlowych?  TAK  NIE 

 7.   Czy partner pozostaje w związku małżeńskim? 
(Jeśli zaznaczono odpowiedź „NIE”, pola o numerach 8 i 9 należy przekreślić.)  TAK  NIE 

 
8.   Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?  TAK  NIE 

 
9.   Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?  TAK  NIE 

 
10.   Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?  TAK  NIE 

Część II  
II.1 PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK 
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  KRS-WE  
WSPÓLNICY  

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
PODLEGAJĄCY WPISOWI DO REJESTRU 

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

 Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu  
w rejestrze przedsiębiorców  

   
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) 
 Nazwa / firma  

 Jeśli wspólników podlegających wpisowi do rejestru jest więcej niż trzech, informacje o pozostałych należy wpisać na kolejnych egzemplarzach 
załącznika „Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru”.  

Część I  
I.1 DANE WSPÓLNIKA  
 1.   Czy wspólnik jest osobą fizyczną? 

Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK”, pola o numerach 7 i 8 należy przekreślić.  TAK  NIE 

 2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

3.   Drugi człon nazwiska złożonego 

  

 

 4.   Pierwsze imię 5.   Drugie imię  

 6.   Numer  PESEL               

                                                       

                         7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON 

 Informacja o posiadanych przez wspólnika udziałach  
 9.   Liczba i łączna wartość udziałów  
 

 

 

 10.   Czy wspólnik posiada całość udziałów?  TAK  NIE 

I.2 DANE WSPÓLNIKA  
 1.   Czy wspólnik jest osobą fizyczną? 

Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK”, pola o numerach 7 i 8 należy przekreślić.  TAK  NIE 

 2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

3.   Drugi człon nazwiska złożonego 

  

 

 4.   Pierwsze imię 5.   Drugie imię  

 6.   Numer  PESEL               

                                                       

                         7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON 
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 Informacja o posiadanych przez wspólnika udziałach  
 9.   Liczba i łączna wartość udziałów  
 

 

 

 10.   Czy wspólnik posiada całość udziałów?  TAK  NIE 

I.3 DANE WSPÓLNIKA  
 1.   Czy wspólnik jest osobą fizyczną? 

Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK”, pola o numerach 7 i 8 należy przekreślić.  TAK  NIE 

 2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

3.   Drugi człon nazwiska złożonego 

  

 

 4.   Pierwsze imię 5.   Drugie imię  

 6.   Numer  PESEL               

                                                       

                         7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON 

 Informacja o posiadanych przez wspólnika udziałach  
 9.   Liczba i łączna wartość udziałów  
 

 

 

 10.   Czy wspólnik posiada całość udziałów?  TAK  NIE 

Część II  
II.1 PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK 
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  KRS-WF  ZAŁOŻYCIELE  

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

 Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu  
w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

   
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) 
 Nazwa / firma  

 Jeśli osób wchodzących w skład komitetu założycielskiego lub osób zakładających organizację jest więcej niż pięć, informacje o pozostałych należy 
wpisać na kolejnych egzemplarzach załącznika „Założyciele lub Fundatorzy”.  

Część I  
I.1 DANE ZAŁOŻYCIELA  
 1.   Czy osoba wchodząca w skład komitetu założycielskiego lub zakładająca organizację jest 

osobą fizyczną? 
Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK”, pola o numerach 7 i 8 należy przekreślić. 

 TAK  NIE 

 2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

3.   Drugi człon nazwiska złożonego 

   
   

 4.   Pierwsze imię 5.   Drugie imię  

 6.   Numer  PESEL               

                                                       

                         7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON 

I.2 DANE ZAŁOŻYCIELA  
 1. Czy osoba wchodząca w skład komitetu założycielskiego lub zakładająca organizację jest 

osobą fizyczną? 
Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK”, pola o numerach 7 i 8 należy przekreślić. 

 TAK  NIE 

 2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

3.   Drugi człon nazwiska złożonego 

   
   

 4.   Pierwsze imię 5.   Drugie imię  

 6.   Numer  PESEL               

                                                       

                         7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON 

I.3 DANE ZAŁOŻYCIELA  
 1. Czy osoba wchodząca w skład komitetu założycielskiego lub zakładająca organizację jest 

osobą fizyczną? 
Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK”, pola o numerach 7 i 8 należy przekreślić. 

 TAK  NIE 

 2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

3.   Drugi człon nazwiska złożonego 
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 4.   Pierwsze imię 5.   Drugie imię  

 6.   Numer  PESEL               

                                                       

                         7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON 

I.4 DANE ZAŁOŻYCIELA  
 1.   Czy osoba wchodząca w skład komitetu założycielskiego lub zakładająca organizację jest 

osobą fizyczną? 
Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK”, pola o numerach 7 i 8 należy przekreślić.  TAK  NIE 

 2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

3.   Drugi człon nazwiska złożonego 

   
   

 4.   Pierwsze imię 5.   Drugie imię  

 6.   Numer  PESEL               

                                                       

                         7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON 

I.5 DANE ZAŁOŻYCIELA  
 1.   Czy osoba wchodząca w skład komitetu założycielskiego lub zakładająca organizację jest 

osobą fizyczną? 
Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK”, pola o numerach 7 i 8 należy przekreślić.  TAK  NIE 

 2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

3.   Drugi człon nazwiska złożonego 

   
   

 4.   Pierwsze imię 5.   Drugie imię  

 6.   Numer  PESEL               

                                                       

                         7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON 

Część II  
II.1 PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK 
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  KRS-WG   EMISJE AKCJI 

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

 Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych 
podmiotu 

w rejestrze przedsiębiorców 
   
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) 

 Nazwa / firma  

 Jeśli istnieje potrzeba wpisania informacji o więcej niż czterech seriach akcji, informacje o pozostałych należy wpisać na kolejnych egzemplarzach 
załącznika „Emisje akcji”.  

Część I  
I.1 SERIA AKCJI 

 1.   Wpis dotyczy:   nowej serii   zmiany informacji o danej serii 

 
- W przypadku zakreślenia odpowiedzi „nowa seria”, należy wypełnić odpowiednio pola oznaczone numerami od 2 do 5. 
- W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „zmiana informacji o danej serii”, należy wypełnić pole oznaczone numerem 2 wpisując nazwę 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 są uprzywilejowane ? 
(- Odpowiedź „BEZ ZMIAN” można zakreślić tylko wówczas, gdy w polu 
numer 1 zakreślono odpowiedź „zmiana informacji o danej serii” 
- W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” lub „BEZ ZMIAN” pole 
numer 5 należy przekreślić.) 

 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 zakreślenia odpowiedzi „nowa seria”, należy wypełnić odpowiednio pola oznaczone numerami od 2 do 5. 
- W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „zmiana informacji o danej serii”, należy wypełnić pole oznaczone numerem 2 wpisując nazwę 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 są uprzywilejowane ? 
(- Odpowiedź „BEZ ZMIAN” można zakreślić tylko wówczas, gdy w polu 
numer 1 zakreślono odpowiedź „zmiana informacji o danej serii” 
- W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” lub „BEZ ZMIAN” pole 
numer 5 należy przekreślić.) 

 TAK  NIE  BEZ ZMIAN  

 5. Liczba akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania 

   
Załącznik nr 46
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I.3 SERIA AKCJI 

 1.   Wpis dotyczy:   nowej serii   zmiany informacji o danej serii 

 
- W przypadku zakreślenia odpowiedzi „nowa seria”, należy wypełnić odpowiednio pola oznaczone numerami od 2 do 5. 
- W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „zmiana informacji o danej serii”, należy wypełnić pole oznaczone numerem 2 wpisując nazwę 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 są uprzywilejowane ? 
(- Odpowiedź „BEZ ZMIAN” można zakreślić tylko wówczas, gdy w polu 
numer 1 zakreślono odpowiedź „zmiana informacji o danej serii” 
- W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” lub „BEZ ZMIAN” pole 
numer 5 należy przekreślić.) 

 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 zakreślenia odpowiedzi „nowa seria”, należy wypełnić odpowiednio pola oznaczone numerami od 2 do 5. 
- W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „zmiana informacji o danej serii”, należy wypełnić pole oznaczone numerem 2 wpisując nazwę 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 są uprzywilejowane ? 
(- Odpowiedź „BEZ ZMIAN” można zakreślić tylko wówczas, gdy w polu 
numer 1 zakreślono odpowiedź „zmiana informacji o danej serii” 
- W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” lub „BEZ ZMIAN” pole 
numer 5 należy przekreślić.) 

 TAK  NIE  BEZ ZMIAN  

 5. Liczba akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania 

Część II  
II.1 PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK 
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  KRS-WH  SPOSÓB POWSTANIA PODMIOTU 

CORS

Centrum Ogólnopol k ch Rej t ów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu 
w rejestrze przedsiębiorców 

lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej  

  
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) 
 Nazwa / firma  

 

I.1 SPOSÓB POWSTANIA PODMIOTU 
 1. Podmiot powstał w wyniku: 
  
 1.  Połączenia   2.  Podziału  3.  Przekształcenia 

 

 4.  

Przekształcenia 
przedsiębiorcy będącego 
osobą fizyczną, wykonującą 
we własnym imieniu 
dz ałalność gospodarczą, 
w jednoosobową spółkę 
kapitałową 

 5.  Przekształcenia spółki 
cywilnej w spółkę handlową    

 

2. Opis sposobu powstania podmiotu, data podjęcia uchwały (oświadczenia o przekształceniu) oraz organ podejmujący 
uchwałę o połączeniu, podziale lub przekształceniu. W przypadku przekształcenia spółki cywilnej także dane wspóln ków i ich 
numery w rejestrze lub ewidencji. 

 

 3. Data i numer zawiadomienia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o braku zastrzeżeń co do zamiaru łączenia lub 
wzmianka o złożeniu przez podmiot oświadczenia stwierdzającego, że zamiar nie podlega zgłoszeniu. 

 
1. Jeśli podmiot powstał w wyniku przekształcenia lub podziału innego podmiotu, należy wypełnić część I.2, a pozostałe części 

przekreślić. 
2. Jeśli podmiot powstał w wyniku połączenia ub wydzielenia części innych podmiotów, należy w części I.2, I.3, I.4 wpisać dane 

tych podmiotów. Jeśli podmiotów, z których powstał podmiot rejestrowy, jest więcej niż 3, wówczas ich dane należy wpisać na 
kolejnym egzemplarzu załącznika „Sposób powstania podmiotu”, przekreślając jednocześnie część I.1.  
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Załącznik nr 4763)

63) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 47.
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I.2 DANE PODMIOTU, Z KTÓREGO POWSTAŁ PODMIOT REJESTROWY 

 1. Podmiot: 

 
 1. Wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym  2. Wpisany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (dotyczy przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną) 

 

 3. 
Wpisany w innym rejestrze niż Krajowy Rejestr 
Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja 
o Działalności Gospodarczej 

 4. Przekształcana spó ka cywilna 
 

 

 W przypadku zaznaczenia kwadratu nr 1 należy wypełnić pola: 2, 3, 7, 8 
 W przypadku zaznaczenia kwadratu nr 2 należy wypełnić pola: 2, 7, 8 
 W przypadku zaznaczenia kwadratu nr 3 należy wypełnić pola: 2, 4, 5, 6, 7, 8 
 W przypadku zaznaczenia kwadratu nr 4 należy wypełnić pola: 2, 7,8  (podając nazwę, REGON, NIP spółki cywilnej) 

 

 2. Nazwa / firma 

 3. Numer KRS                        
                       

                        4. Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany 5. Numer w rejestrze 

 6. Nazwa sądu prowadzącego rejestr 

 7. Numer  identyfikacyjny REGON                    
                   

                    8. NIP                    
                   

                   

I.3 DANE PODMIOTU, Z KTÓREGO POWSTAŁ PODMIOT REJESTROWY 

 1. Podmiot: 

 
 1. Wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym  2. 

Wpisany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (dotyczy przedsiębiorcy będącego osobą 
fizyczną) 

 
 3. 

Wpisany w innym rejestrze niż Krajowy Rejestr 
Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja 
o Działalności Gospodarczej 

 4. Przekształcana spó ka cywilna  

 

 W przypadku zaznaczenia kwadratu nr 1 należy wypełnić pola: 2, 3, 7, 8 
 W przypadku zaznaczenia kwadratu nr 2 należy wypełnić pola: 2, 7, 8 
 W przypadku zaznaczenia kwadratu nr 3 należy wypełnić pola: 2, 4, 5, 6, 7, 8 
 W przypadku zaznaczenia kwadratu nr 4 należy wypełnić pola: 2, 7,8  (podając nazwę, REGON, NIP spółki cywilnej) 

 

 2. Nazwa / firma 

 3. Numer KRS                        
                       

                        4. Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany 5. Numer w rejestrze 

 6. Nazwa sądu prowadzącego rejestr 

 7. Numer  identyfikacyjny REGON                    
                   

                    8. NIP                    
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I.4 DANE PODMIOTU, Z KTÓREGO POWSTAŁ PODMIOT REJESTROWY 

 1. Podmiot: 

 
 1. Wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym  2. 

Wpisany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (dotyczy przedsiębiorcy będącego osobą 
fizyczną) 

 
 3. 

Wpisany w innym rejestrze niż Krajowy Rejestr 
Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja 
o Działalności Gospodarczej 

 4. Przekształcana spółka cywilna  

 

 W przypadku zaznaczenia kwadratu nr 1 należy wypełnić pola: 2, 3, 7, 8 
 W przypadku zaznaczenia kwadratu nr 2 należy wypełnić pola: 2, 7, 8 
 W przypadku zaznaczenia kwadratu nr 3 należy wypełnić pola: 2, 4, 5, 6, 7, 8 
 W przypadku zaznaczenia kwadratu nr 4 należy wypełnić pola: 2, 7,8  (podając nazwę, REGON, NIP spółki cywilnej) 

 2. Nazwa / firma 

 3. Numer KRS                        
                       

                        4. Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany 5. Numer w rejestrze 

 6. Nazwa sądu prowadzącego rejestr 

 7. Numer  identyfikacyjny REGON                    
                   

                    8. NIP                    
                   

                   
I.5 PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK 
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64) Przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 18.

Załącznik nr 48

(uchylony)64)
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  KRS-WJ  REPREZENTANT PODMIOTU ZAGRANICZNEGO  

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu  
w rejestrze przedsiębiorców  

   
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) 
 Nazwa / Firma  

 Jeśli osób reprezentujących zagranicznego przedsiębiorcę lub zagraniczny zakład ubezpieczeń w oddziale jest więcej niż dwie, informacje o nich 
należy wpisać na kolejnych egzemplarzach załącznika „Reprezentant podmiotu zagranicznego”.  

Część I  
I.1 DANE OSOBY  

 1. Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego 2. Drugi człon nazwiska złożonego 
   

 3. Pierwsze imię 4. Drugie imię  
 

  
 5. Numer  PESEL               

                               6. Funkcja osoby w oddziale  
 

 
 

I.2 DANE OSOBY  

 1.   Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego 2.   Drugi człon nazwiska złożonego 
   

 3.   Pierwsze imię 4.   Drugie imię  
 

  
 5.   Numer  PESEL               

                               6.   Funkcja osoby w oddziale  
 

 
 

Część II  
II.1 PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK 
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  KRS-WK  ORGANY PODM OTU / WSPÓLNICY UPRAWNIENI DO 
REPREZENTOWANIA SPÓŁKI 

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

Załącznik do wniosku o rejestrację  
lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców  
lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 

i zawodowych, funda ji oraz samodziel ych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej 

   
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) 
 Nazwa / firma  

 
Jeśli w sk ad orga u wchod ą w ęcej n ż dwie osoby lub wspóln ków rep ezentujących spółkę jest w ę ej niż dwóch,  informacje o nich należy wpisać 
na kolejnych egzemplarzach załącznika KRS-WK. W przypadku gdy wpis dotyczy organu reprezentacji, informację o sposobie reprezentacji należy 
wpisać tylko na pierwszym egzemplarzu załącznika, a na pozostałych pole oznaczone numerem 3 należy przekreślić.  

Część I  
I.1 OKREŚLENIE ORGANU PODMIOTU / WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO 

REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, KTÓRYCH DOTYCZY WPIS 
Dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w celu wpisania osób wchodzących w skład rady społecznej, należy w polu 
oznaczonym numerem 1 zaznaczyć kwadrat 3 „organ nadzoru”, w polu oznaczonym numerem 2 wpisać wyrażenie „rada społeczna”.  

 1. Zgłoszenie dotyczy: 

   1.  Organu uprawnionego do 
reprezentacji podmiotu  2   Wspólników uprawnionych do 

reprezentowania spółki  3.  Organu nadzoru 

 W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 pole oznaczone numerem 2 w części I.1 należy przekreślić. 
W p zypadku zaznaczenia kwadratu 3 pole oznaczone numerem 3 w części I.2 należy przekreślić. 

 2. Nazwa organu 

I.2 INFORMACJA O SPOSOBIE REPREZENTACJI PODMIOTU 
Informacja obejm je  

  owa ia podm otu przez zarząd, je el  ostał powołany, 
- sposób rep e e tacj  podm otu p zez prokurentów, jeśli została ustanowiona prokura, 
- sposób reprezentacji spółki przez wspólników, w przypadku gdy wspólnikiem jest osoba prawna – wskazanie osób reprezentujących osobę 

       prawną w spółce, której wpis dotyczy. 

 3. Sposób reprezentacji 
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- sposób reprezenta         
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       prawną w spółce  której wpis d tyczy  
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Załącznik nr 5051)
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Część II  
II.1 DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD ORGANU / WSPÓLNIKA UPRAWNIONEGO DO 

REPREZENTOWANIA SPÓŁKI 
 1.   Czy osoba, której dotyczy wpis jest osobą fizyczną? 

Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK”, pola o numerach 7 i 8 należy przekreślić.   TAK  NIE 

 2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

3.   Drugi człon nazwiska złożonego 

   
   

 4.   Pierwsze imię 5.   Drugie imię  

 6.   Numer  PESEL               

                                                       

                         7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON 

 Informacje dotyczące osoby wchodzącej w skład organu reprezentacji 
 9.   Funkcja osoby w organie reprezentacji 

 10.   Czy osoba wchodząca w skład organu reprezentacji jest zawieszona ?1) 

 TAK  NIE 

 11.   Data do jakiej osoba została zawieszona (dzień–miesiąc–rok)1)        -       -                   

                                                                                      
II.2 DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD ORGANU / WSPÓLNIKA UPRAWNIONEGO DO 

REPREZENTOWANIA SPÓŁKI 
 1.   Czy osoba, której dotyczy wpis jest osobą fizyczną? 

Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK”, pola o numerach 7 i 8 należy przekreślić.   TAK  NIE 

 2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

3.   Drugi człon nazwiska złożonego 

   
   

 4.   Pierwsze imię 5.   Drugie imię  

 6.   Numer  PESEL               

                                                       

                         7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON 

 Informacje dotyczące osoby wchodzącej w skład organu reprezentacji 
 9.   Funkcja osoby w organie reprezentacji 

 10.   Czy osoba wchodząca w skład organu reprezentacji jest zawieszona ?1) 

 TAK  NIE 

 11.   Data, do jakiej osoba została zawieszona (dzień–miesiąc–rok)1)        -       -                   

                                                                                      
Część III  
III.1 PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK 
  

 
 
 
 

  

 

                                                           
1) Dotyczy podmiotów, dla których przepisy dopuszczają zawieszenie osoby wchodzącej w skład organu reprezentacji. 
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  KRS-WL  
PROKURENCI,  

PEŁNOMOCNICY SPÓŁDZIELNI, PRZEDSIĘBIORSTWA 
PAŃSTWOWEGO, INSTYTUTU BADAWCZEGO 

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

 Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu 
w rejestrze przedsiębiorców 

   
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) 
 Nazwa / Firma  

 Jeśli prokurentów lub pełnomocników  jest więcej niż czterech, informacje o nich należy wpisać na kolejnych egzemplarzach załącznika „Prokurenci, 
pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego”.  

Część I  
I.1 DANE PROKURENTA LUB PEŁNOMOCNIKA 
 1  Określenie osoby: 
   1.  Prokurent  2.  Pełnomocnik 

 2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

3.   Drugi człon nazwiska złożonego 

  
 

 4.   Pierwsze imię 5.   Drugie imię  

 6.   Numer  PESEL               

                                                       

                         7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON 

 9.   Rodzaj prokury lub zakres pełnomocnictwa: 

I.2 DANE PROKURENTA LUB PEŁNOMOCNIKA 
 1    Określenie osoby: 
   1.  Prokurent  2.  Pełnomocnik 

 2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

3.   Drugi człon nazwiska złożonego 

  
 

 4.   Pierwsze imię 5.   Drugie imię  

 6.   Numer  PESEL               

                                                       

                         7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON 

                 
 

  1  
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Załącznik nr 5165)

65) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
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 9.   Rodzaj prokury lub zakres pełnomocnictwa: 

I.3 DANE PROKURENTA LUB PEŁNOMOCNIKA 
 1.   Określenie osoby: 
   1  Prokurent  2  Pełnomocnik 

 2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

3.   Drugi człon nazwiska złożonego 

  
 

 4.   Pierwsze imię 5.   Drugie imię  

 6.   Numer  PESEL               

                                                       

                         7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON 

 9.   Rodzaj prokury lub zakres pełnomocnictwa: 

I.4 DANE PROKURENTA LUB PEŁNOMOCNIKA 
 1.   Określenie osoby: 
   1  Prokurent  2  Pełnomocnik 

 2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

3.   Drugi człon nazwiska złożonego 

  
 

 4.   Pierwsze imię 5.   Drugie imię  

 6.   Numer  PESEL               

                                                       

                         7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON 

 9.   Rodzaj prokury lub zakres pełnomocnictwa: 

Część II  
II.1 PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK 
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  KRS-WM  PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu 
w rejestrze przedsiębiorców  

   
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) 
 Nazwa / firma / nazwisko i imię  
  

   
Część I 
I.1 OPIS PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD) 

I.1.1 Przedmiot przeważającej działalności 
Należy wpisać kod PKD na poziomie podklasy 

Kod PKD Opis przedmiotu działalności 

 
   

. 

  

. 

  

 
                  

I.1.2 Przedmiot pozostałej działalności 

Kod PKD Opis przedmiotu działalności 

 
   

. 

  

. 

  

 
                  

 
   

. 

  

. 

  

 
                  

 
   

. 

  

. 
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. 
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Kod PKD Opis przedmiotu działalności 

 
   

. 

  

. 

  

 
                  

 
   

. 

  

. 

  

 
                  

Część II 
PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK 
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  KRS-ZA  
ZMIANA – ODDZIAŁY, TERENOWE JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNE  

CORS

Centrum Ogó nopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

Załącznik do wniosku o zmianę  
w  Krajowym Rejestrze Sądowym.  

   
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) 
 Nazwa / Firma  

Część I  
I.1 DANE ODDZIAŁU / TERENOWEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ 
 1. Wpis dotyczy: 
   1.  Wykreślenia jednego i wpisania nowego oddziału  3.  Wykreślenia oddziału  

   2.  Zmiany danych oddziału  4.  Wpisania nowego oddziału 

 1)  W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 należy w polach oznaczonych numerami od 2 do 7 wpisać dane dotyczące oddziału wykreślanego, a 
w polach od 8 do 18 wpisać dane dotyczące nowego oddziału. 

2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 należy w polach oznaczonych numerami od 2 do 7 wpisać dane dotychczasowe identyfikujące oddział, 
a w polach oznaczonych numerami od 8 do 18 tylko te dane, które  uległy zmianie, pozostałe pola przekreślając. Przy czym: 
• jeśli zmiana dotyczy adresu, należy wypełnić pola od 14 do 18, 
• jeśli zmiana dotyczy siedziby, należy wypełnić pola od 9 do 18. 

3) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 należy wypełnić pola oznaczone numerami od 2 do 7, a pola od 8 do 18 przekreślić. 
4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 należy wypełnić pola oznaczone numerami od 8 do 18, a pola od 2 do 7 przekreślić. 

 Dane oddziału / terenowej jednostki organizacyjnej, którego dotyczy zmiana lub wykreślenie 
 2. Nazwa / firma 
  

 3. Kraj 4. Województwo (Stan, Departament) 
   

 5. Powiat 6. Gmina 
   

 7. Miejscowość  

 Nowy oddział / terenowa jednostka organizacyjna lub nowe dane w przypadku zmiany danych 
 8. Nazwa / firma 
  

 9. Kraj 10. Województwo (Stan, Departament) 
   

 11. Powiat 12. Gmina 
   

 13. Miejscowość  

 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 
  

  

 17. Kod pocztowy 18. Poczta 
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I.2 DANE ODDZIAŁU / TERENOWEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ 
 1.   Wpis dotyczy: 
   1.  Wykreślenia jednego i wpisania nowego oddziału  3.  Wykreślenia oddziału  

   2.  Zmiany danych oddziału  4.  Wpisania nowego oddziału  

 1) W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 należy w polach oznaczonych numerami od 2 do 7 wpisać dane dotyczące oddziału wykreślanego, a w 
polach od 8 do 18 wpisać dane dotyczące nowego oddziału. 

2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 należy w polach oznaczonych numerami od 2 do 7 wpisać dane dotychczasowe identyfikujące oddział, 
a w polach oznaczonych numerami od 8 do 18 tylko te dane, które  uległy zmianie, pozostałe pola przekreślając. Przy czym: 
• jeśli zmiana dotyczy adresu, należy wypełnić pola od 14 do 18, 
• jeśli zmiana dotyczy siedziby, należy wypełnić pola od 9 do 18. 

3) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 należy wypełnić pola oznaczone numerami od 2 do 7, a pola od 8 do 18 przekreślić. 
4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 należy wypełnić pola oznaczone numerami od 8 do 18, a pola od 2 do 7 przekreślić. 
 

 Dane oddziału / terenowej jednostki organizacyjnej, którego dotyczy zmiana lub wykreślenie 
 2.   Nazwa / firma 
  

 3.   Kraj 4.   Województwo (Stan, Departament) 
   

 5.   Powiat 6.   Gmina 
   

 7.   Miejscowość  

 Nowy oddział / terenowa jednostka organizacyjna lub nowe dane w przypadku zmiany danych 
 8.   Nazwa / firma 
  

 9.   Kraj 10.   Województwo (Stan, Departament) 
   

 11.   Powiat 12.   Gmina 
   

 13.   Miejscowość  

 14.   Ulica 15.   Nr domu 16.   Nr lokalu 
  

  

 17.   Kod pocztowy 18.   Poczta 
   

Część II  
II.1 PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK 
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  KRS-ZB  
ZMIANA – WSPÓLNICY SPÓŁKI JAWNEJ, 

KOMPLEMENTARIUSZE SPÓŁKI 
KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ 

CORS

Centrum Ogólnopolsk ch Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

Załącznik do wniosku o zmianę danych  
w  rejestrze przedsiębiorców  

   
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) 
 Nazwa / firma  

Jeśli wspólników / komplementariuszy, których dane uległy zmianie, jest więcej niż jeden, informacje o pozostałych należy wpisać w kolejnych 
egzemplarzach załącznika KRS-ZB. 

Część I  
I.1 DANE WSPÓLNIKA / KOMPLEMENTARIUSZA 
 1. Wpis dotyczy: 
   1.  Wykreślenia jednego i wpisania nowego 

wspólnika  3.  Wykreślenia wspólnika  

   2.  Zmiany danych wspólnika  4.  Wpisania nowego wspólnika  

 1) W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 należy w polach o numerach od 2 do 9 wpisać dane osoby wykreślanej, a w polach o numerach od 
10 do 21 dane nowej osoby. 

2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 należy w polach o numerach od 2 do 9 wpisać dane dotychczasowe identyfikujące osobę, a w polach 
o numerach od 11 do 21 tylko te dane, które uległy zmianie, pozostałe pola przekreślając. Przy czym: 
• jeśli zmiana dotyczy nazwiska dwuczłonowego, należy wpisać oba jego człony, 
• w przypadku zmiany jednego z imion należy wpisać oba imiona. 

3) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 należy wypełnić pola o numerach od 2 do 9, a pola o numerach od 10 do 21 przekreślić. 
4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 należy wypełnić pola o numerach od 10 do 21, a pola o numerach od 2 do 9 przekreślić.  

 
 Dane wspólnika, którego dotyczy zmiana lub wykreślenie 
 2. Czy wspólnik jest osobą fizyczną? 

(Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK”, pola o numerach 8 i 9  należy przekreślić.)  TAK  NIE 

 3. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

4. Drugi człon nazwiska złożonego 

   
   

 5. Pierwsze imię 6. Drugie imię  

 7. Numer  PESEL               

                                                       

                         8. Numer KRS 9. Numer identyfikacyjny REGON 

 Dane nowego wspólnika lub nowe dane wspólnika w przypadku zmiany danych 
 Jeśli wpis dotyczy osoby, której dane uległy zmianie, pole oznaczone numerem 10 należy przekreślić. 
 W polach o numerach od 18 do 21 odpowiedź „BEZ ZMIAN” dotyczy wyłącznie osoby, której dane ulegają zmianie. 

 10. Czy wspólnik jest osobą fizyczną? 
(Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK”, pola o numerach 16 i 17 należy przekreślić.)  TAK  NIE 

 11. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

12. Drugi człon nazwiska złożonego 

   
   

 13. Pierwsze imię 14. Drugie imię  

 15. Numer  PESEL               
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                         16. Numer KRS 17. Numer identyfikacyjny REGON 

 Informacje o wspólniku / komplementariuszu będącym osobą fizyczną  
 18. Czy wspólnik / komplementariusz pozostaje w związku małżeńskim? 

(Jeśli zaznaczono odpowiedź „NIE”, pola o numerach 19 i 20 należy 
przekreślić.)  TAK  NIE  BEZ ZMIAN  

 19. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?  TAK  NIE  BEZ ZMIAN  

 20. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?  TAK  NIE  BEZ ZMIAN  

 21. Czy wspólnik / komplementariusz ma ograniczoną zdolność do 
czynności prawnych?  TAK  NIE  BEZ ZMIAN  

Część II  
II.1 PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK 
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  KRS-ZC  ZMIANA – WSPÓLNICY 
 SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ 

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

Załącznik do wniosku o zmianę danych  
w  rejestrze przedsiębiorców  

   
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) 
 Nazwa / firma  

Jeśli wspólników, których dane uległy zmianie, jest więcej niż jeden, informacje o pozostałych należy wpisać w kolejnych egzemplarzach 
załącznika KRS-ZC. 

Część I  
I.1 DANE WSPÓLNIKA  
 1. Wpis dotyczy: 
   1.  Wykreślenia jednego i wpisania nowego 

komandytariusza lub komplementariusza  3.  Wykreślenia komandytariusza lub 
komplementariusza  

   2.  Zmiany danych komandytariusza lub 
komplementariusza  4.  Wpisania nowego komandytariusza lub 

komplementariusza 
 1) W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 należy w polach o numerach od 2 do 10 wpisać dane osoby wykreślanej, a w polach o numerach od 

11 do 32 dane nowej osoby. 
2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 należy w polach o numerach od 2 do 10 wpisać dane dotychczasowe identyfikujące osobę, a w 

polach o numerach od 13 do 32 tylko te dane, które uległy zmianie, pozostałe pola przekreślając. Przy czym: 
• jeśli zmiana dotyczy nazwiska dwuczłonowego, należy wpisać oba jego człony, 
• w przypadku zmiany jednego z imion należy wpisać oba imiona.  

3) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 należy wypełnić pola o numerach od 2 do 10, a pola o numerach od 11 do 32 przekreślić. 
4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 należy wypełnić pola o numerach od 11 do 32, a pola o numerach od 2 do 10 przekreślić.  

 
 Dane wspólnika, którego dotyczy zmiana lub wykreślenie 
 2. Czy wspólnik jest komandytariuszem?  TAK  NIE 

 3. Czy wspólnik jest osobą fizyczną? 
(Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK”, pola o numerach 9 i 10 należy przekreślić.)  TAK  NIE 

 4. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

5. Drugi człon nazwiska złożonego 

   
   

 6. Pierwsze imię 7. Drugie imię  

 8. Numer  PESEL               

                                                       

                         9. Numer KRS 10. Numer identyfikacyjny REGON 

 Dane nowego wspólnika lub nowe dane wspólnika w przypadku zmiany danych 
 Jeśli wpis dotyczy osoby, której dane uległy zmianie, pola oznaczone numerami 11 i 12 należy przekreślić. 
 W polach o numerach od 20 do 26 odpowiedź „BEZ ZMIAN” dotyczy wyłącznie osoby, której dane ulegają zmianie. 

 11. Czy wspólnik jest komandytariuszem? 
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” pola oznaczone numerami od 24 do 32 należy 
przekreślić.) 

 TAK  NIE 

 12. Czy wspólnik jest osobą fizyczną? 
(Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK”, pola o numerach 18 i 19 należy przekreślić.)  TAK  NIE 

 13. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

14. Drugi człon nazwiska złożonego 
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 15. Pierwsze imię 16. Drugie imię  

 17. Numer  PESEL               

                                                       

                         18. Numer KRS 19. Numer identyfikacyjny REGON 

 Informacje o wspólniku będącym osobą fizyczną  
 20. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? 

(Jeśli zaznaczono odpowiedź „NIE” w przypadku, gdy wpis dotyczy 
nowego wspólnika, pola o numerach 21 i 22 należy przekreślić.)   TAK  NIE  BEZ ZMIAN  

 21. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?  TAK  NIE  BEZ ZMIAN  

 22. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?  TAK  NIE  BEZ ZMIAN  

 23. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?  TAK  NIE  BEZ ZMIAN  

 Informacje dotyczące wspólnika będącego komandytariuszem 
(Jeśli wpis dotyczy nowego komandytariusza, pola o numerach 27 i 30 należy przekreślić, a  pozostałe pola odpowiednio wypełnić.) 

 24. Wysokość sumy komandytowej   
 

 
  

 25. Aktualna wartość wkładu wspólnika określona w umowie  
 

 
  

 26. Czy jest w tym wkład niepieniężny?  TAK  NIE  BEZ ZMIAN  

 27. Czy komandytariusz wniósł nowy wkład? 
(Jeśli zaznaczono odpowiedź „NIE”, pola o numerach 28 i 29 należy przekreślić.)  TAK  NIE 

 28. Wartość wkładu wnoszonego   
 

 
  

 29. Czy jest w tym wkład niepieniężny?  TAK  NIE 

 30. Czy zwrócono komandytariuszowi wkład? 
(Jeśli zaznaczono odpowiedź „NIE”, pola o numerach 31 i 32 należy przekreślić.)  TAK  NIE 

 31. Wartość wkładu zwracanego   
 

 
  

 32. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?  TAK  NIE 

Część II  
II.1 PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK 
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  KRS-ZD  ZMIANA – PARTNERZY 

CORS

Centrum Ogólnopolsk ch Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

Załącznik do wniosku o zmianę danych 
w  rejestrze przedsiębiorców  

   
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) 
 Nazwa / firma  

Jeśli partnerów, których dane uległy zmianie, jest więcej niż dwóch, informacje o pozostałych należy wpisać w kolejnych egzemplarzach 
załącznika KRS-ZD. 

Część I  
I.1 DANE PARTNERA 
 1. Wpis dotyczy: 
   1.  Wykreślenia jednego i wpisania nowego partnera  3.  Wykreślenia partnera  

   2.  Zmiany danych partnera  4.  Wpisania nowego partnera  

 1) W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 należy w polach o numerach od 2 do 6 wpisać dane osoby wykreślanej, a w polach o numerach od 7 
do 16 dane nowej osoby. 

2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 należy w polach o numerach od 2 do 6 wpisać dane dotychczasowe identyfikujące osobę, a w polach 
o numerach od 7 do 16 tylko te dane, które uległy zmianie, pozostałe pola przekreślając. Przy czym: 
• jeśli zmiana dotyczy nazwiska dwuczłonowego, należy wpisać oba jego człony, 
• w przypadku zmiany jednego z imion należy wpisać oba imiona.  

3) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 należy wypełnić pola o numerach od 2 do 6, a pola o numerach od 7 do 16 przekreślić. 
4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 należy wypełnić pola o numerach od 7 do 16, a pola o numerach od 2 do 6 przekreślić.  

 Dane partnera, którego dotyczy zmiana lub wykreślenie 
 2. Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego 3. Drugi człon nazwiska złożonego 
   

 4. Pierwsze imię 5. Drugie imię  

 6. Numer  PESEL               

                               Dane nowego partnera lub nowe dane partnera w przypadku zmiany danych 
(W polach o numerach od 12 do 16 odpowiedź „BEZ ZMIAN” dotyczy wyłącznie osoby, której dane ulegają zmianie.) 

 7. Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego 8. Drugi człon nazwiska złożonego 
   

 9. Pierwsze imię 10. Drugie imię  

 11. Numer  PESEL               

                               12. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych 
w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?  TAK  NIE  BEZ ZMIAN  

 13. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim? 
(Jeśli zaznaczono odpowiedź „NIE”, pola o numerach 14 i 15 należy 
przekreślić.)  TAK  NIE  BEZ ZMIAN  

 14. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?  TAK  NIE  BEZ ZMIAN  

 15. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?  TAK  NIE  BEZ ZMIAN  

 16. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?  TAK  NIE  BEZ ZMIAN  
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I.2 DANE PARTNERA 
 1.   Wpis dotyczy: 
   1.  Wykreślenia jednego i wpisania nowego partnera  3.  Wykreślenia partnera  

   2.  Zmiany danych partnera  4.  Wpisania nowego partnera  

 1) W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 należy w polach o numerach od 2 do 6 wpisać dane osoby wykreślanej, a w polach o numerach od 7 
do 16 dane nowej osoby. 

2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 należy w polach o numerach od 2 do 6 wpisać dane dotychczasowe identyfikujące osobę, a w 
polach o numerach od 7 do 16 tylko te dane, które uległy zmianie, pozostałe pola przekreślając. Przy czym: 
• jeśli zmiana dotyczy nazwiska dwuczłonowego, należy wpisać oba jego człony, 
• w przypadku zmiany jednego z imion należy wpisać oba imiona.  

3) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 należy wypełnić pola o numerach od 2 do 6, a pola o numerach od 7 do 16 przekreślić. 
4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 należy wypełnić pola o numerach od 7 do 16, a pola o numerach od 2 do 6 przekreślić.  

 
 Dane partnera, którego dotyczy zmiana lub wykreślenie 
 2.   Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego 3.   Drugi człon nazwiska złożonego 
   

 4.   Pierwsze imię 5.   Drugie imię  

 6.   Numer  PESEL               

                               Dane nowego partnera lub nowe dane partnera w przypadku zmiany danych 
(W polach o numerach od 12 do 16 odpowiedź „BEZ ZMIAN” dotyczy wyłącznie osoby, której dane ulegają zmianie.) 

 7.   Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego 8.   Drugi człon nazwiska złożonego 
   

 9.   Pierwsze imię 10.   Drugie imię  

 11.   Numer  PESEL               

                               12.   Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych 
w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?  TAK  NIE  BEZ ZMIAN  

 13.   Czy partner pozostaje w związku małżeńskim? 
(Jeśli zaznaczono odpowiedź „NIE”, pola o numerach 14 i 15 należy 
przekreślić.)  TAK  NIE  BEZ ZMIAN  

 14.   Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?  TAK  NIE  BEZ ZMIAN  

 15.   Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?  TAK  NIE  BEZ ZMIAN  

 16.   Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?  TAK  NIE  BEZ ZMIAN  

Część II  
II.1 PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK 
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  KRS-ZE  
ZMIANA – WSPÓLNICY SPÓŁKI  

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
PODLEGAJĄCY WPISOWI DO REJESTRU 

CORS

Centrum Ogó nopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

Załącznik do wniosku o zmianę danych 
w  rejestrze przedsiębiorców  

   
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) 
 Nazwa / firma  

Jeśli wspólników, których dane uległy zmianie, jest więcej niż jeden, informacje o pozostałych należy wpisać na kolejnych egzemplarzach 
załącznika KRS-ZE. 

Część I  
I.1 DANE WSPÓLNIKA 
 1.   Wpis dotyczy: 
   1.  Wykreślenia jednego i wpisania nowego wspólnika  3.  Wykreślenia wspólnika 

   2.  Zmiany danych wspólnika  4.  Wpisania nowego wspólnika  

 1. W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 należy w polach od 2 do 9 wpisać dane osoby wykreślanej, a w polach od 10 do 19 dane nowej 
osoby. 

2. W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 należy w polach od 2 do 9 wpisać dane dotychczasowe identyfikujące osobę, a w polach od 11 do 
19 tylko te dane, które uległy zmianie, pozostałe pola przekreślając. Przy czym: 
• jeśli zmiana dotyczy nazwiska dwuczłonowego należy wpisać oba jego człony, 
• w przypadku zmiany jednego z imion należy wpisać oba imiona 

3. W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 należy wypełnić pola od 2 do 9, a pola od 10 do 19 przekreślić. 
4. W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 należy wypełnić pola od 10 do 19, a pola od 2 do 9 przekreślić.  

 
 Dane wspólnika, którego dotyczy zmiana lub wykreślenie 
 2. Czy wspólnik jest osobą fizyczną? 

Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK”, pola o numerach 8 i 9 należy przekreślić.  TAK  NIE 

 3.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

4.   Drugi człon nazwiska złożonego 

   
   

 5.   Pierwsze imię 6.   Drugie imię  

 7.   Numer  PESEL               

                                                       

                         8.   Numer KRS 9.   Numer identyfikacyjny REGON 

 
Dane nowego wspólnika lub nowe dane wspólnika w przypadku zmiany danych 

Jeśli wpis dotyczy osoby, której dane uległy zmianie, pole oznaczone numerem 10 należy przekreślić. 

 10. Czy wspólnik jest osobą fizyczną? 
Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK”, pola o numerach 16 i 17 należy przekreślić.  TAK  NIE 

 11.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

12.   Drugi człon nazwiska złożonego 

 13.   Pierwsze imię 14.   Drugie imię  

 15.   Numer  PESEL               
                       

Załącznik nr 5751)



Dziennik Ustaw – 203 –  Poz. 724

 

  KRS-ZE     2/2 
 

                         

                         16.   Numer KRS 17.   Numer identyfikacyjny REGON 

 18.   Liczba i łączna wartość udziałów  

 
 

 

 19. Czy wspólnik posiada całość udziałów? 
Odpowiedź „BEZ ZMIAN” nie dotyczy nowego wspólnika.  TAK  NIE  BEZ ZMIAN  

Część II  
II.1 PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK 
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  KRS-ZF  
ZMIANA – AKCJONARIUSZ SPÓŁKI AKCYJNEJ 

CORS

Centrum Ogólnopolsk ch Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

Załącznik do wniosku o zmianę danych  
w  rejestrze przedsiębiorców.  

   
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) 
 Firma  

Część I  
I.1 AKCJONARIUSZ, DO KTÓREGO W CAŁOŚCI NALEŻĄ AKCJE SPÓŁKI  
 1. Wpis dotyczy: 
   1.  Wykreślenia akcjonariu za i wpisania innego 

jedynego akcjonariusza  3.  Wykreślenia akcjonariusza  

   2.  Zmiany danych akcjonariusza  4   Wpisania jedynego akcjonariusza 

1. W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 w polach od 2 do 9 należy wpisać dane akcjonariusza wykreślanego, a w polach od 10 do 18 dane nowego 
akcjonariusza.  

2. W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 w polach od 2 do 9. należy wpisać dane akcjonariusza takie jakie są zapisane w rejestrze, a w polach od 11 
do 18 należy wpisać tylko te dane, które uległy zmianie, przy czym: 
• jeśli zmiana dotyczy nazwiska dwuczłonowego należy wpisać oba jego człony, 
• w przypadku zmiany jednego z imion należy wpisać oba imiona 

3. W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 w polach od 2 do 9 należy wpisać dane akcjonariusza wykreślanego, a pola od 10 do 17 przekreślić. 
4. W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 w polach od 10 do 17 należy wpisać dane akcjonariusza, do którego w całości należą akcje spółki, a pola od 2 

do 9 przekreślić. 
  

Dane akcjonariusza, którego dotyczy wykreślenie lub zmiana danych 
 2. Czy akcjonariusz jest osobą fizyczną? 

(Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK” pola o numerach 8 i 9 należy przekreśl ć.)  TAK  NIE 

 3. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
 

4. Drugi człon nazwiska złożonego 
   

   

 5. Pierwsze imię 6. Drugie imię  

 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 osobą fizyczną? 

(Py an e dotyczy wpisan a nowego akcjonariusza  Jeśli zaznaczono odpowiedź TAK  pola o 
numerach 16 i 17 należy przekreślić.)  TAK  NIE 

 11. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

12. Drugi człon nazwiska złożonego 

   
   

 13. Pierwsze imię 14. Drugie imię  
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1 . Drugi człon nazwis  go 
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 15. Numer  PESEL               

                                                      

                         16. Numer KRS 17. Numer identyfikacyjny REGON 

 18. Czy akcjonariusz posiada całość akcji? 
(Odpowiedź „BEZ ZMIAN” nie dotyczy nowego akcjonariusza.)  TAK  NIE  BEZ ZMIAN  

Część II  
II.1 PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK 
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 KRS-ZH  ZMIANA - POŁĄCZENIE, PODZIAŁ, PRZEKSZTAŁCENIE 
SPÓŁKI 

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

 Załącznik do wniosku o zmianę danych  
w  rejestrze przedsiębiorców 

   
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) 

 Firma 

Jeśli podmiotów, o których informacje powinny być wpisane w części II lub III załącznika jest więcej niż 3, wówczas należy informacje o pozostałych 
podmiotach wpisać na kolejnych egzemplarzach załącznika KRS-ZH. Na kolejnych egzemplarzach załącznika należy przekreślić część I. 

Część I  
I.1 OKREŚLENIE RODZAJU WPISU      

 1. Wpis informacji o: 

   1.  Przekształceniu w inną spółkę handlową  4.  Wydzieleniu części majątku spó ki w wyniku podziału1 

   2.  Podziale spó ki z jej likwidacją1  5.  Przejęciu części majątku innej spó ki w wyniku podziału1 

   3.  Przejęciu przez inną spółkę  6.  Przejęciu innej spó ki1 

 2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia, data podjęcia uchwały o połączeniu, podziale lub przekształceniu oraz 
organ podejmujący uchwałę 

 
 

 1. W przypadku zaznaczenia kwadratu 1, 2, 3 lub 4 należy wypełnić część II załącznika. 
2. W przypadku zaznaczenia kwadratu 5 lub 6 należy wypełnić część III załącznika. 

Część II  
DANE PODMIOTÓW POWSTAŁYCH  W WYNIKU POŁĄCZENIA / PODZIAŁU LUB DANE PODMIOTÓW 
PRZEJMUJĄCYCH CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ MAJĄTKU SPÓŁKI 

(Wszystkie pola, w których nie będą wpisane dane, należy przekreślić. Jeśli podmiotów jest więcej niż trzy, należy wypełnić kolejny egzemplarz 
załączn ka, przekreś ając na nim część I i III.) 

II.1 DANE PODMIOTU      

 1.   Nazwa / firma podmiotu 

 II.1.1 Czy podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym? 
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” należy wypełnić pola oznaczone numerami 2 i 6. 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” należy wypełnić pola oznaczone numerami od 3 do 6.)  TAK  NIE 

 2    Numer KRS                         

                              

 
 

   

1 Nie dotyczy spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej i komandytowo – akcyjnej. 
66)                 
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Załącznik nr 5966)

66) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 18.
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 3. Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany 4. Numer w rejestrze 

 5. Nazwa sądu prowadzącego rejestr 

 6. Numer  identyfikacyjny REGON               

                              
II.2 DANE PODMIOTU  

 1.   Nazwa / firma podmiotu 

 II.2.1 Czy podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym? 
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” należy wypełnić pola oznaczone numerami 2 i 6. 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” należy wypełnić 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 sądu prowadzącego rejestr 

 6.   Numer  identyfikacyjny REGON               

                              
II.3 DANE PODMIOTU  

 1.   Nazwa / firma podmiotu 

 II.3.1 Czy podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym? 
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” należy wypełnić pola oznaczone numerami 2 i 6. 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” należy wypełnić 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 sądu prowadzącego rejestr 

 6.   Numer  identyfikacyjny REGON               

                              

Część III  
DANE PODMIOTÓW, KTÓRYCH MAJĄTEK W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI JEST PRZEJMOWANY W WYNIKU 
POŁĄCZENIA LUB PODZIAŁU 

(Wszystkie pola, w których nie będą wpisane dane, należy przekreślić. Jeśli podmiotów jest więcej niż trzy, należy wypełnić kolejny egzemplarz 
załącznika, przekreślając na nim część I i II.) 

III.1 DANE PODMIOTU  

 1.   Nazwa / firma podmiotu 

 III.1.1 Czy podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym? 
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” należy wypełnić pola oznaczone numerami 2 i 6. 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” należy wypełnić 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 sądu prowadzącego rejestr 

 6.   Numer  identyfikacyjny REGON               

                              
III.2 DANE PODMIOTU  

 1.   Nazwa / firma podmiotu 

 III.2.1 Czy podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym? 
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” należy wypełnić pola oznaczone numerami 2 i 6. 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” należy wypełnić 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 sądu prowadzącego rejestr 

 6.   Numer  identyfikacyjny REGON               

                              
III.3 DANE PODMIOTU  

 1.   Nazwa / firma podmiotu 

 III.3.1 Czy podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym? 
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” należy wypełnić pola oznaczone numerami 2 i 6. 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” należy wypełnić 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 sądu prowadzącego rejestr 

 6.   Numer  identyfikacyjny REGON               

                              

Część IV  
IV.1 PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK 
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  KRS-ZJ  
ZMIANA – REPREZENTANT PODMIOTU ZAGRANICZNEGO 

CORS

Centrum Ogólnopolsk ch Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

Załącznik do wniosku o zmianę danych  
w  rejestrze przedsiębiorców  

   
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) 
 Nazwa / Firma  

Jeśli reprezentantów, których dane uległy zmianie jest więcej niż dwóch, informacje o pozostałych należy wpisać na kolejnych egzemplarzach 
załącznika KRS-ZJ. 

Część I  
I.1 DANE REPREZENTANTA 
 1.   Wpis dotyczy: 
   1.  Wykreślenia jednego i wpisania nowego 

reprezentanta  3.  Wykreślenia reprezentanta 

   2.  Zmiany danych reprezentanta  4.  Wpisania nowego reprezentanta 

 1) W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 należy w polach od 2 do 6 wpisać dane osoby wykreślanej, a w polach od 7 do 12 dane nowej osoby.  
2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 należy w polach od 2 do 6 wpisać dane dotychczasowe identyfikujące osobę, a w polach od 7 do 12 

tylko te dane, które uległy zmianie, pozostałe pola przekreślając. Przy czym: 
• jeśli zmiana dotyczy nazwiska dwuczłonowego, należy wpisać oba jego człony, 
• w przypadku zmiany jednego z imion, należy wpisać oba imiona. 

3) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 należy wypełnić pola od 2 do 6, a pola od 7 do 12 przekreślić. 
4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 należy wypełnić pola od 7 do 12, a pola od 2 do 6 przekreślić.  
 

 Dane reprezentanta, którego dotyczy zmiana lub wykreślenie 
 2.   Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego 3.   Drugi człon nazwiska złożonego 
   

   

 4.   Pierwsze imię 5.   Drugie imię  

 6.   Numer  PESEL               

                               
Dane nowego reprezentanta lub nowe dane reprezentanta w przypadku zmiany danych 

 7.   Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego 8.   Drugi człon nazwiska złożonego 
   

   

 9.   Pierwsze imię 10.   Drugie imię  

 11.   Numer  PESEL               

                               12.   Funkcja osoby w oddziale  
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I.2 DANE REPREZENTANTA 
 1.   Wpis dotyczy: 
   1.  Wykreślenia jednego i wpisania nowego 

reprezentanta  3.  Wykreślenia reprezentanta 

   2.  Zmiany danych reprezentanta  4.  Wpisania nowego reprezentanta 

 1) W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 należy w polach od 2 do 6 wpisać dane osoby wykreślanej, a w polach od 7 do 12 dane nowej 
osoby.  

2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 należy w polach od 2 do 6 wpisać dane dotychczasowe identyfikujące osobę, a w polach od 7 do 12 
tylko te dane, które uległy zmianie, pozostałe pola przekreślając. Przy czym: 
• jeśli zmiana dotyczy nazwiska dwuczłonowego należy wpisać oba jego człony, 
• w przypadku zmiany jednego z imion należy wpisać oba imiona. 

3) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 należy wypełnić pola od 2 do 6, a pola od 7 do 12 przekreślić. 
4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 należy wypełnić pola od 7 do 12, a pola od 2 do 6 przekreślić.  
 

 Dane reprezentanta, którego dotyczy zmiana lub wykreślenie 
 2.   Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego 3.   Drugi człon nazwiska złożonego 
   

   

 4.   Pierwsze imię 5.   Drugie imię  

 6.   Numer  PESEL               

                               
Dane nowego reprezentanta lub nowe dane reprezentanta w przypadku zmiany danych 

 7.   Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego 8.   Drugi człon nazwiska złożonego 
   

   

 9.   Pierwsze imię 10.   Drugie imię  

 11.   Numer  PESEL               

                               12.   Funkcja osoby w oddziale  

 
 

 

Część II  
II.1 PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK 
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  KRS-ZK  
ZMIANA – ORGANY PODMIOTU / WSPÓLNICY UPRAWNIENI 

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI 

CORS

Centrum Ogólnop lskich R jestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

Załącznik do wniosku o zmianę danych 
w  Krajowym Rejestrze Sądowym  

   
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) 
 Nazwa / Firma  

 

 Jeś i osób, dla których należy dokonać odpowiedniego wpisu jest więcej niż jedna, informacje o nich należy wpisać na kolejnych egzemplarzach 
załącznika KRS-ZK przekreślając na nich pole w części I.2 oraz pole oznaczone numerem 4 w części II.2.  

Część I  

I.1 OKREŚLENIE ORGANU LUB OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY WPIS 

 1. Zgłoszenie dotyczy: 

   1.  O ganu uprawnionego do 
reprezentacji podmiotu  2.  Wspólników uprawnionych do 

reprezentowania spó ki  3.  Organu nadzoru 

 - W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 lub 2, w części I.2 można zaznaczyć jeden z kwadratów 1, 2, 4  lub 5. 
- W przypadku zaznaczenia kwadratu 3, w części I.2 można zaznaczyć kwadrat 1 lub 3. 

I.2 OKREŚLENIE RODZAJU WPISU 
 2. Wpis dotyczy: 
   1.  Zmiany informacji o osobach w hodzących w 

skład organu lub wspó nikach uprawnionych do 
reprezentowania spółki 

 3.  Wykreślenia organu nadzoru 

   2.  Zmiany sp sobu reprezentacji łącznie ze mianą 
informacji o osobach wchodzących w skła  
organu uprawnionego do eprezentacji podmiotu 
lub wspólnik ch uprawnionych do 
reprezentowania spółki  

 4.  Wyk eślenia sposobu reprezentacji ącznie z 
organem up awnionym do reprezentacji po miotu 
lub wszystkimi wspólnikami uprawnionymi do 
reprezentacji spó ki  

     5.  Zmiany informacji o sposobie reprezentacji 

 1) W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 należy wypełnić pole oznaczone numerem 3 w części II oraz odpowiednie pola w części III. Jeżeli wpis 
dotyczy wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki pole oznaczone numerem 3 w części II należy przekreślić. 

2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 należy wypełnić pola oznaczone numerem 3 i 4 w części II oraz odpowiednie pola w części III. Jeżeli 
wpis dotyczy wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki pole oznaczone numerem 3 w części II należy przekreślić.  

3) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 lub 4 należy wypełnić pole oznaczone numerem 3 w części II. Jeżeli wpis dotyczy wspólników 
uprawnionych do reprezentowan a spółki w polu oznaczonym numerem 3  części II należy wpisać słowa „wspólnicy uprawnieni do 
reprezentowania spółki . Pola w pozostałych częściach załącznika należy przekreślić. 

4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 5 należy wypełnić tylko pole oznaczone numerem 4 w części II. 
 
UWAGA !  
Wszystkie pola, w których nie będą wpisane dane, należy przekreślić ! 
 

Część II  
II.1 DANE ORGANU 

 3. Nazwa organu  
 

II.2 ZMIANA SPOSOBU REPREZENTACJI 
 4. Nowy sposób reprezentacji podmiotu 
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Z I   O G  OD IO   S IC  IE I 

DO REPREZENTO ANI  SPÓŁKI 

    
Krajowy Rejest  

Sąd wy 

Z i   i   i   
w  Kr  Reje tr e Są o m  

   
  (     ) 

     
 

                     
załącznika KR -ZK przekreśla ąc na n ch po e w części 2 ora  po e ozna zone num rem 4 w c ę c  II.   

   

        

    

     Or anu   
reprezentacji podmiotu       

reprezentowan a spó ki      

   d                     
 W przypadku zaznaczenia kwadratu 3  w z ści I.2 mo na zazn czyć kwad at 1 l b 3. 

    
    
   1   Zm       

skład o ganu lub wspólnikac  uprawnionych d  
repre entowania spółki 

      

     Zm any sposobu eprez     
informacji o osobach wchodzących w skład 
organu up awnionego do reprezen acji pod  
lub wspóln kach uprawni nych do 
rep ezen owania spółki  

        
organem up awnionym do reprezentacji podm  
lub wszy tkimi wspólni ami uprawnionymi do 
reprezentac i spó k   

            

                        
dotyczy wspólników uprawn ony h do rep ezentowania spółk  pole oznaczone numerem 3 w części II na eży p zek eś ić  

  rzypadku zaznaczen a kwadratu 2 należy wypełnić pola ozna zone numerem 3 i 4 w częśc  I oraz odpowiedn e pola w c    
pis dotyczy wspóln ków upraw ionych do eprezentowania spó ki pole ozna zone numerem 3 w części II nale y przekreślić   

  rzypadk  zaznaczen a kw d atu 3 ub 4 na eży wype n ć pole oznaczone umerem 3  częśc  I  Jeżeli p s do yczy wspólnik  
uprawnio ych do reprezentowan a sp łki w polu oznaczonym nume em 3 w części I ależy wpisać słowa wspóln cy uprawnieni  
reprezentowania spółki . Pola w pozos ałych częściach za ącznika na eży przekreś ić. 

  rzypadku zaznaczen a kwadratu 5 należy wypełnić ylko pole oznaczone numerem 4    
 

   
Wszystk e           
 

   
   

     
 

    
      

   Załącznik nr 62
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Część III  
III.1 DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD ORGANU / WSPÓLNIKA UPRAWNIONEGO DO 

REPREZENTOWANIA SPÓŁKI 
 1.   Wpis dotyczy: 
   1.  Wykreślenia jednej i wpisania nowej osoby  3.  Wykreślenia osoby 

   2.  Zmiany danych osoby  4.  Wpisania nowej osoby 

 1) W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 należy w polach oznaczonych numerami od 2 do 9 wpisać dane osoby, która jest wykreślana, a w 
polach od 10 do 20 dane nowej osoby. 

2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 należy w polach oznaczonych numerami od 2 do 9 wpisać dotychczasowe dane identyfikujące 
osobę, a w polach oznaczonych numerami od 11 do 20 te dane, które uległy zmianie, przy czym: 
• jeśli zmiana dotyczy nazwiska dwuczłonowego należy wpisać oba jego człony,  
•w przypadku zmiany jednego z imion należy wpisać oba imiona. 

3) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 należy wypełnić pola oznaczone numerami od 2 do 9, a pola od 10 do 20 przekreślić. 
4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 należy wypełnić pola oznaczone numerami od 10 do 20, a pola od 2 do 9 przekreślić.  
 

 Dane osoby, której dotyczy zmiana lub wykreślenie 
  2. Czy osoba, której dotyczy wpis, jest osobą fizyczną? 

(Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK” pola o numerach 8 i 9 należy przekreślić.)  TAK  NIE 

 3.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

4.   Drugi człon nazwiska złożonego 

   
   
 5.   Pierwsze imię 6.   Drugie imię  

 7.   Numer  PESEL               

                                                       

                         8.   Numer KRS 9.   Numer identyfikacyjny REGON 

 Dane nowej osoby lub  nowe dane osoby, której dotyczy zmiana 
(Jeśli wpis dotyczy osoby, której dane uległy zmianie, pole oznaczone numerem 10 należy przekreślić.) 

 10. Czy osoba, której dotyczy wpis, jest osobą fizyczną? 
(Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK” pola o numerach 16 i 17 należy przekreślić.)  TAK  NIE 

 11.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

12.   Drugi człon nazwiska złożonego 

   
   
 13.   Pierwsze imię 14.   Drugie imię  

 15.   Numer  PESEL               

                                                       

                         16.   Numer KRS 17.   Numer identyfikacyjny REGON 

 Informacje dotyczące osoby wchodzącej w skład organu reprezentacji 
 18.   Funkcja osoby w organie reprezentacji 

 19. Czy osoba wchodząca  w skład organu reprezentacji jest 
zawieszona?1 

(Odpowiedź „BEZ ZMIAN” nie dotyczy nowej osoby)  TAK  NIE  BEZ ZMIAN  

 20. Data, do jakiej osoba została zawieszona (dzień – miesiąc – rok)1        
- 

      
- 

                  

                                                                                

Część IV  
IV.1 PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK 
  

 
 
 

  

 

 
1 Dotyczy podmiotów, dla których przepisy dopuszczają zawieszenie osoby wchodzącej w skład organu reprezentacji. 
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  KRS-ZL  
ZMIANA – PROKURENCI, 

PEŁNOMOCNICY SPÓŁDZIELNI, PRZEDSIĘBIORSTWA 
PAŃSTWOWEGO, INSTYTUTU BADAWCZEGO 

CORS

Centrum Ogó nopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

Załącznik do wniosku o zmianę danych 
w  rejestrze przedsiębiorców  

   
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) 
 Nazwa / Firma  

Część I  
I.1 DANE PROKURENTA LUB PEŁNOMOCNIKA 
 1. Wpis dotyczy: 
   1.  Wykreślenia jednego i wpisania nowego 

prokurenta lub pełnomocnika  3.  Wykreślenia prokurenta lub pełnomocnika 

   2.  Zmiany danych prokurenta lub pełnomocnika  4.  Wpisania ustanowionego prokurenta lub 
pełnomocnika 

 1) W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 należy w polach oznaczonych numerami od 2 do 10 wpisać dane osoby, która jest wykreślana, 
a w polach oznaczonych numerami od 11 do 20 dane nowej osoby. 

2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 należy w polach oznaczonych numerami od 2 do 10 wpisać dotychczasowe dane identyfikujące 
osobę, a w polach oznaczonych numerami od 13 do 16  oraz 20 te dane, które uległy zmianie, przy czym: 
•  jeśli zmiana dotyczy nazwiska dwuczłonowego, należy wpisać oba jego człony,  
•  w przypadku zmiany jednego z imion należy wpisać oba imiona. 

3) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 należy wypełnić pola oznaczone numerami od 2 do 10,  a pola oznaczone numerami od 11 do 20 
przekreślić. 

4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 należy wypełnić pola oznaczone numerami od 11 do 20,  a pola oznaczone numerami od 2 do 10 
przekreślić. 

  Dane prokurenta/pełnomocnika, którego dotyczy zmiana lub wykreślenie 
 2.   Określenie osoby: 
   1. Prokurent  2. Pełnomocnik 

 3.   Czy prokurent/pełnomocnik jest osobą fizyczną? 
(Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK”, pola o numerach 9 i 10 należy przekreślić.)  TAK  NIE 

 4.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

5.   Drugi człon nazwiska złożonego 

   
   

 6.   Pierwsze imię 7.   Drugie imię  

 8.   Numer  PESEL               

                                                       

                         9.   Numer KRS 10.  Numer identyfikacyjny REGON 

 Dane nowego prokurenta/pełnomocnika lub nowe dane prokurenta/pełnomocnika w przypadku zmiany danych 
 11.  Określenie osoby: 
   1. Prokurent  2. Pełnomocnik 

 12.  Czy prokurent/pełnomocnik jest osobą fizyczną? 
(Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK”, pola o numerach 18 i 19 należy przekreślić.)  TAK  NIE 

 13.  Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

14.  Drugi człon nazwiska złożonego 

   
   

 
 

Załącznik nr 6365)



Dziennik Ustaw – 215 –  Poz. 724

 

  KRS-ZL     2/2 
 

 15.  Pierwsze imię 16.  Drugie imię  

 17.  Numer  PESEL               

                                                       

                         18.  Numer KRS 19.  Numer identyfikacyjny REGON 

 20.  Rodzaj prokury lub zakres pełnomocnictwa: 

Część II  
II.1 PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK 
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  KRS-ZM  ZMIANA - PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 

CORS

Centrum Ogó nopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

 Załącznik do wniosku o zmianę danych  
w  rejestrze przedsiębiorców 

   
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) 
 Nazwa / firma / nazwisko i imię  
   

   
Jeśli informacji o rodzajach prowadzonej działalności jest więcej niż wierszy przeznaczonych na ich wpisanie, informacje 
o pozostałych należy wpisać na kolejnych egzemplarzach załącznika KRS-ZM. 

Część I  
I.1 OKREŚLENIE SPOSOBU ZMIANY INFORMACJI O PRZEDMIOCIE DZIAŁALNOŚCI 
 1.  Uwaga: istnieje możliwość zaznaczenia jednego lub dwóch kwadratów. Wpis informacji polega na: 
  

 1.  Wprowadzeniu przedmiotu przeważającej 
działalności  2.  Zmianie przedmiotu przeważającej działalności  

  
 3.  

Wykreśleniu całej dotychczasowej treści 
informacji o przedmiocie pozostałej działal-
ności i wpisaniu nowego przedmiotu pozo-
stałej działalności 

 4.  Wykreśleniu tylko niektórych pozycji przedmiotu 
pozostałej działalności i / lub dopisaniu nowych 

 

 W przypadku zaznaczenia kwadratu nr 1 należy w części I.2.1 wpisać aktualny przedmiot przeważającej działalności. 
 W przypadku zaznaczenia kwadratu nr 2 należy w części I.2.1 wpisać przedmiot przeważającej działalności podlegający wykre-

śleniu i nowy przedmiot przeważającej działalności.  
 W przypadku zaznaczenia kwadratu nr 3 należy w części I.2.2 wpisać aktualne pozycje przedmiotu pozostałej działalności,  

zaznaczając jednocześnie kwadraty w kolumnie „Wpis”. 
 W przypadku zaznaczenia kwadratu nr 4 należy wpisać każdą wykreślaną pozycję przedmiotu pozostałej działalności,  

zaznaczając kwadraty w kolumnie „Wykreślenie”, i wpisać nowe pozycje przedmiotu pozostałej działalności, zaznaczając  
kwadrat w kolumnie „Wpis”. 

I.2 OPIS PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD) 
I.2.1 Przedmiot przeważającej działalności 

Przedmiot przeważającej działalności podlegający wykreśleniu 

W
yk

re
śl

en
ie

 

Kod PKD Opis przedmiotu działalności  

 

 

   

. 

  

. 

  

 
                

Nowy przedmiot przeważającej działalności 
Należy wpisać kod PKD na poziomie podklasy 

W
pi

s  Kod PKD Opis przedmiotu działalności 

 

 

   

. 

  

. 

  

 

                

   Załącznik nr 6463)
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I.2.2 Przedmiot pozostałej działalności 
W

pi
s 

W
yk

re
śl

en
ie

 
Kod PKD Opis przedmiotu działalności 

  
   

. 

  

. 

  

 
                

  
   

. 

  

. 

  

 
                

  
   

. 

  

. 

  

 
                

  
   

. 

  

. 

  

 
                

  
   

. 

  

. 

  

 
                

  
   

. 

  

. 

  

 
                

  
   

. 

  

. 

  

 
                

  
   

. 

  

. 

  

 
                

  
   

. 

  

. 

  

 
                

Część II  
PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK 
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  KRS-ZN  SPRAWOZDANIA FINANSOWE I INNE DOKUMENTY 

CORS

Cen rum gól opols ich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

Załącznik do wniosku o wpis / zmianę danych  
w rejestrze przedsiębiorców  

   
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) 
 Nazwa / firma / nazwisko i imię 

 
 

 Jeśli składane sprawozdania finansowe i inne dokumenty obejmują wiele okresów sprawozdawczych, wzmianki o nich należy wpisać na kolejnych 
egzemplarzach załącznika „Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”.  

Część I  
I.1 ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
 1. Okres, za jaki złożono sprawozdanie 

 
  –   –        –   –     
                     

 (Pierwszy dzień okresu)  (Ostatni dzień okresu) 

2. Data złożenia sprawozdania  (dzień – 
miesiąc – rok) – wypełnia sąd 

  –   –     
          

 

I.2 OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA  
 3. Okres, za jaki złożono opinię 

  –   –        –   –     
                     

 (Pierwszy dzień okresu) (Ostatni dzień okresu) 

I.3 UCHWAŁA LUB POSTANOWIENIE O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 4. Okres, za jaki złożono dokument 

  –   –        –   –     
                     

 (Pierwszy dzień okresu) (Ostatni dzień okresu) 

I.4 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
(Obowiązek dotyczy wyłącznie podmiotów wymienionych w art. 49 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości- Dz.U.z 2013r.,poz. 
 330, z późn. zm.) 

 5. Okres, za jaki złożono sprawozdanie 

  –   –        –   –     
                     

 (Pierwszy dzień okresu) (Ostatni dzień okresu) 

I 5 INFORMACJA O BRAKU OBOWIĄZKU SPORZĄDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO 

 6. Okres, jakiego brak obowiązku dotyczy 
 

7. Data złożenia oświadczenia o braku 
obowiązku   
    –   –        –   –     

                     

 (Pierwszy dzień okresu)                (Ostatni dzień okresu) 

  –   –     
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  w S d w h  
  

ądowy 

         
 r es z  rz iębio   

   
 T       

 N a  fi ma  az is    
 
 

                   
        

   
 ROCZ    

 . s  z  ak  zło no pr ozdan  
 

  –   –                
                     

        

       
      

  –   –     
          

 

  EG E O RE ID   
 . s  z  ki ł żon  p n ę 

                     
                     

       

   IENIE O ZATWIE  AW ANIA  
 . s  z  j ki zł ż o o u nt 

                     
                     

       

   OŚC  
                   

   póź . m ) 

   za jaki złożono s awozdanie 

                     
                     

       

    OWIĄZKU POR  CZNEGO SPR  
 

 6  s  akie o rak obowiąz u do c y 
 

7  Data złożeni  oświadczeni  o braku 
   

                       
                     

                      

          
          

 

 
 
 
 

                   

Załącznik nr 6567)

67) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 45.
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Część II  
II.1 SKONSOLIDOWANE ROCZNE SPRAWOZDANIE GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 8. Okres, za jaki złożono sprawozdanie 

 

  –   –        –   –     
                     

 (Pierwszy dzień okresu)  (Ostatni dzień okresu) 

9. Data złożenia sprawozdania  (dzień – 
miesiąc – rok) – wypełnia sąd 

  –   –     
          

 

II.2 OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA  
 10. Okres, za jaki złożono opinię 

  –   –        –   –     
                     

 (Pierwszy dzień okresu) (Ostatni dzień okresu) 

II.3 UCHWAŁA LUB POSTANOWIENIE O ZATWIERDZENIU SKONSOLIDOWANEGO ROCZNEGO 
SPRAWOZDANIA GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 11. Okres, za jaki złożono dokument 

  –   –        –   –     
                     

 (Pierwszy dzień okresu) (Ostatni dzień okresu) 

 

II.4 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ 
 

 12. Okres, za jaki złożono sprawozdanie 

  –           –   –     
                     

 (Pierwszy dzień okresu) (Ostatni dzień okresu) 

Część III  
PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK 
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    jaki złożono sprawo  
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 KRS-ZS  ZMIANA - POŁĄCZENIE, PODZIAŁ, PRZEKSZTAŁCENIE1 

CORS

C trum O ó nopol k ch Reje t w Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

 Załącznik do wniosku o zmianę danych  
w  Krajowym Rejestrze Sądowym 

   
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) 

 Nazwa / Firma 

Jeśli podmiotów, o których informacje powinny być wpisane w części II lub III załącznika, jest więcej niż 2, wówczas należy informacje o pozostałych 
podmiotach wpisać na kolejnych egzemplarzach załącznika KRS-ZS. Na kolejnych egzemplarzach załącznika należy przekreślić część I. 

Część I  
I.1 OKREŚLENIE RODZAJU WPISU      

 1. Wpis informacji o: 

   1.  Połączeniu   2.  Podziale  3.  Przekształceniu 

 2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia 
 

Część II  

DANE PODMIOTÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU POŁĄCZENIA, PODZIAŁU LUB PRZEKSZTAŁCENIA 
ALBO DANE PODMIOTÓW PRZEJMUJĄCYCH PODMIOT REJESTROWY 

(Wszystkie pola, w których nie będą wpisane dane, należy przekreślić.) 

II.1 DANE PODMIOTU      

 1.   Nazwa / firma podmiotu 

 II.1.1 Czy podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym? 
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK  należy wypełnić pola oznaczone numerami 2 i 6. 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” należy wypełnić 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 sądu prowadzącego rejestr 

 6. Numer  identyfikacyjny REGON               

                              
II.2 DANE PODMIOTU  

 1.   Nazwa / firma podmiotu 
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Krajowy Rejest  

Sądowy 

        
w  Kra o m Rejestrze Sądo ym 

   
       

    

                       
podmiotach wpisać na kolejnych egzemp a zach załącznika K ZS  N  kole nych egze plarzach a ą znika n leż  prze eśl ć część . 

   
         

     

               

        
 

   

         
ALBO DANE PODMIOTÓW PRZE M JĄ YCH PODMIOT REJESTROWY 

(Ws ys k e pola  w k órych n e będą wpisane d ne  ależy przekreś ć  

        

        

          
(W przypadku zaznaczenia odpowi d i „TAK  należy wype nić pola ozna      

 pr padku aznaczen a odpow edz  IE  należy ypełnić pola oznaczone n meram  od  d       

                              

                                           

      

                    

                              
    

        

 
1 Załącznik nie dotyczy spółek handlowych 

   Załącznik nr 66
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 II.2.1 Czy podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym? 
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” należy wypełnić pola oznaczone numerami 2 i 6. 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” należy wypełnić 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 sądu prowadzącego rejestr 

 6.   Numer  identyfikacyjny REGON               

                              

Część III  
DANE PODMIOTÓW, KTÓRYCH MAJĄTEK JEST PRZEJMOWANY W WYNIKU POŁĄCZENIA LUB 
PODZIAŁU 

(Wszystkie pola, w których nie będą wpisane dane, należy przekreślić.) 

III.1 DANE PODMIOTU  

 1.   Nazwa / firma podmiotu 

 III.1.1 Czy podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym? 
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” należy wypełnić pola oznaczone numerami 2 i 6. 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” należy wypełnić 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 sądu prowadzącego rejestr 

 6.   Numer  identyfikacyjny REGON               

                              
III.2 DANE PODMIOTU  

 1.   Nazwa / firma podmiotu 

 III.2.1 Czy podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym? 
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” należy wypełnić pola oznaczone numerami 2 i 6. 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” należy wypełnić 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 sądu prowadzącego rejestr 

 6.   Numer  identyfikacyjny REGON               

                              

Część IV  
IV.1 PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK 
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  KRS-ZY  NUMER IDENTYFIKACYJNY REGON, 
 NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ NIP 

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

 Załącznik do wniosku o zmianę danych  
w  Krajowym Rejestrze Sądowym.  

   
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) 
 Nazwa / Firma / Nazwisko i imię  
   

   

Część I 

I.1 WPISANIE LUB ZMIANA NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO REGON 
(W przypadku zmiany należy podać nowy numer.) 

 1.   Numer identyfikacyjny REGON                

                              
I.2 WPISANIE LUB ZMIANA NUMERU IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ NIP 

(W przypadku zmiany należy podać nowy numer.) 

 2.   Numer identyfikacji podatkowej NIP                

                              

Część II 
II.1        PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK 
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CORS

    
y  
d  

 Zał cznik d  wniosku o zmianę danych  
      

   
DANE PODMIOT     w  wn os u) 
 a         
   

   

  

       
       

                      

                              
        

(W pr ypadku zmiany nal ży p d    

                       

                              

  
            

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

                 

 

Załącznik nr 6768)

68) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 57.
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  KRS-ZP  
WIERZYCIELE 

CORS

Centrum Ogó nopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

 Załącznik do wniosku o  zmianę wpisu 
w Krajowym Rejestrze Sądowym  

   
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) 
 Nazwa / firma / nazwisko i imię  
   

   

IDENTYFIKACJA WIERZYTELNOŚCI 

 Sygnatura sprawy 
(Zgodna z podaną we wniosku KRS-Z41 w polu numer 35.) 

Jeśli istnieje potrzeba wpisania jeszcze więcej niż pięciu wierzycieli, informacje o pozostałych należy wpisać na kolejnych egzemplarzach 
załącznika KRS-ZP. 

Część I  
I.1 DANE WIERZYCIELA 
 1.   Czy wierzyciel jest osobą fizyczną? 

(Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK” pola o numerach  7 i 8 należy przekreślić.)  TAK  NIE 

 2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

3.   Drugi człon nazwiska złożonego 

   
   

 4.   Pierwsze imię 5.   Drugie imię  

 6.   Numer  PESEL               

                                                       

                         7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON 

I.2 DANE WIERZYCIELA 
 1.   Czy wierzyciel jest osobą fizyczną? 

(Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK” pola o numerach  7 i 8 należy przekreślić.)  TAK  NIE 

 2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

3.   Drugi człon nazwiska złożonego 

   
   

 4.   Pierwsze imię 5.   Drugie imię  

 6.   Numer  PESEL               

                                                       

                         7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON 

I.3 DANE WIERZYCIELA 
 1.   Czy wierzyciel jest osobą fizyczną? 

(Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK” pola o numerach  7 i 8 należy przekreślić.)  TAK  NIE 

 
 

   
Załącznik nr 68
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 2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

3.   Drugi człon nazwiska złożonego 

   

   
 4.   Pierwsze imię 5.   Drugie imię  

 6.   Numer  PESEL               

                                                       

                         7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON 

I.4 DANE WIERZYCIELA 
 1.   Czy wierzyciel jest osobą fizyczną? 

(Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK” pola o numerach 7 i 8 należy przekreślić.)  TAK  NIE 

 2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

3.   Drugi człon nazwiska złożonego 

   

   
 4.   Pierwsze imię 5.   Drugie imię  

 6.   Numer  PESEL               

                                                       

                         7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON 

I.5 DANE WIERZYCIELA 
 1.   Czy wierzyciel jest osobą fizyczną? 

(Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK” pola o numerach  7 i 8 należy przekreślić.)  TAK  NIE 

 2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

3.   Drugi człon nazwiska złożonego 

   

   
 4.   Pierwsze imię 5.   Drugie imię  

 6.   Numer  PESEL               

                                                       

                         7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON 

Część II  
II.1 PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK 
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  KRS-ZR  
LIKWIDATOR, ZARZĄDCA, 

 PRZEDSTAWICIEL / REPREZENTANT UPADŁEGO 

CORS

Centrum Ogónopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

 Załącznik do wniosku o zmianę wpisu 
w  Krajowym Rejestrze Sądowym  

   
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) 
 Nazwa / Firma  

 

Jeśli osób, których dane uległy zmianie, jest więcej niż jedna, informacje o pozostałych należy wpisać na kolejnych egzemplarzach załącznika 
KRS-ZR. 

Część I  
I.1 OKREŚLENIE OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY WPIS 

− Kwadrat numer 1 należy zaznaczyć, gdy niniejszy formularz jest załącznikiem do wniosku KRS-Z61. 
− Kwadrat numer 2 należy zaznaczyć, gdy niniejszy formularz jest załącznikiem do wniosku KRS-Z63. 
− Kwadrat numer 3 należy zaznaczyć, gdy niniejszy formularz jest załącznikiem do wniosku KRS-Z64. 

 1. Zgłoszenie dotyczy: 

   1. LIKWIDATORA  2. ZARZĄDCY   3. PRZEDSTAWICIELA / 
REPREZENTANTA UPADŁEGO 

I.2 OKREŚLENIE RODZAJU WPISU 
 − Kwadrat numer 1 należy zaznaczyć, gdy niniejszy formularz jest załącznikiem do części C.3 wniosku KRS-Z64 lub do części C2 lub C.3 

wniosku KRS-Z61, lub do części C.2 wniosku KRS-Z63. 
− Kwadrat numer 2 należy zaznaczyć, gdy niniejszy formularz jest załącznikiem do części C4 wniosków KRS-Z64 lub KRS-Z61.  

 2. Wpis dotyczy: 
   1. Zmiany informacji o osobie likwidatora, zarządcy, 

przedstawiciela / reprezentanta upadłego   2. Wykreślenia wszystkich likwidatorów, zarządców, 
przedstawicieli / reprezentantów upadłego  

 1) W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 należy wypełnić odpowiednie pola w części II. 
2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2, pola w części II  należy przekreślić. 

Część II  

II.1 DANE LIKWIDATORA, ZARZĄDCY, PRZEDSTAWICIELA / REPREZENTANTA UPADŁEGO  

 3. Wpis dotyczy: 
   1. Wykreślenia jednej i wpisania nowej osoby  3. Wykreślenia osoby 

   2. Zmiany danych osoby  4. Wpisania nowej osoby 

 1) W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 należy w polach oznaczonych numerami od 4 do 11 wpisać dane osoby, która jest wykreślana a w 
polach od 12 do 19 dane nowej osoby. 

2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 należy w polach oznaczonych numerami od 4 do 11 wpisać dotychczasowe dane identyfikujące 
osobę, a w polach oznaczonych numerami od 13 do 16 te dane, które uległy zmianie, przy czym: 
• jeśli zmiana dotyczy nazwiska dwuczłonowego należy wpisać oba jego człony, 
•w przypadku zmiany jednego z imion należy wpisać oba imiona. 

3) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 należy wypełnić pola oznaczone numerami od 4 do 11, a pola od 12 do 19 przekreślić. 
4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 należy wypełnić pola oznaczone numerami od 12 do 19, a pola od 4 do 11 przekreślić.  
 

 Dane osoby, której dotyczy zmiana lub wykreślenie 
 4. Czy osoba, której dotyczy wpis jest osobą fizyczną? 

(Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK” pola o numerach 10 i 11 należy przekreślić)  TAK  NIE 

 5. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

6. Drugi człon nazwiska złożonego 

   

   
 7. Pierwsze imię 8. Drugie imię  

   
Załącznik nr 69
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 9. Numer  PESEL               

                          
                        

                         10. Numer KRS 11. Numer identyfikacyjny REGON 

 Dane nowej osoby lub  nowe dane osoby, której dotyczy zmiana 
(Jeśli wpis dotyczy osoby, której dane uległy zmianie, pole oznaczone numerem 12 należy przekreślić.) 

 12. Czy osoba, której dotyczy wpis jest osobą fizyczną? 
(Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK” pola o numerach 18 i 19 należy przekreślić.)  TAK  NIE 

 13. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

14. Drugi człon nazwiska złożonego 

   

   
 15. Pierwsze imię 16. Drugie imię  

 17. Numer  PESEL               

                          
                         

                         18. Numer KRS 19. Numer identyfikacyjny REGON 
   

Część III  
III.1 PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK 
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KRS-W21 
Sygnatura  akt (wypełnia sąd) 

CORS

Centrum Ogó nopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

Wniosek o rejestrację podmiotu  
w  rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 

i zawodowych, fundacji oraz samodz elnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej 

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 
WNIOSEK DOTYCZY WYŁĄCZNIE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO, KTÓRA NIE MA Z INNEGO 

TYTUŁU OBOWIĄZKU DOKONANIA WPISU DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. 
 Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkim, drukowanymi literami  
 Wnioskodawca wypełnia pola jasne  
 We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie   
 Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić. 
 Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. 

Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu. 
 Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym lub nieprawidłowo wypełniony podlega 

zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków. 

 Miejsce na notatki sądu  Data wpływu (wypełnia sąd) 

       

   

SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK 
 1. Nazwa sądu 

Sąd Rejonowy ..................................................................... . . ............................................................... 

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 2. Województwo 3. Powiat 
  
 4. Gmina 5. Miejscowość 
  

Część A  

A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJĄCEGO DANE 
 6. Wnioskodawca: 

   1.  Komitet założycielski   2.  Podmiot, którego dotyczy wpis  3.  Inny wnioskodawca 

 Pola o numerach 7 i 8 należy wypełnić tylko wówczas, gdy w polu o numerze 6 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. 
W pozostałych przypadkach pola te należy przekreślić. 

 7. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko 

 8. Imię 

A.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 
 A 2.1 Oznaczenie adresata korespondencji 
 9. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko 

 10. Imię 
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Załącznik nr 7069)

69) Dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 12; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.; w brzmieniu 
ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 47.



Dziennik Ustaw – 228 –  Poz. 724

 

 

 KRS-W21     2/5 
 

 A.2.2 Adres do korespondencji 

 11. Ulica  12. Nr domu 13. Nr lokalu 14. Miejscowość 
    

 15. Kod pocztowy  16. Poczta 17. Kraj 
  

A.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 
 A.3.1 Oznaczenie pełnomocnika  

 18. Nazwa / firma lub nazwisko 

 19. Imię 

 A.3.2 Adres pełnomocnika  

 20. Ulica  21. Nr domu 22. Nr lokalu 23. Miejscowość 
    

 24. Kod pocztowy  25. Poczta 26. Kraj 
  

Część B  

Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi 
 we wniosku i na załącznikach:  

B.1 DANE PODMIOTU  

 

27. Nazwa 
 

 28. Oznaczenie rodzaju organizacji 

   1.  Nieposiadająca osobowości prawnej organizacja pożytku publicznego 
   2.  Inna osoba prawna będąca organizacją pożytku publicznego 

   3.  Kościelna osoba prawna będąca organizacją pożytku publicznego  
   4.  

Nieposiadająca osobowości prawnej instytucja kościelna będąca organizacją pożytku 
publicznego 

 

Część C  

C.1 DANE O NIP I REGON 
Pola o numerach 31 i 32 należy wypełnić, jeżeli podmiot posiada NIP i/lub REGON. W innym przypadku pola te należy przekreślić.  
Pola o numerach 29 i/lub 30 należy wypełnić, jeżeli podmiot nie wypełnia pól 31 i/lub 32. 

 

29. Podmiot nie wystąpił o NIP                30. Podmiot nie wystąpił o REGON                

                        

                       
31. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)  32. Numer  identyfikacyjny REGON 
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C.2 DANE O WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI PODMIOTU  
Pola o numerach od 33 do 35 dotyczą wyłącznie podmiotu uprzednio zarejestrowanego. W przypadku zgłoszenia nowego 
podmiotu pola te należy przekreślić. 

 
33. Nazwa organu prowadzącego rejestr 
 

 
34. Nazwa rejestru 

 
35. Numer w rejestrze 

C.3 SIEDZIBA I ADRES PODMIOTU  

 36. Województwo 37. Powiat 
  

 38. Gmina 39. Miejscowość 
  

 40. Ulica 41. Nr domu 42. Nr lokalu 
  

  

 43. Kod pocztowy 44. Poczta 
  

 
45. Adres poczty elektronicznej 
 
 

 
46. Adres strony internetowej  

C.4 INFORMACJA O STATUCIE PODMIOTU LUB INNYM AKCIE, NA PODSTAWIE KTÓREGO PODMIOT 
DZIAŁA 

 47. Data sporządzenia statutu (dzień–miesiąc–rok)  

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

 48. Podmiot utworzony jest na czas: 
   1.  Oznaczony, jaki?    

   2.  Nieoznaczony 

C.6 ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR (organ samorządowy, administracji państwowej, właściwy minister lub inny) 

 49. Nazwa organu  
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C.7 CEL DZIAŁANIA PODMIOTU  
 50. Cel działania 

 

Część D  

D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH: 

 1. Jeśli podmiot posiada oddziały / terenowe jednostki organizacyjne, należy wypełnić załącznik KRS-WA „Oddziały, terenowe 
jednostki organizacyjne”.  

2. Jeśli podmiot powstał przez połączenie lub podział innych podmiotów, należy wypełnić załącznik KRS-WH „Sposób powstania 
podmiotu”. 

3. W celu wpisania informacji o osobach wchodzących w skład komitetu założycielskiego lub osób zakładających organizację 
należy wypełnić załącznik KRS-WF „Założyciele”.  

4. W celu wpisania informacji na temat organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu i osób wchodzących w jego skład oraz 
sposobu reprezentacji należy wypełnić załącznik KRS-WK „Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”.  

5. W celu wpisania informacji na temat organu kontroli lub nadzoru oraz osób wchodzących w jego skład należy wypełnić załącznik 
KRS-WK „Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”. 

6. W celu wpisania informacji o prowadzonej przez organizację działalności odpłatnej i nieodpłatnej należy wypełnić załącznik  
KRS-W-OPP „Działalność  pożytku publicznego”. 

7. Jeśli razem z niniejszym wnioskiem składane jest roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności, należy wypełnić załącznik 
KRS-ZN „Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”. 

D.1.1 Lista załączonych formularzy uzupełniających 

Lp. Symbol i nazwa załącznika Liczba  załączników 

1.  KRS-WA  Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne   

2.  KRS-WH  Sposób powstania podmiotu   

3.  KRS-WF  Założyciele   

4.  KRS-WK  Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki  

5.  KRS-W-OPP  Działalność pożytku publicznego  

6.  KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty  

7.    

8.    
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D.1.2 Lista załączonych dokumentów  

Lp. Nazwa załączonego dokumentu Liczba 
egzemplarzy 

Określenie formy dokumentu: 
Należy wstawić znak X w odpowiednim 
polu. 
papierowa elektroniczna 

1.  Statut lub inny dokument, na podstawie którego podmiot działa    

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

 

D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK 
 Imię i nazwisko Data Podpis 
  

 
 
 
 

  

 
Miejsce na potwierdzenie opłaty lub potwierdzenie przelewu 
 



Dziennik Ustaw – 232 –  Poz. 724

 

 

        
 

 KRS-Z21 
Sygnatura  akt (wypełnia sąd) 

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

 Wniosek o zmianę danych podmiotu  
w  rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

 ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 
WNIOSEK DOTYCZY WYŁĄCZNIE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO, KTÓRA NIE MA Z INNEGO 

TYTUŁU OBOWIĄZKU DOKONANIA WPISU DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO  
 Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. 
 Wnioskodawca wypełnia pola jasne. 
 We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie   
 Wszystkie pola  w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić. 
 Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. 

Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu. 
 Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym lub nieprawidłowo wypełniony podlega 

zwróceniu, bez wzywania o uzupełnienie braków. 

 Miejsce na notatki Sądu  Data wpływu (wypełnia Sąd) 

       

   

SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK 
 1. Nazwa sądu 

Sąd Rejonowy ......................................................................................................................................... 

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 2. Województwo 3. Powiat 
  
 4  Gmina 5. Miejscowość 
  

Część A  
A.1 DANE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 6. Numer  KRS               

                               7. Oznaczenie rodzaju organizacji 

   1.  Nieposiadająca osobowości prawnej organizacja pożytku publicznego  
   2.  Inna osoba prawna będąca organizacją pożytku publicznego 
   3.  Kościelna osoba prawna będąca organizacją pożytku publicznego  
   4.  Nieposiadająca osobowości prawnej instytucja kościelna będąca organizacją pożytku publicznego 

 

8. Nazwa 
 

 9  Numer  identyfikacyjny REGON             
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wy R  

 

 n       
      

ch i zaw d wych, undacji oraz sa  
publicznych zak adów opieki zdrowot ej 

 ORGAN ZAC A POŻY KU PUBLI ZNEGO 
 Y WYŁĄC N E ORGANIZACJ  POŻYTKU PUBLICZ EGO  KTÓR  NIE M    

 B Z U DO O N  SU DO RAJ WEG  EJES U Ą O  
 rmularz na     l i     t  l   i l i i    
  ia pola as e. 
    o ach,  których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwa   

 Wszyst ie po a   óryc  n  będą pisane dpowi d ie ormacje  nal ży p zekr li . 
 Wn ose  sk d  s ę do s du r jono             

i   ł               
 W k ż  z z   rt   t  2    R t z  S   i ł  i   

zwróceniu  bez zywani  o zup łnien  rakó  

 Miejsc  na notat i Są u  ata wpływu (w   

       

   

      
    

Sąd e onowy . . . . . . . .. .... . ..  

Z  T     

     
  
     
  

   
      

                   

                                   

            
     In a s ba awna b     
     Koście na osob  prawna b dąca organiz cją po t u p licz ego  
   4   N eposi d ąca sobowości prawnej instytuc a ko c elna będ     

 

 az  
 

                  

                               

  71  

 y ez § 1 pkt 5 rozporz dzenia                  
                

Załącznik nr 7170)

70) Dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 12; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.; w brzmieniu 
ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.
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Część B  
B.1 DANE WNIOSKODAWCY 
 10. Wnioskodawca: 
   1.  Podmiot, którego dotyczy wpis  2.  Inny wnioskodawca 

 Pola o numerach 11 i 12 należy wypełnić tylko wówczas, gdy w polu 10 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozostałych przypadkach pola te 
należy przekreślić. 

 11. Nazwa / firma lub nazwisko 

 12. Imię 

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 
 B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji 
 13. Nazwa / firma lub nazwisko   

  
 

 14. Imię 
 

 B.2.2 Adres do korespondencji 
 15. Ulica  16. Nr domu 17. Nr lokalu 18. Miejscowość 
    

 19. Kod pocztowy  20. Poczta 21. Kraj 
  

B.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 
 B.3.1 Oznaczenie pełnomocnika  
 22. Nazwa / firma lub nazwisko   

  
 

 23. Imię 
 

 B.3.2 Adres pełnomocnika  
 24. Ulica  25. Nr domu 26. Nr lokalu 27. Miejscowość 
    

 28. Kod pocztowy  29. Poczta 30. Kraj 
  

Część C  
Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi 

 we wniosku i na załącznikach: 
 Wszystkie informacje o podmiocie, które uległy zmianie, należy wpisać w odpowiednim polu, podając ich aktualną treść. 
 Jeśli któraś z informacji nie uległa zmianie, to pole przeznaczone na jej wpisanie należy przekreślić, a jeśli jest to pole, w którym występuje 

możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć odpowiedź „BEZ ZMIAN”. 

C.1 ZMIANA NAZWY PODMIOTU  

 

31. Nowa nazwa 
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C.2 ZMIANA SIEDZIBY I/LUB ADRESU PODMIOTU  
 W przypadku zmiany siedziby podmiotu należy wypełnić pola oznaczone numerami od 32 do 40. 
 W przypadku zmiany adresu bez zmiany siedziby należy wypełnić pola oznaczone numerami od 36 do 40. 

 32. Województwo 33. Powiat 
  

 34. Gmina 35. Miejscowość 
  

 36. Ulica 37. Nr domu 38. Nr lokalu 
  

  

 39. Kod pocztowy 40. Poczta 
  

C.3 ZMIANA ADRESU STRONY INTERNETOWEJ I/LUB ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ 
 41. Nowy adres strony internetowej 

 

 42. Nowy adres poczty elektronicznej 
 

C.4 ZMIANA STATUTU  
 43. Data zmiany statutu (dzień–miesiąc–rok) oraz numery zmienionych, dodanych, usuniętych paragrafów (innych jednostek 

redakcyjnych) 

C.5 ZMIANA INFORMACJI O CZASIE, NA JAKI UTWORZONY JEST PODMIOT  
 44. Podmiot utworzony jest na czas: 

   1.  Oznaczony, jaki ?    

   2.  Nieoznaczony    

   3.  Bez zmian 

C.6 ZMIANA ORGANU SPRAWUJĄCEGO NADZÓR (organ samorządowy, administracji państwowej, właściwy 
minister lub inny) 

 45. Nowa nazwa organu  

C.7 ZMIANA CELU DZIAŁANIA PODMIOTU  
 46. Nowy cel działania 
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 C.d. Nowego celu działania 

Część D  
D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH: 
1. W celu wpisania nowej jednostki terenowej lub nowego oddziału lub wykreślenia jednostki terenowej lub oddziału, lub zmiany informacji 

o jednostce terenowej lub oddziale podmiotu należy wypełnić załącznik KRS-ZA „Zmiana – oddziały, terenowe jednostki 
organizacyjne”.  

2. W celu wpisania organu nadzoru należy wypełnić załącznik KRS-WK „Organy podmiotu”. W celu wykreślenia organu uprawnionego do 
reprezentacji lub organu nadzoru, zmiany jego składu lub zmiany danych osób wchodzących w jego skład, lub zmiany sposobu 
reprezentacji należy wypełnić załącznik KRS-ZK „Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”. 

3. Jeśli zmianie uległa prowadzona działalność pożytku publicznego, należy wypełnić załącznik KRS-Z-OPP „Zmiana – działalność pożytku 
publicznego”.  

4. W celu wpisania wzmianki o złożonym rocznym sprawozdaniu merytorycznym z działalności należy wypełnić załącznik KRS-ZN 
„Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”. 

5. W celu wpisania informacji (jeśli wcześniej nie była zgłaszana) o posiadanym przez podmiot numerze REGON należy wypełnić 
załącznik KRS-ZY „Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP”. 

D.1.1 Lista załączonych formularzy uzupełniających 

Lp. Nazwa załącznika Liczba  załączników 

1 KRS-ZA  Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne   

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

3 KRS-ZK  Zmiana – organy podmiotu   

4 KRS-Z-OPP  Zmiana – działalność pożytku publicznego   

5 KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty   

6 KRS-ZY  Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP  

7   

D.1.2 Lista załączonych dokumentów 

Lp. Nazwa załączonego dokumentu Liczba 
egzemplarzy 

Określenie formy dokumentu: 
Należy wstawić znak X w odpowiednim polu. 

papierowa elektroniczna 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK 
 Imię i nazwisko Data Podpis 
  

 
 
 
 
 

  

 
Miejsce na potwierdzenie opłaty lub potwierdzenie przelewu 
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 KRS-Z68 
Sygnatura  akt (wypełnia sąd) 

CORS

Centrum Ogólnopolskch Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

 Wniosek o zmianę wpisu  
 w  Krajowym Rejestrze Sądowym 

 POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE1 
• Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. 
• Wnioskodawca wypełnia pola jasne. 
• We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru  należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.  
• Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić. 
• Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

podmiotu, którego wpis dotyczy. Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na 
adres sądu. 

• Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art.19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  lub nieprawidłowo wypełniony podlega 
zwróceniu, bez wzywania o uzupełnienie braków. 

 Miejsce na notatki Sądu  Data wpływu (wypełnia Sąd) 

       

   

SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK 
 1. Nazwa sądu 

 

Sąd Rejonowy  ......................................................................................................................................... 

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 2. Województwo 3. Powiat 
   
 4. Gmina 5. Miejscowość 
   

Część A  
A.1 DANE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 6. Numer  KRS               

                           7. Oznaczenie formy prawnej 
 (Należy wpisać właściwą formę prawną podmiotu ujawnioną w Krajowym Rejestrze Sądowym.) 

 

 

8. Nazwa / firma podmiotu 
 

              
                         9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 

(Dotyczy tylko podm otów wpisanych do rejestru przedsiębiorców.) 
10. Numer  identyfikacyjny REGON 

 
 
 

                                                           
 

1 Wniosek nie dotyczy oddziału przedsiębiorcy zagranicznego i oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń. 
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Sądow  

      
      

 TĘPOWAN E NAPRAWCZ  
         a e  ro     dr   
 ni s oda ca    
 e szys i      wy tęp je moż iwość wyboru, leży wstaw ć X w je nym    
            
 Wn sek składa ę do sąd  ejon ego (s du gospo arcz go) ła c w g  ze zględu na sie z bę lub iejsc  za i szkan a 

 kt r  i  t z  W i  ż    i   ś   l  ć  ę  t   
adres sądu  

 Wniosek złożony z naruszen em prz pisu art 19 ust. 2 us awy o Krajowym Rejestrze Sądowym  lub niep awidłowo wype niony po  
zwróceniu, b z wzywania o uzupełnienie braków. 

 i js  na not t i Sądu  Data wpł u (wypełn a Sąd) 

       

   

      
    

 

Sąd R j nowy  . . .. . . . . . .. . . ..  

A PO MI     

  W j    
   
  Gmina   
   

   
      

                   

                            Ozna zen e formy a n j 
            

 

 

    o  
 

              
                              

       
     

 
 
 

                                                           
 

            
 od y przez § 1 pkt 5 rozporzą ze      oś u 12  w brzmien u stalo y       

ia  o którym mowa w odnośn ku 57      

Załącznik nr 7271)

71) Dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 12; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, 
o którym mowa w odnośniku 57.
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Część B  
B.1 DANE WNIOSKODAWCY 
 11. Wnioskodawca: 
   1. Podmiot, którego dotyczy wpis  2. Inny wnioskodawca 

 Pola o numerach 12 i 13 należy wypełnić tylko wówczas, gdy w polu 11 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozostałych przypadkach pola te 
należy przekreślić. 

 12. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko 

 13. Imię 

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 
 B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji 
 14. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko 

 15. Imię 

 B.2.2 Adres do korespondencji 
 16. Ulica  17. Nr domu 18. Nr lokalu 19. Miejscowość 
     

 20. Kod pocztowy  21. Poczta 22. Kraj 
    

B.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 
 B.3.1 Oznaczenie pełnomocnika  
 23. Nazwa / firma lub nazwisko 

 24. Imię 

 B.3.2 Adres pełnomocnika  
 25. Ulica  26. Nr domu 27. Nr lokalu 28. Miejscowość 
     

 29. Kod pocztowy  30. Poczta 31. Kraj 
    

Część C  
Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi 

 we wniosku: 
• Jeśli zgłoszenie dotyczy otwarcia postępowania naprawczego, należy wypełnić część C.1, a części C.2 i C.3 przekreślić. 
• Jeśli zgłoszenie dotyczy zakończenia postępowania naprawczego, należy wypełnić część C.2, a części C.1 i C.3 przekreślić. 
• Jeśli zgłoszenie dotyczy uchylenia  układu  zawartego w postępowaniu naprawczym, należy wypełnić część C.3, a części C.1 i C.2 przekreślić. 

C.1 WPIS DOTYCZY OTWARCIA POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO 

 

32. Nazwa sądu prowadzącego postępowanie  

 33. Sygnatura sprawy 34. Data wszczęcia postępowania naprawczego (dzień – miesiąc – rok) 
(Datą wszczęcia postępowania naprawczego jest data ogłoszenia w 
Monitorze Sądowym i Gospodarczym) 

         -       -                   
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C.2 WPIS DOTYCZY ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO 
 35. Numer  wpisu w rejestrze dotyczący otwarcia  

postępowania naprawczego 
36. Data dokonania wpisu otwarcia postepowania naprawczego  
(dzień – miesiąc – rok) 

         -       -                   

                                                                                

 

37. Sposób zakończenia postępowania naprawczego 
 

 38. Data zakończenia postępowania (dzień – miesiąc – rok)    -   -       

                            
C.3 WPIS DOTYCZY UCHYLENIA UKŁADU 
 39. Numer  wpisu w rejestrze dotyczący otwarcia  

postępowania naprawczego 
40. Data dokonania wpisu otwarcia postępowania naprawczego  
(dzień – miesiąc – rok) 

         -       -                   

                                                                                

 

41. Nazwa sądu  
 

 42. Sygnatura sprawy  43. Data orzeczenia o uchyleniu układu (dzień – miesiąc – rok) 

         -       -                   

                                                                                

Część D  
D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH: 

• W celu wpisania informacji (jeśli wcześniej nie była zgłaszana) o posiadanym przez podmiot numerze REGON lub numerze NIP  
należy wypełnić załącznik KRS-ZY „Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP”. 

D 1.1 Lista załączonych formularzy uzupełniających 

Lp  Nazwa załącznika Liczba  załączników 

1.  KRS-ZY  Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP  

2.    
3.    

D.1.2 Lista załączonych dokumentów 

 Nazwa załączonego dokumentu Liczba 
egzemplarzy 

Określenie formy dokumentu: 
(Należy wstawić znak X w odpowiednim 
polu) 
papierowa elektroniczna 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 
 
 

  KRS-Z68     3/4 
 

      
  u e   wp u w re str  dot zący a  

p ę  z g  
36  t  o n n a p su twarci  p    
(d     ) 

                                   

                                                                                

 

     
 

                       

                            
     

  u e   wp u w re trze o ycz c  otw rci   
p ę o an a nap a cz go 

        
(d   m es ąc  rok) 

                                   

                                                                                

 

    
 

                

                                   

                                                                                

   
    

      z               
 y  ą   „   ,  j    

   f   

L  N zwa załąc nika    

1   KRS ZY  umer id        

2     
3     

1     

     
g  

   
(N y t i   X  p  

) 
pa i  t  

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 



Dziennik Ustaw – 239 –  Poz. 724

 

  KRS-Z68     4/4 
 

 

D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK 
 Imię i nazwisko Data Podpis 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

Miejsce na naklejenie znaczków sądowych, potwierdzenie opłaty ew. potwierdzenie przelewu 
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  KRS-W-OPP  DZIAŁALNOŚĆ  
POŻYTKU PUBLICZNEGO 

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

Załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych 
podmiotu 

w Krajowym Rejestrze Sądowym 
   
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) 
 Nazwa / firma / nazwisko i imię  
  

   

 Jeśli opis rodzajów działalności nie mieści się na dwóch stronach załącznika, wówczas należy wypełnić kolejne egzemplarze załącznika „Działalność 
pożytku publicznego”.  

Część I  
I.1 OPIS DZIAŁALNOŚCI WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD) 

Czy 
działalność 

jest  
odpłatna ? Kod PKD Opis przedmiotu działalności  

TAK NIE 
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72) Dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 12; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.; w brzmieniu 
ustalonym przez § 1 pkt 14 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

Załącznik nr 7372)



Dziennik Ustaw – 241 –  Poz. 724

 

       
 

Czy 
działalność 

jest  
odpłatna ? Kod PKD Opis przedmiotu działalności  

TAK NIE 
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Część II  
II.1 PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK 
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  KRS-Z-OPP  ZMIANA -  
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO 

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

 Załącznik do wniosku o zmianę danych podmiotu  
w  Krajowym Rejestrze Sądowym. 

   
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) 
 Nazwa / firma / nazwisko i imię  
   

   

 Jeśli opis rodzajów działalności nie mieści się na dwóch stronach załącznika, wówczas należy wypełnić kolejne egzemplarze załącznika „Zmiana –
 działalność pożytku publicznego”.  

Część I  
I.1 OKREŚLENIE RODZAJU WPISU      

 1.   Wpis dotyczy:  

   1.  wykreślenia informacji o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego  
(Nie dotyczy podmiotów, dla których utrata statusu organizacji pożytku publicznego skutkuje wykreśleniem z KRS) 

   2.  zmiany informacji o prowadzonej działalności pożytku publicznego 

 Jeśli utrata statusu organizacji pożytku publicznego skutkuje wykreśleniem podmiotu z KRS, należy wypełnić wniosek KRS-X2. 
 W przypadku zaznaczenia kwadratu nr 1  nie należy wypełniać części II. 
 W przypadku zaznaczenia kwadratu nr 2 należy odpowiednio wypełnić pola w  części II. 

Część II  
II.1 OKREŚLENIE SPOSOBU ZMIANY INFORMACJI O PRZEDMIOCIE DZIAŁALNOŚCI 
 2.   Wpis informacji polega na: 
  

 1.  
Wykreśleniu całej dotychczasowej treści 
informacji o przedmiocie działalności i wpisaniu 
nowego przedmiotu działalności 

 2.  
Wykreśleniu tylko niektórych rodzajów działalności  
i / lub dopisaniu nowych 

 W przypadku zaznaczenia kwadratu nr 1 należy w części II.2 wpisać aktualny opis rodzaju działalności, zaznaczając jednocześnie  kwadraty w 
kolumnie „Wpis . 

 W przypadku zaznaczenia kwadratu nr 2 należy podać każdy wykreślany rodzaj działalności, zaznaczając kwadraty w kolumnie „Wykreślenie” 
i wpisać nowy rodza  dz ałalności, zaznaczając kwadrat  w kolumn e „Wpis”. 

II.2 OPIS PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD) 

Czy 
dzia alność 

jest  
odpłatna ? Kod PKD Opis działalności 
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    pis dotyczy:  
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 W przypad u zazn czenia kwadra u nr 2 na eży odpo iedni  wypełnić pola w  częśc  I . 
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Część III  
III.1 PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK 
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 KRS-W12 Sygnatura  akt (wypełnia sąd) 

CORS

Centrum O ó nop s ich Re e r w Sąd wych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

Wniosek o rejestrację podmiotu  
w  rejestrze przedsiębiorców 

EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW 
GOSPODARCZYCH 

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. 
 Wnioskodawca wypełnia pola jasne. 
 We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.  
 Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić. 
 Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. 

Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu. 
 Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  lub nieprawidłowo wypełniony podlega 

zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków. 

 Miejsce na notatki sądu  Data wpływu (wypełnia sąd) 

       

   

SĄD  DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK 

 1. Nazwa sądu 

Sąd Rejonowy  ......................................................................................................................................... 

SIEDZIBA PODMIOTU REJESTROWANEGO 

 2. Województwo 3. Powiat 
   
 4. Gmina 5. Miejscowość 
   

Część A  
A.1 DANE WNIOSKODAWCY 
 6. Wnioskodawca: 
   1.  Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych  2.  Inny wnioskodawca 

 Pola o numerach 7 i 8 należy wypełnić tylko wówczas, gdy w polu o numerze 6  zaznaczono „Inny wnioskodawca”.  
W pozostałych przypadkach pola te należy przekreślić. 

 7. Nazwa / firma lub nazwisko 

 8. Imię 

A.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 
 A 2.1 Oznaczenie adresata korespondencji 

 9. Nazwa / firma lub nazwisko 

 10  Imię 
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Załącznik nr 7573)

73) Dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 26; w brzmieniu określonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, 
o którym mowa w odnośniku 45.
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 A.2.2 Adres do korespondencji 

 11. Ulica  12. Nr domu 13. Nr lokalu 14. Miejscowość 
     

 15. Kod pocztowy  16. Poczta 17. Kraj 
    

A.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 
 A.3.1 Oznaczenie pełnomocnika  
 18. Nazwa / firma lub nazwisko 

 19. Imię 

 A.3.2 Adres pełnomocnika  

 20. Ulica  21. Nr domu 22. Nr lokalu 23. Miejscowość 
     

 24. Kod pocztowy  25. Poczta 26. Kraj 
    

Część B  

Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi 
 we wniosku i na załącznikach:  

B.1 DANE PODMIOTU  

 

27. Firma, pod którą europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych działa  
 

 28. Oznaczenie formy prawnej 
 Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych 

Część C  
C.1 DANE O NIP I REGON 

Pola o numerach 29 i 30 należy wypełnić, jeżeli podmiot posiada NIP i/lub REGON. W przypadku gdy podmiot nie posiada 
odpowiednich numerów, pola te należy przekreślić. 

                        

                       29. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)  30. Numer  identyfikacyjny REGON 

C.2 DANE O POPRZEDNIEJ REJESTRACJI PODMIOTU  
Pola o numerach od 31 do 34 dotyczą wyłącznie podmiotu, który przeniósł siedzibę z innego kraju do Rzeczypospolitej Polskiej. 
W przypadku zgłoszenia nowego podmiotu pola te należy przekreślić. 

 31. Oznaczenie państwa 32. Nazwa organu prowadzącego rejestr 
   

 
33. Nazwa rejestru 

 
34. Numer w rejestrze 

C.3 INFORMACJA O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z INNYMI PODMIOTAMI NA 
PODSTAWIE UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ 

 35. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie 
umowy spó ki cywilnej?  TAK  NIE 
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C.4 SIEDZIBA I ADRES PODMIOTU  

 36. Województwo 37. Powiat 
   

 38. Gmina 39. Miejscowość 
   
 40. Ulica 41. Nr domu 42. Nr lokalu 
    
 43. Kod pocztowy 44. Poczta 
   

 45. Adres poczty elektronicznej 

 46. Adres strony internetowej 

C.5 INFORMACJA O UMOWIE  
 47. Data zawarcia umowy (dzień–miesiąc–rok) i, jeśli jest ona zawarta w formie aktu notarialnego, oznaczenie notariusza i kancelarii 

notarialnej, numer repertorium 

C.6 INFORMACJA O CZASIE, NA JAKI UTWORZONY JEST PODMIOT  
 48. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych utworzone jest na czas: 
     Oznaczony, jaki?    

     Nieoznaczony 

C.7 INFORMACJA O DNIU KOŃCZĄCYM ROK OBROTOWY 
 49. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe (dzień–miesiąc–rok): 

___ ___ –___ ___ –- ___ ___ ___ ___ 

Część D  
D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH: 
 1. Jeśli europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych posiada oddziały, należy wypełnić załącznik KRS-WA „Oddziały, 

terenowe jednostki organizacyjne”.  
2. W celu wpisania danych dotyczących członków europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych należy wypełnić 

odpowiednią liczbę załączników KRS-WU „Członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych”. 
3. W celu wpisania informacji o uprawnionych do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych oraz 

o sposobie reprezentacji należy wypełnić załącznik KRS-WK1 „Uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania 
interesów gospodarczych”. 

4. Jeśli europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych posiada  prokurentów, należy wypełnić załącznik KRS-WL „Prokurenci, 
pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego”. 

5. W celu wpisania przedmiotu działalności spółki należy wypełnić załącznik KRS-WM „Przedmiot działalności”. 
6. Jeśli razem z niniejszym wnioskiem składane są: roczne sprawozdanie finansowe, opinia biegłego rewidenta, uchwała lub 

postanowienie o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, należy wypełnić załącznik KRS-ZN „Sprawozdania finansowe i inne 
dokumenty”. 
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D.1.1 Lista załączonych formularzy uzupełniających 

Lp. Nazwa załącznika Liczba  załączników 

 KRS-WA  Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne   

 KRS-WU  Członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych   

 KRS-WK1  Uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych  

 KRS-WL  Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego  

 KRS-WM  Przedmiot działalności  

 KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty  

   

D.1.2 Lista załączonych dokumentów  

Lp.  Nazwa załączonego dokumentu Liczba 
egzemplarzy 

Określenie formy dokumentu: 
Należy wstawić znak X w odpowiednim 
polu. 
papierowa elektroniczna 

1.  Umowa europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych    

2.  Dokument o powołaniu zarządców    

3.  Oświadczenia zarządców o braku przesłanek wykluczających sprawowanie 
przez nich funkcji 

 
  

4.      

5.    
  

6.    
  

7.    
  

8.    
  

9.    
  

10.    
  

11.    
  

12.    
  

13.    
  

14.    
  

15.    
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D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK 
 Imię i nazwisko Data Podpis 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 

Miejsce na naklejenie znaczków sądowych, potwierdzenie opłaty lub potwierdzenie przelewu 
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 KRS-Z12 
Sygnatura  akt (wypełnia sąd) 

CORS

Centrum Ogó nopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

 Wniosek o zmianę danych podmiotu  
w  rejestrze przedsiębiorców 

 EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW  
GOSPODARCZYCH 

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. 
 Wnioskodawca wypełnia pola jasne. 
 We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.  
 Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić. 
 Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. 

Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu. 
 Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  lub nieprawidłowo wypełniony podlega 

zwróceniu, bez wzywania o uzupełnienie braków. 

 Miejsce na notatki Sądu  Data wpływu (wypełnia Sąd) 

       

   

SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK 
 1. Nazwa sądu 

Sąd Rejonowy ........................................................................................................................................ 

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 2. Województwo 3. Powiat 
   
 4. Gmina 5. Miejscowość 
   

Część A  
A.1 DANE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 
 6. Numer  KRS               

                               7. Oznaczenie formy prawnej 
 Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych 

 

8. Nazwa podmiotu 
 

              

                         9. Numer identyfikacji podatkowej NIP  10. Numer  identyfikacyjny REGON 

Część B  
B.1 DANE WNIOSKODAWCY 
 11. Wnioskodawca: 
   1.  Podmiot, którego dotyczy wpis  2.  Inny wnioskodawca 

 Pola o numerach 12 i 13 należy wypełnić tylko wówczas, gdy w polu o numerze 11 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozostałych 
przypadkach pola te należy przekreślić. 
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 12. Nazwa / firma lub nazwisko 

 13. Imię 

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 
 B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji 

 14. Nazwa / firma lub nazwisko   

  
 

 15. Imię 
 

 B.2.2 Adres do korespondencji 
 16. Ulica  17. Nr domu 18. Nr lokalu 19. Miejscowość 
     

 20. Kod pocztowy  21. Poczta 22. Kraj 
    

B.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 
 B.3.1 Oznaczenie pełnomocnika  
 23. Nazwa / firma lub nazwisko   

  
 

 24. Imię 
 

 B.3.2 Adres pełnomocnika  
 25. Ulica  26. Nr domu 27. Nr lokalu 28. Miejscowość 
     

 29. Kod pocztowy  30. Poczta 31. Kraj 
    

Część C  
Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi 

 we wniosku i w załącznikach: 
 Wszystkie informacje o podmiocie, które uległy zmianie, należy wpisać w odpowiednim polu, podając ich aktualną treść. 
 Jeśli któraś z informacji nie uległa zmianie, to pole przeznaczone na jej wpisanie należy przekreślić, a jeśli jest to pole, w którym występuje 

możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć odpowiedź „BEZ ZMIAN”. 

C.1 ZMIANA NAZWY PODMIOTU  

 

32. Nowa nazwa 
 

C.2 ZMIANA INFORMACJI O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z INNYMI 
PODMIOTAMI NA PODSTAWIE UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ  

 33. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi 
podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej ?  TAK  NIE  BEZ ZMIAN  

C.3 ZMIANA SIEDZIBY I/LUB ADRESU PODMIOTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 W przypadku zmiany siedziby podmiotu należy wypełnić pola oznaczone numerami od 34 do 42. 
 W przypadku zmiany adresu bez zmiany siedziby należy wypełnić pola oznaczone numerami od 38 do 42. 

 34. Województwo 35. Powiat 
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 36. Gmina 37. Miejscowość 
   

 38. Ulica 39. Nr domu 40. Nr lokalu 
  

  

 41. Kod pocztowy 42. Poczta 
   

C.4 ZMIANA ADRESU STRONY INTERNETOWEJ I/LUB ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ 

 
43. Nowy adres strony internetowej 
 

 
44. Nowy adres poczty elektronicznej 
 

C.5 WZMIANKA O ZŁOŻENIU PLANU PRZENIESIENIA SIEDZIBY  
 45. Czy przedsiębiorca zgłasza plan przeniesienia siedziby  do innego 

państwa?  TAK  NIE  BEZ ZMIAN  

C.6 ZMIANA UMOWY  
 46. Data zmiany umowy (dzień–miesiąc–rok), a jeśli jest ona  w formie aktu notarialnego – numer repertorium, oznaczenie 

notariusza i kancelarii notarialnej oraz  numery zmienionych, dodanych, usuniętych paragrafów (innych jednostek 
redakcyjnych) 

C.7 ZMIANA INFORMACJI O CZASIE, NA JAKI UTWORZONY JEST PODMIOT  
 47. Podmiot utworzony jest na czas: 

     Oznaczony, jaki?    

     Nieoznaczony    

     Bez zmian 

C.8 ZMIANA INFORMACJI O DNIU KOŃCZĄCYM ROK OBROTOWY 

 

48. Dzień kończący pierwszy po zmianie  rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe (dzień–miesiąc–rok): 

___ ___–___ ___–___ ___ ___ ___ 
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Część D  
D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH: 

1. W celu wpisania nowego oddziału lub wykreślenia oddziału, lub zmiany informacji o oddziale spółki  należy wypełnić załącznik KRS-ZA 
„Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne”.  

2. W celu wpisania zmiany informacji o członkach zgrupowania należy wypełnić załącznik KRS-ZU „Zmiana – członkowie europejskiego 
zgrupowania interesów gospodarczych”. 

3. W celu wpisania zmiany informacji o zarządcach lub o osobach fizycznych wyznaczonych na przedstawicieli zarządców będących 
osobami prawnymi lub o sposobie reprezentowania podmiotu należy wypełnić załącznik KRS-ZK1 „Zmiana – uprawnieni do 
reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych”. 

4. W celu wpisania prokurenta lub zmiany jego danych, lub wykreślenia prokurenta należy wypełnić załącznik KRS-ZL „Zmiana –
prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego”.  

5. W celu wpisania zmiany informacji o przedmiocie działalności podmiotu należy wypełnić załącznik KRS-ZM „Zmiana – przedmiot 
działalności”.  

6. W celu wpisania wzmianki o złożonych sprawozdaniach finansowych i innych dokumentach należy wypełnić załącznik KRS-ZN 
„Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”. 

7. W celu wpisania informacji (jeśli wcześniej nie była zgłaszana) o posiadanym przez podmiot numerze REGON lub o numerze NIP 
należy wypełnić załącznik KRS-ZY „Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP”. 

 

D.1.1 Lista załączonych formularzy uzupełniających 

Lp. Nazwa załącznika Liczba  załączników 

1  KRS-ZA  Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne   

2  KRS-ZU  Zmiana –  członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych  

3  KRS-ZK1  Zmiana – uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych  

4  KRS-ZL  Zmiana – prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu 
badawczego 

 

5  KRS-ZM  Zmiana – przedmiot działalności   

6  KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty   

7  KRS-ZY  Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP  

8    

9    

D.1.2 Lista załączonych dokumentów 

Lp. Nazwa załączonego dokumentu Liczba 
egzemplarzy 

Określenie formy dokumentu: 
Należy wstawić znak X w odpowiednim 
polu. 
papierowa elektroniczna 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
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D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK 
 Imię i nazwisko Data Podpis 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Miejsce na naklejenie znaczków sądowych, potwierdzenie opłaty lub potwierdzenie przelewu 
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KRS-W13 
Sygnatura  akt (wypełnia sąd) 

CORS

Centrum Ogó nopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

Wniosek o rejestrację podmiotu  
w  rejestrze przedsiębiorców 

SPÓŁKA EUROPEJSKA  
 Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. 
 Wnioskodawca wypełnia pola jasne. 
 We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.  
 Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić. 
 Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. 

Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu. 
 Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  lub nieprawidłowo wypełniony podlega 

zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków. 

 Miejsce na notatki sądu  Data wpływu (wypełnia sąd) 

       

   

SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK 

 1. Nazwa sądu 

Sąd Rejonowy ......................................................................................................................................... 

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 2. Województwo 3. Powiat 
   
 4. Gmina 5. Miejscowość 
   

Część A  

A.1 DANE WNIOSKODAWCY 

 6. Wnioskodawca: 
   1.  Spółka / spó ka w organizacji    Inny wnioskodawca 

 Pola o numerach 7 i 8 należy wypełnić tylko wówczas, gdy w polu o numerze 6 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozostałych 
przypadkach pola te należy przekreślić. 

 7. Nazwa / firma lub nazwisko 

 8. Imię 

A.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 
 A.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji 

 9. Nazwa / firma lub nazwisko 

 10. Imię 

   
 

Załącznik nr 7773)
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 A.2.2 Adres do korespondencji 

 11. Ulica  12. Nr domu 13. Nr lokalu 14. Miejscowość 
     
 15. Kod pocztowy  16. Poczta 17. Kraj 
    

A.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 

 A.3.1 Oznaczenie pełnomocnika  

 18. Nazwa / firma lub nazwisko 

 19. Imię 

 A.3.2 Adres pełnomocnika  

 20. Ulica  21. Nr domu 22. Nr lokalu 23. Miejscowość 
     
 24. Kod pocztowy  25. Poczta 26. Kraj 
    

Część B  

Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi 
 we wniosku i na załącznikach:  

B.1 DANE PODMIOTU  

 

27. Firma spółki 
 

 28. Oznaczenie formy prawnej 
 Spółka europejska 

Część C  

C.1 DANE O NIP I REGON 
Pola o numerach 31 i 32 należy wypełnić, jeżeli spółka posiada NIP i/lub REGON. W innym przypadku pola te należy przekreślić.  
Pola o numerach 29 i/lub 30 należy wypełnić, jeżeli spółka nie wypełnia pól 31 i/lub 32. 

 

29. Spółka nie wystąpiła o NIP                 30. Spó ka nie wystąpiła o REGON           

                        

                       
31. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)  32. Numer  identyfikacyjny REGON 

C.2 DANE O POPRZEDNIEJ REJESTRACJI PODMIOTU  
Pola o numerach od 33 do 36 dotyczą wyłącznie podmiotu, który przeniósł siedzibę z innego kraju do Rzeczypospolitej Polskiej. 
W przypadku zgłoszenia nowego podmiotu pola te należy przekreślić. 

 33. Oznaczenie państwa 34. Nazwa organu prowadzącego rejestr 
   

 
35. Nazwa rejestru 

 
36. Numer w rejestrze 
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C.3 INFORMACJA O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z INNYMI PODMIOTAMI 
NA PODSTAWIE UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ 

 37. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy 
spó ki cywilnej?  TAK  NIE 

C.4 SIEDZIBA I ADRES SPÓŁKI  

 38. Województwo 39. Powiat 
   

 40. Gmina 41. Miejscowość 
   

 42. Ulica 43. Nr domu 44. Nr lokalu 
    

 45. Kod pocztowy 46. Poczta 
   

 47. Adres poczty elektronicznej 

 48. Adres strony internetowej  

C.5 INFORMACJA NA TEMAT STATUTU SPÓŁKI  

 49. Data sporządzenia statutu (dzień–miesiąc–rok) i, jeśli ma on formę aktu notarialnego, oznaczenie notariusza i kancelarii notarialnej, 
numer repertorium  

C.6 INFORMACJA O CZASIE, NA JAKI UTWORZONA JEST SPÓŁKA  

 50. Spółka utworzona jest na czas: 

   1.  Oznaczony, jaki?    

   2.  Nieoznaczony 

C.7 INFORMACJA O PIŚMIE PRZEZNACZONYM DO OGŁOSZEŃ SPÓŁKI INNYM NIŻ „MONITOR 
SĄDOWY I GOSPODARCZY”  

 51. Oznaczenie pisma przeznaczonego do ogłoszeń spółki 

C.8 INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH UPRAWNIENIACH   

 52. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa 
w dochodach lub majątku spó ki niewynikających z akcji?  TAK  NIE 

 53. Czy statut przyznaje obligatariuszom prawo do udziału w zysku? 
 TAK  NIE 
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C.9 INFORMACJA O AKCJONARIUSZU, DO KTÓREGO W CAŁOŚCI NALEŻĄ AKCJE SPÓŁKI  

 54. Czy akcjonariusz posiada całość akcji spó ki? 
Jeśli zaznaczono odpowiedź  „NIE”, pola o numerach od 55 do 62 należy przekreślić.  TAK  NIE 

 55. Czy akcjonariusz jest osobą fizyczną? 
Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK”, pola o numerach 61 i 62 należy przekreślić.  TAK  NIE 

 56. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

57. Drugi człon nazwiska złożonego 

 58. Pierwsze imię 59. Drugie imię  

 60. Numer  PESEL               

                              
                         

                         61. Numer KRS 62. Numer identyfikacyjny REGON 

C.10 INFORMACJA O KAPITALE SPÓŁKI  

 63. Wysokość kapitału zakładowego spółki 64. Waluta 

 Słownie:   

 65. Wartość akcji objętych za aport 66. Waluta 

 Słownie:   

 67. Wysokość kapitału docelowego 68. Waluta 

 Słownie:   

 69. Łączna liczba akcji wszystkich emisji 
 

 70. Wartość nominalna jednej akcji 
 

71. Waluta 

 Słownie:  

 72. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego   
 

73. Waluta 

 Słownie:  

 74. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego   
 

75. Waluta 

 Słownie:  

C.11 INFORMACJA O PODJĘCIU UCHWAŁY O EMISJACH OBLIGACJI ZAMIENNYCH I AKCJI 
WYDAWANYCH ZA TE OBLIGACJE 

Jeśli taka uchwała nie została podjęta, pole numer 76 należy przekreślić. 

 76. Data podjęcia uchwały (dzień–miesiąc–rok)    
- 

  
- 

      

                              

C.12 INFORMACJA O EMISJI WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH 

 77. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnione do emisji warrantów subskrypcyjnych?  TAK  NIE 
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C.13 INFORMACJA O DNIU KOŃCZĄCYM ROK OBROTOWY 

 
78. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe (dzień–miesiąc–rok): 

 
___ ___ – ___ ___ – ___ ___ ___ ___ 

 

Część D  
D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH: 
 1. Jeśli spółka posiada oddziały, należy wypełnić załącznik KRS-WA „Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne”.  

2. Jeśli spółka powstała w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia, należy wypełnić załącznik KRS-WH „Sposób powstania 
podmiotu”. 

3. W celu wpisania informacji o emisjach akcji należy wypełnić załącznik KRS-WG „Emisje akcji”. 
4. W celu wpisania informacji na temat organu uprawnionego do reprezentacji spółki i osób wchodzących w jego skład oraz sposobu 

reprezentacji należy wypełnić załącznik KRS-WK „Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”.  
5. W celu wpisania informacji o dyrektorach wykonawczych posiadających prawo do reprezentacji spółki, a niebędących członkami 

rady administrującej, należy wypełnić załącznik KRS-WI „Dyrektorzy wykonawczy”.  
6. W celu wpisania informacji na temat organu nadzoru i osób wchodzących w jego skład należy wypełnić załącznik KRS-WK 

„Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”. 
7. Jeśli spółka posiada prokurentów, należy wypełnić załącznik KRS-WL „Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa 

państwowego, instytutu badawczego”.  
8. W celu wpisania przedmiotu działalności spółki należy wypełnić załącznik KRS-WM  „Przedmiot działalności”. 
9. Jeśli razem z niniejszym wnioskiem składane są: roczne sprawozdanie finansowe, opinia biegłego rewidenta, uchwała lub 

postanowienie o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego lub sprawozdanie z działalności spółki, należy wypełnić załącznik 
KRS-ZN „Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”.  

D.1.1 Lista załączonych formularzy uzupełniających 

Lp. Symbol i nazwa załącznika Liczba  załączników 

1.  KRS-WA  Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne   

2.  KRS-WH  Sposób powstania podmiotu   

3.  KRS-WG  Emisje akcji   

4.  KRS-WK  Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki  

5.  KRS-WI  Dyrektorzy wykonawczy  

6.  KRS-WL  Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego  

7.  KRS-WM  Przedmiot działalności  

8.  KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty  

9.    

10.    

D.1.2 Lista załączonych dokumentów  

Lp. Nazwa załączonego dokumentu Liczba 
egzemplarzy 

Określenie formy dokumentu: 
Należy wstawić znak X w odpowiednim polu. 

papierowa elektroniczna 

1.  Statut spółki    

2.  Oświadczenie zarządu albo rady administrującej o wniesieniu kapitału    

3.  Dokument o powołaniu członków organów spółki    

4.  
Odpowiednie dokumenty, stosownie do art. 22 ustawy z dnia 4 marca 2005r. 
o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej 
(Dz.U. Nr 62, poz. 551, z późn. zm.) 

 
  

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      
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10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

 
 

D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK 
 Imię i nazwisko Data Podpis 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Miejsce na naklejenie znaczków sądowych, potwierdzenie opłaty lub potwierdzenie przelewu 
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 KRS-Z13 
Sygnatura  akt (wypełnia sąd) 

CORS

Centrum Ogó nopo skich Reje trów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

 Wniosek o zmianę danych podmiotu  
w  rejestrze przedsiębiorców 

 SPÓŁKA EUROPEJSKA 
 Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. 
 Wnioskodawca wypełnia pola jasne. 
 We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.  
 Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić. 
 Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. 

Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu. 
 Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  lub nieprawidłowo wypełniony podlega 

zwróceniu, bez wzywania o uzupełnienie braków. 

 Miejsce na notatki Sądu  Data wpływu (wypełnia Sąd) 

       

   

SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK 
 1. Nazwa sądu 

Sąd Rejonowy .. .... ... .... . . .. . . .. . . . .. .. ... ..................................................................................... 

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 2. Województwo 3. Powiat 
   
 4. Gmina 5. Miejscowość 
   

Część A  
A.1 DANE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 6. Numer  KRS               

                               7. Oznaczenie formy prawnej 
 Spółka europejska 

 

8. Firma spółki 
 

              

                         9  Numer identyfikacji podatkowej NIP  10. Numer  identyfikacyjny REGON 

Część B  
B.1 DANE WNIOSKODAWCY 
 11. Wnioskodawca: 
   1   Podmiot  którego dotyczy wpis  2.  Inny wnioskodawca 

 Pola o numerach 12 i 13 należy wypełnić tylko wówczas, gdy w polu o numerze 11 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozostałych 
przypadkach pola te należy przekreślić. 

   

  KRS-Z13     1/6 
 

  
     

 n ls ic  e t   
  

ądow  

       
  e   

 PÓŁ A EUROPEJSK  
 rmularz a        maszynie, ompu erowo lub ręczni  wielk mi    
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 4  Gm na 5  Miejsco  
   

   
A 1 DA      

                   

                               7  Oznac enie   
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 12. Nazwa / firma lub nazwisko 

 13. Imię 

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 
 B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji 
 14. Nazwa / firma lub nazwisko   

  
 

 15. Imię 
 

 B.2.2 Adres do korespondencji 
 16. Ulica  17. Nr domu 18. Nr lokalu 19. Miejscowość 
     

 20. Kod pocztowy  21. Poczta 22. Kraj 
    

B.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 
 B.3.1 Oznaczenie pełnomocnika  

 23. Nazwa / firma lub nazwisko   

  
 

 24. Imię 
 

 B.3.2 Adres pełnomocnika  
 25. Ulica  26. Nr domu 27. Nr lokalu 28. Miejscowość 
     

 29. Kod pocztowy  30. Poczta 31. Kraj 
    

Część C  
Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi 

 we wniosku i w załącznikach: 
 Wszystkie informacje o podmiocie, które uległy zmianie, należy wpisać w odpowiednim polu, podając ich aktualną treść. 
 Jeśli któraś z informacji nie uległa zmianie, to pole przeznaczone na jej wpisanie należy przekreślić, a jeśli jest to pole, w którym 

występuje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć odpowiedź „BEZ ZMIAN”. 

C.1 ZMIANA FIRMY SPÓŁKI 

 

32. Nowa firma spółki 
 

C.2 ZMIANA INFORMACJI O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z INNYMI 
PODMIOTAMI NA PODSTAWIE UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ  

 33. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi 
podmiotami na podstawie umowy spó ki cywilnej?  TAK  NIE  BEZ ZMIAN  

C.3 ZMIANA SIEDZIBY I/LUB ADRESU SPÓŁKI NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 W przypadku zmiany siedziby podmiotu należy wypełnić pola oznaczone numerami od 34 do 42. 
 W przypadku zmiany adresu bez zmiany siedziby należy wypełnić pola oznaczone numerami od 38 do 42. 

 34. Województwo 35. Powiat 
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 36. Gmina 37. Miejscowość 
   

 38. Ulica 39. Nr domu 40. Nr lokalu 
    

 41. Kod pocztowy 42. Poczta 
   

C.4 ZMIANA ADRESU STRONY INTERNETOWEJ I/LUB ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ 
 43. Nowy adres strony internetowej 

 44. Nowy adres poczty elektronicznej 

C.5 WZMIANKA O ZŁOŻENIU PLANU PRZENIESIENIA SIEDZIBY  
 45. Czy przedsiębiorca zgłasza plan przeniesienia siedziby  do innego 

państwa?  TAK  NIE  BEZ ZMIAN  

C.6 ZMIANA STATUTU  
 46. Data zmiany statutu (dzień–miesiąc–rok), a jeśli jest on w formie aktu notarialnego – numer repertorium, oznaczenie 

notariusza i kancelarii notarialnej oraz  numery zmienionych, dodanych, usuniętych paragrafów (innych jednostek 
redakcyjnych) 

C.7 ZMIANA INFORMACJI O CZASIE, NA JAKI UTWORZONY JEST PODMIOT  
 47. Podmiot utworzony jest na czas: 

   1.  Oznaczony, jaki?    

   2.  Nieoznaczony    

   3.  Bez zmian 

C.8 ZMIANA INFORMACJI O PIŚMIE PRZEZNACZONYM DO OGŁOSZEŃ SPÓŁKI  
 48. Zmiana informacji dotyczy: 

   1.  Wykreślenia treści informacji o piśmie    

   2.  Podania nowej treści informacji o piśmie przeznaczonym do ogłoszeń innym niż Monitor Sądowy i Gospodarczy  

   3.  Bez zmian 

W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 w polu oznaczonym numerem 49 należy wpisać aktualną treść informacji o piśmie (pismach) przeznaczonym 
do ogłoszeń spółki innym niż Monitor Sądowy i Gospodarczy. W pozostałych przypadkach pole o numerze 49 należy przekreślić. 

 49. Oznaczenie pisma przeznaczonego do ogłoszeń spółki 
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C.9 ZMIANA INFORMACJI O SZCZEGÓLNYCH UPRAWNIENIACH  
 
 50. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spó ki 

niewynikające z akcji? 

   1.  TAK  2.  NIE  3.  BEZ ZMIAN 

 51. Czy statut przyznaje obligatariuszom prawo do udziału w zysku? 

   1.  TAK  2.  NIE  3.  BEZ ZMIAN 

C.10 ZMIANA KAPITAŁU SPÓŁKI  
 52. Nowa wysokość kapitału zakładowego spółki 53. Waluta 

 Słownie:   

 54. Wartość akcji objętych za nowy aport 55. Waluta 

 Słownie:   

 56. Nowa wysokość kapitału docelowego 
 

57. Waluta 

 Słownie:   

 58. Łączna liczba akcji wszystkich emisji 
 

 59. Wartość nominalna jednej akcji 
 

60. Waluta 

 Słownie:  

 61.  Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 
 

62. Waluta 

 Słownie:  

 63. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 
 

64. Waluta 

 Słownie:  

C.11 INFORMACJA O PODJĘCIU UCHWAŁY O EMISJACH OBLIGACJI ZAMIENNYCH I AKCJI 
WYDAWANYCH ZA TE OBLIGACJE 

Jeśli taka uchwała nie została podjęta, pole o numerze 65 należy przekreślić. 

 65. Data podjęcia uchwały (dzień–miesiąc–rok)    
- 

  
- 

      

                              
C.12 ZMIANA INFORMACJI O EMISJACH WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH  
 66. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnione do emisji warrantów subskrypcyjnych? 

   1.  TAK  2.  NIE  3.  BEZ ZMIAN 

C.13 ZMIANA INFORMACJI O DNIU KOŃCZĄCYM ROK OBROTOWY  

 

67. Dzień kończący pierwszy po zmianie rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe (dzień–miesiąc–rok): 

___ ___–___ ___–___ ___ ___ ___ 
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Część D  
D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH: 
1. W celu wpisania nowego oddziału lub wykreślenia oddziału, lub zmiany informacji o oddziale spółki  należy wypełnić załącznik KRS-ZA 

„Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne”.  
2. W celu wpisania jedynego akcjonariusza lub zmiany informacji o jedynym akcjonariuszu spółki należy wypełnić załącznik KRS-ZF 

„Zmiana – akcjonariusz spółki akcyjnej”. 
3. W celu wpisania informacji na temat nowych emisji akcji lub informacji na temat zmiany liczby akcji w poszczególnych emisjach                   

w wyniku podziału akcji bez podwyższania kapitału zakładowego lub zmiany informacji o liczbie uprzywilejowanych akcji i rodzaju 
uprzywilejowania  należy wypełnić załącznik KRS-WG „Emisje akcji”. 

4. W celu wpisania organu nadzoru należy wypełnić załącznik KRS-WK „Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania 
spółki”. W celu wykreślenia odpowiedniego organu, zmiany jego składu lub zmiany danych osób wchodzących w jego skład, lub 
zmiany sposobu reprezentacji należy wypełnić załącznik KRS-ZK „Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do 
reprezentowania spółki”. 

5. W celu wpisania dyrektora wykonawczego lub zmiany danych dyrektora wykonawczego, lub jego wykreślenia należy wypełnić 
załącznik KRS-ZI „Zmiana – dyrektorzy wykonawczy”. 

6. W celu wpisania prokurenta lub zmiany danych prokurenta, lub jego wykreślenia  należy wypełnić załącznik KRS-ZL „Zmiana –
prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego”. 

7. W celu wpisania zmiany informacji o przedmiocie działalności spółki należy wypełnić załącznik KRS-ZM „Zmiana – przedmiot 
działalności”. 

8. W celu wpisania wzmianki o złożonych sprawozdaniach finansowych i innych dokumentach należy wypełnić załącznik KRS-ZN 
„Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”. 

 

9. W celu wpisania informacji o połączeniu lub podziale spółki należy wypełnić załącznik KRS-ZH „Zmiana – połączenie, podział, 
przekształcenie spółki”. 

10.  W celu wpisania informacji (jeśli wcześniej nie była zgłaszana) o posiadanym przez spółkę numerze REGON lub o numerze NIP 
należy wypełnić załącznik KRS-ZY „Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP”. 

D.1.1 Lista załączonych formularzy uzupełniających 

Lp. Nazwa załącznika Liczba  załączników 
1  KRS-ZA  Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne   

2  KRS-ZF  Zmiana – akcjonariusz spó ki akcyjnej   

3  KRS-WG  Emisje akcji   

4  KRS-WK  Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki  

5  KRS-ZI  Zmiana – dyrektorzy wykonawczy  

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

7  KRS-ZL  Zmiana – prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu 
badawczego 

 

8  KRS-ZM  Zmiana – przedmiot działalności   

9  KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty   

10  KRS-ZH  Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie spółki  

11  KRS-ZY  Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP  

12    

D.1.2 Lista załączonych dokumentów 

Lp. Nazwa załączonego dokumentu Liczba 
egzemplarzy 

Określenie formy dokumentu: 
Należy wstawić znak X w odpowiednim 
polu. 
papierowa elektroniczna 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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11     

12     

 

D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK 
 Imię i nazwisko Data Podpis 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Miejsce na naklejenie znaczków sądowych, potwierdzenie opłaty lub potwierdzenie przelewu 
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  KRS-WK1  
UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA  

EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW 
GOSPODARCZYCH 

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych  
w rejestrze przedsiębiorców 

   
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) 
 Nazwa / firma  

 Jeśl  osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu jest więcej niż cztery, informacje o nich należy wpisać w kolejnych egzemplarzach załącznika 
KRS-WK1. 

Część I  
I.1 OKREŚLENIE UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU 
 Zarządcy 

I.2 INFORMACJA O SPOSOBIE REPREZENTACJI PODMIOTU 
Informacja obejmuje: 
- sposób reprezentowania podmiotu przez zarządców, 
- osoby fizyczne wyznaczone na przedstawicieli zarządców będących osobami prawnymi, 
- sposób reprezentacji podmiotu przez prokurentów, jeśli została ustanowiona prokura. 

 1. Sposób reprezentacji 

Część II  
II.1 DANE ZARZĄDCY LUB OSOBY FIZYCZNEJ WYZNACZONEJ NA PRZEDSTAWICIELA ZARZĄDCY 

BĘDĄCEGO OSOBĄ PRAWNĄ 

 1. Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego 2. Drugi człon nazwiska złożonego 

 3. Pierwsze imię 4. Drugie imię  

 5. Numer  PESEL               

                               6. Określenie osoby: 
   1.  Zarządca  2.  Osoba fizyczna wyznaczona na przedstawiciela zarządcy 

będącego osobą prawną 
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Załącznik nr 7974)

74) Dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 26.
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II.2 DANE ZARZĄDCY LUB OSOBY FIZYCZNEJ WYZNACZONEJ NA PRZEDSTAWICIELA ZARZĄDCY 
BĘDĄCEGO OSOBĄ PRAWNĄ 

 1. Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego 2. Drugi człon nazwiska złożonego 

 3. Pierwsze imię 4. Drugie imię  

 5. Numer  PESEL               

                               6. Określenie osoby: 
   1.  Zarządca  2.  Osoba fizyczna wyznaczona na przedstawiciela zarządcy 

będącego osobą prawną 

II.3 DANE ZARZĄDCY LUB OSOBY FIZYCZNEJ WYZNACZONEJ NA PRZEDSTAWICIELA ZARZĄDCY 
BĘDĄCEGO OSOBĄ PRAWNĄ 

 1. Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego 2. Drugi człon nazwiska złożonego 

 3. Pierwsze imię 4. Drugie imię  

 5. Numer  PESEL               

                               6. Określenie osoby: 
   1.  Zarządca  2.  Osoba fizyczna wyznaczona na przedstawiciela zarządcy 

będącego osobą prawną 

II.4 DANE ZARZĄDCY LUB OSOBY FIZYCZNEJ WYZNACZONEJ NA PRZEDSTAWICIELA ZARZĄDCY 
BĘDĄCEGO OSOBĄ PRAWNĄ 

 1. Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego 2. Drugi człon nazwiska złożonego 

 3. Pierwsze imię 4. Drugie imię  

 5. Numer  PESEL               

                               6. Określenie osoby: 
   1.  Zarządca  2.  Osoba fizyczna wyznaczona na przedstawiciela zarządcy 

będącego osobą prawną 

Część III  
III.1 PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK 
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  KRS-ZK1  
ZMIANA – UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA 
EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW 

GOSPODARCZYCH 
CORS

Centrum Og nopolskich R je tr w Sądowyc  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

Załącznik do wniosku o zmianę danych  
w  rejestrze przedsiębiorców  

   
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) 
 Nazwa / firma  

Jeśli zarzą ców lub osób fi ycznych wyznacz ych na przedstawic ela a ądcy będącego osobą prawną, których dane uległy zmianie, jest 
więcej niż dwóch, informacje o pozostałych należy wpisać w kolejnych egzemplarzach załącznika KRS-ZK1. 

Część I  

I.1 DANE ZARZĄDCY LUB OSOBY FIZYCZNEJ WYZNACZONEJ NA PRZEDSTAWICIELA ZARZĄDCY 
BĘDĄCEGO OSOBĄ PRAWNĄ 

 1. Wpis dotyczy: 
   1. Wykreślenia jednej i wpisania nowej osoby  3. Wykreślenia osoby  

   2. Zmiany danych osoby  4. Wpisania nowej osoby  

 1) W przy adku zaznaczenia kwadratu 1 należy w polach o numerach od 2 do 6 wpisać dane osoby wykreślanej, a w polach o numerach od 7 
do 12 dane nowej osoby  

2) W przypadku azn czenia kwadratu 2 należy  polach o umera h od 2 do 6 p sać dane dotychczasowe identyfikujące osobę, a w polach 
o numerach od 7 do 12 tylko te dane, które legły zm anie, pozostałe pola przekreślając. Przy czym: 
 jeśl  zm a a dotyc y nazw ska dwuczłon wego, n leży wpisać oba jego człony, 

• w przypadku zm any jednego z mion ależy wp sać ob  m ona  
3) W przypadku zaznaczen a kwadratu 3 należy wypełn ć pola o numerach od 2 do 6, a pola o numerach od 7 do 12 przekreśl ć. 
4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 należy wypełnić pola o numerach od 7 do 12, a pola o numerach od 2 do 6 przekreślić.  

  Dane osoby, której dotyczy zmiana lub wykreślenie 
 2. Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego 3. Drugi człon nazwiska złożonego 

 4. Pierwsze imię 5. Drugie imię  

 6. Numer  PESEL               

                           Dane nowej osoby lub nowe dane osoby w przypadku zmiany danych 

 7. Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego 8. Drugi człon nazwiska złożonego 

 9. Pierwsze imię 10. Drugie imię  

 11. Numer  PESEL               

                           12. Określenie osoby: 
   1. Zarządca  2. Osoba fizyczna wyznaczona na przedstawiciela zarządcy 

będącego osobą prawną 

I.2 DANE ZARZĄDCY LUB OSOBY FIZYCZNEJ WYZNACZONEJ NA PRZEDSTAWICIELA ZARZĄDCY 
BĘDĄCEGO OSOBĄ PRAWNĄ 

 1. Wpis dotyczy: 
   1. Wykreślenia jednej i wpisania nowej osoby  3. Wykreślenia osoby  

   2. Zmiany danych osoby  4. Wpisania nowej osoby  
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Z łą ik d  i k   i  d h  
  j t  p d i bi   

   
  (     ) 

     

                 
więce  n ż dwóch, informacje o pozosta ych należy wpisać w kolejnych egzempla zach załącznika KRS-ZK  
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   k  a z  d        d    ć d   k ś         
do 12 dane nowej osoby. 

 W p zypadku zaznaczeni                     
o numerach od 7 do 12 tylko e dan , które u egły zmian e  pozostałe po a przekreśla ąc. Przy czym  
• eś  zmiana do ycz  nazwiska dwucz onowego, ależy w isać oba jego złony  
• w przypadku zm an  jednego z mion należy wp sać oba imiona. 

 W przypadku zaznaczen a kwad atu 3 należy wypełnić pola o num               
4) W przypadku aznaczenia kwad atu 4 należy wypełnić pola o nume ach od  do 1  a po a o n merach od 2 do 6 p zekreślić   

     t     
             

        

                   

                                      

             

        

                   

                              
             

będącego osobą prawną 

          
BĘDĄ EGO OS  P AWN  
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 1) W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 należy w polach o numerach od 2 do 6 wpisać dane osoby wykreślanej, a w polach o numerach od 7 
do 12 dane nowej osoby. 

2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 należy w polach o numerach od 2 do 6 wpisać dane dotychczasowe identyfikujące osobę, a w 
polach o numerach od 7 do 12 tylko te dane, które uległy zmianie, pozostałe pola przekreślając. Przy czym: 
• jeśli zmiana dotyczy nazwiska dwuczłonowego, należy wpisać oba jego człony, 
• w przypadku zmiany jednego z imion należy wpisać oba imiona. 

3) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 należy wypełnić pola o numerach od 2 do 6, a pola o numerach od 7 do 12 przekreślić. 
4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 należy wypełnić pola o numerach od 7 do 12, a pola o numerach od 2 do 6 przekreślić.  

  Dane osoby, której dotyczy zmiana lub wykreślenie 
 2. Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego 3. Drugi człon nazwiska złożonego 

 4. Pierwsze imię 5. Drugie imię  

 6. Numer  PESEL               

                           Dane nowej osoby lub nowe dane osoby w przypadku zmiany danych 

 7. Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego 8. Drugi człon nazwiska złożonego 

 9. Pierwsze imię 10. Drugie imię  

 11. Numer  PESEL               

                           12. Określenie osoby: 
   1. Zarządca  2. Osoba fizyczna wyznaczona na przedstawiciela zarządcy 

będącego osobą prawną 

Część II  
II.1 PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK 
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  KRS-WU  
CZŁONKOWIE  

EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW  
GOSPODARCZYCH 

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

 Załącznik do wniosku o wpis do   
rejestru przedsiębiorców  

   
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) 
 Nazwa / firma  

 Jeśli członków jest więcej niż czterech, informacje o pozostałych należy wpisać w kolejnych egzemplarzach załącznika „Członkowie europejskiego 
zgrupowania interesów gospodarczych”. 

Część I  
I.1 DANE CZŁONKA EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH  

(Dane należy wpisywać w języku państwa siedziby.) 

 1. Czy członek jest osobą fizyczną? 
(Jeśl  zaznaczono odpowiedź „TAK”, pola o numerach 7 i 8 należy przekreśl ć )  TAK  NIE 

 2. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

3. Drugi człon nazwiska złożonego 

   
   

 4. Pierwsze imię 5. Drugie imię  

 6. Numer  PESEL               

                                                       

                         7  Numer KRS 8. Numer identyfikacyjny REGON 

 9. Forma prawna członka niebędącego osobą fizyczną  

 Siedziba  lub miejsce zamieszkania i adres 

 10. Kraj 11. Województwo 
   

 12. Powiat 13. Gmina 
   

 14. Miejscowość  

 15. Ulica 16. Nr domu 17. Nr lokalu 
    

 18. Kod pocztowy 19. Poczta 
   

 Informacja o rejestracji członka europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych 
(Dotyczy podm otów, których siedziba znajduje się poza terytorium Rzeczypospolite  Polskiej.) 

 20. Oznaczenie państwa 21. Nazwa rejestru 
   

 22. Nazwa organu prowadzącego rejestr 23. Numer w rejestrze 
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O ZGRUPOWA    
GOSPODA CZYCH 

    
j y j  

ą w  

         
rejest u przeds ęb orców  

   
       

 Na wa / firm   

                  
   

   
I 1 D        

a e a eży pisy a  w ęzy u państ  sied i y  

  Czy c łon k est oso ą fizyczną? 
                

    firma / nazwisko lu  pierw zy człon nazwiska 
 

3. Drugi czło    

   
   

        

                   

                                                       

                                

 9. Forma praw       

        

 10. Kraj   
   

     
   

    

         
    

      
   

         
          

  zen e p ńst a 21  Nazwa rejes ru 
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 Informacja dotycząca każdego członka europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych  
 24. Czy istnieją klauzule zwalniające członka europejskiego zgrupowania interesów 

gospodarczych od odpowiedzialności za długi i inne zobowiązania powstałe przed 
przystąpieniem do zgrupowania? 

 TAK  NIE 

 Informacje o członku europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych  będącym osobą fizyczną 
 25.   Czy członek pozostaje w związku małżeńskim? 

(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” pola oznaczone numerami 26 i 27 należy przekreślić.)  TAK  NIE 

 
26.   Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?  TAK  NIE 

 
27.   Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?  TAK  NIE 

 
28.   Czy członek ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?  TAK  NIE 

I.2 DANE CZŁONKA EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH  
(Dane należy wpisywać w języku państwa siedziby.) 

 1. Czy członek jest osobą fizyczną? 
(Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK”, pola o numerach 7 i 8 należy przekreślić.)  TAK  NIE 

 2. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

3. Drugi człon nazwiska złożonego 

   
   

 4. Pierwsze imię 5. Drugie imię  

 6. Numer  PESEL               

                                                       

                         7. Numer KRS 8. Numer identyfikacyjny REGON 

 9. Forma prawna członka niebędącego osobą fizyczną  

 Siedziba  lub miejsce zamieszkania i adres 

 10. Kraj 11. Województwo 
   

 12. Powiat 13. Gmina 
   

 14. Miejscowość  

 15. Ulica 16. Nr domu 17. Nr lokalu 
    

 18. Kod pocztowy 19. Poczta 
   

 Informacja o rejestracji członka europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych 
(Dotyczy podmiotów, których siedziba znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.) 

 20. Oznaczenie państwa 21. Nazwa rejestru 
   

 22. Nazwa organu prowadzącego rejestr 23. Numer w rejestrze 
   

 Informacja dotycząca każdego członka europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych  
 24. Czy istnieją klauzule zwalniające członka europejskiego zgrupowania interesów 

gospodarczych od odpowiedzialności za długi i inne zobowiązania powstałe przed 
przystąpieniem do zgrupowania? 

 TAK  NIE 

 Informacje o członku europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych będącym osobą fizyczną 
 25. Czy członek pozostaje w związku małżeńskim? 

(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” pola oznaczone numerami 26 i 27 należy przekreślić.)  TAK  NIE 

 
26.   Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?  TAK  NIE 



Dziennik Ustaw – 272 –  Poz. 724

 

  KRS-WU     3/4 
 

 
27.   Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?  TAK  NIE 

 
28.   Czy członek ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?  TAK  NIE 

I.3 DANE CZŁONKA EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH  
(Dane należy wpisywać w języku państwa siedziby.) 

 1.   Czy członek jest osobą fizyczną? 
(Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK”, pola o numerach 7 i 8 należy przekreślić.)  TAK  NIE 

 2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

3.   Drugi człon nazwiska złożonego 

   
   

 4.   Pierwsze imię 5.   Drugie imię  

 6.   Numer  PESEL               

                                                       

                         7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON 

 9.   Forma prawna członka niebędącego osobą fizyczną  

 Siedziba  lub miejsce zamieszkania i adres 

 10.   Kraj 11.   Województwo 
   

 12.   Powiat 13.   Gmina 
   

 14.   Miejscowość  

 15.   Ulica 16.   Nr domu 17.   Nr lokalu 
    

 18.   Kod pocztowy 19.   Poczta 
   

 Informacja o rejestracji członka europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych 
(Dotyczy podmiotów, których siedziba znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.) 

 20.   Oznaczenie państwa 21.   Nazwa rejestru 
   

 22.   Nazwa organu prowadzącego rejestr 23.   Numer w rejestrze 
   

 Informacja dotycząca każdego członka europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych  
 24.   Czy istnieją klauzule zwalniające członka europejskiego zgrupowania interesów 

gospodarczych od odpowiedzialności za długi i inne zobowiązania powstałe przed przystąpieniem 
do zgrupowania? 

 TAK  NIE 

 Informacje o członku europejskiego zgrupowania  interesów gospodarczych będącym osobą fizyczną 
 25.   Czy członek pozostaje w związku małżeńskim? 

(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” pola oznaczone numerami 26 i 27 należy przekreślić.)  TAK  NIE 

 
26.   Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?  TAK  NIE 

 
27.   Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?  TAK  NIE 

 
28.   Czy członek  ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?  TAK  NIE 

I.4 DANE CZŁONKA EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH  
(Dane należy wpisywać w języku państwa siedziby.) 

 1.    Czy członek jest osobą fizyczną? 
(Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK”, pola o numerach 7 i 8 należy przekreślić.)  TAK  NIE 
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 2.    Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

3.    Drugi człon nazwiska złożonego 

   
   

 4.    Pierwsze imię 5.    Drugie imię  

 6.   Numer  PESEL               

                                                       

                         7.    Numer KRS 8.    Numer identyfikacyjny REGON 

 9.    Forma prawna członka niebędącego osobą fizyczną  

 Siedziba  lub miejsce zamieszkania i adres 

 10.   Kraj 11.   Województwo 
   

 12.   Powiat 13.   Gmina 
   

 14.   Miejscowość  

 15.   Ulica 16.   Nr domu 17.   Nr lokalu 
    

 18.   Kod pocztowy 19.   Poczta 
   

 Informacja o rejestracji członka europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych 
(Dotyczy podmiotów, których siedziba znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.) 

 20.   Oznaczenie państwa 21.   Nazwa rejestru 
   

 22.   Nazwa organu prowadzącego rejestr 23.   Numer w rejestrze 
   

 Informacja dotycząca każdego członka europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych  
 24.   Czy istnieją klauzule zwalniające członka europejskiego zgrupowania interesów 

gospodarczych od odpowiedzialności za długi i inne zobowiązania powstałe przed przystąpieniem 
do zgrupowania? 

 TAK  NIE 

 Informacje o członku europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych będącym osobą fizyczną 
 25.   Czy członek pozostaje w związku małżeńskim? 

(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” pola oznaczone numerami 26 i 27 należy przekreślić.)  TAK  NIE 

 
26.   Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?  TAK  NIE 

 
27.   Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?  TAK  NIE 

 
28.   Czy członek  ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?  TAK  NIE 

Część II 
II.1       PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK 
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  KRS-ZU  
ZMIANA – CZŁONKOWIE  

EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW 
GOSPODARCZYCH 

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

Załącznik do wniosku o zm anę danych  
w  rejestrze przedsiębiorców  

   
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) 
 Nazwa / firma  

Jeśli członków, których dane uległy zmianie, jest więcej niż jeden, informacje o pozostałych należy wpisać w kolejnych egzemplarzach 
załącznika KRS-ZU. 

Część I  
I.1 DANE CZŁONKA EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH 
 1. Wpis dotyczy: 
   1.  Wykreślenia jednego i wpisania nowego członka  3.  Wykreślenia członka  

   2.  Zmiany danych członka  4.  Wpisania nowego członka  

 1) W przyp dku zazn czenia kw dratu 1 n leży w pol ch o numer ch od 2 do 9 wpisać dane osoby wykreślanej, a w pola h o numerach od 
10 do 37  dane nowej osoby  

2) W przypadku z znaczenia kw dratu 2 należy w polach o numera h od 2 do 9 wpisać dane dotychczasowe identyfikujące uczestnika, a w 
polach o numerach od 11 do 14 i od 18 do 37 tylko te dane  które uległy zmianie, pozostałe pola przekreślając. Przy czym: 
• jeśli zmiana dotyczy azw ska dwuczłonowego, należy wpi ać oba jego człony, 
• w pr yp dku zmiany j dnego z mion nale y w is ć oba imiona, 
• jeśl  zm ana dotyczy adresu, ależy wyp łnić pola o numerach od 24 do 28, 
• jeśl  zm ana dotyczy s edziby, na eży wypełnić la o merach od 19 do 28   

3) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 należy wypełnić pola o numerach od 2 do 9, a pola o numerach od 10 do 37 przekreślić. 
4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 należy wypełnić pola o numerach od 10 do 37, a pola o numerach od 2 do 9 przekreślić.  

 Dane członka, którego dotyczy zmiana lub wykreślenie 
 2. Czy członek jest osobą fizyczną? 

Jeśl  zaznaczono odpowiedź „TAK”, pola o numerach 8 i 9  należy przekreśl ć )  TAK  NIE 

 3. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

4. Drugi człon nazwiska złożonego 

   
   

 5. Pierwsze imię 6. Drugie imię  

 7. Numer  PESEL               

                                                       

                         8. Numer KRS 9. Numer identyfikacyjny REGON 

 Dane nowego członka lub nowe dane członka w przypadku zmiany danych 
(Jeśli wpis dotyczy osoby  której dane uległy zmianie, pole oznaczone numerem 10 należy przekreślić). 

 
 10. Czy członek jest osobą fizyczną? 

Jeśl  zaznaczono odpowiedź „TAK”, pola o numerach 16 i 17 należy przekreślić.)  TAK  NIE 

 11. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
złożonego 

12. Drugi człon nazwiska złożonego 

   
   

 13. Pierwsze imię 14. Drugie imię  

 15. Numer  PESEL               
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KIEGO Z RUP WANIA IN  
GOSPODARCZYCH 

    
j   

ąd wy 

       
w  re es rze przeds ębiorców  

   
       

 N z a / firma  

                  
  

   
1 D       

  Wp s dotyczy  
   1   W k             

               

   p padku aznaczen a kwadrat        od 2 o  p sać dane osoby wykreślanej        
       

 W p zypadku aznaczenia kwadra u  należy w polach o numerach od 2 do 9 wp sać dane dotychczasowe dent fikujące c estnika, a w 
po ac  o ume ach od 11 do                  
 jeś i zmiana dotyczy nazwiska dwucz onowego  należy wpisać oba jego człony  

• w prz padku zmia y d ego  mion należy wpisać oba im ona  
• eśli zmiana dotyczy adresu, należy wypełnić po a o numerach od 24 do 28, 
• e l  zm ana dotyczy s edziby, należy wypełn ć pola o numerach      

 W przypadku zaznaczenia kw dratu  należy wype n ć pola o numerach od 2            
 W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 należy w pełn ć po a o numer ch od 10             

 e a  tóre o dotyc y miana ub wykr ś eni  
  Czy cz on k jest osobą izyc ną  

                 

   / firma  nazwisko ub pier zy złon nazwiska 
 

4  Drugi cz   o 

   
   

        

                   

                                                       

                                

 D  n we o cz        y y h 
              
 

   onek jest osobą izyczną? 
                

   / firma  nazwisko ub pier zy złon nazwiska 
 

2. D ugi człon n   

   
   

        

                   

                               

   

Załącznik nr 8274)
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                         16. Numer KRS 17. Numer identyfikacyjny REGON 

 18. Forma prawna członka niebędącego osobą fizyczną  

 Siedziba  lub miejsce zamieszkania i adres 

 19. Kraj 20. Województwo 
   

 21. Powiat 22. Gmina 
   

 23. Miejscowość  

 24. Ulica 25. Nr domu 26. Nr lokalu 
  

  

 27. Kod pocztowy 28. Poczta 
   

 Informacja o rejestracji członka europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych 
(Dotyczy podmiotów, których siedziba znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.) 

 29. Oznaczenie państwa 30. Nazwa rejestru 
   

 31. Nazwa organu prowadzącego rejestr 32. Numer w rejestrze 
   

 Informacja dotycząca każdego członka europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych  
 33. Czy istnieją klauzule zwalniające członka europejskiego zgrupowania 

interesów gospodarczych od odpowiedzialności za długi i inne 
zobowiązania powstałe przed przystąpieniem do zgrupowania?  TAK  NIE  BEZ ZMIAN  

 Informacje o członku europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych  będącym osobą fizyczną 

 34. Czy członek pozostaje w związku małżeńskim? 
(Jeśli zaznaczono odpowiedź „NIE” w przypadku, gdy wpis dotyczy 
nowego członka, pola o numerach 35 i 36 należy przekreślić.)   TAK  NIE  BEZ ZMIAN  

 35. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?  TAK  NIE  BEZ ZMIAN  

 36. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?  TAK  NIE  BEZ ZMIAN  

 37. Czy członek ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?  TAK  NIE  BEZ ZMIAN  

Część II  
II.1 PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK 
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  KRS-WI  DYREKTORZY WYKONAWCZY 

CORS

Centrum Ogó nopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych 
podmiotu w rejestrze przedsiębiorców  

   
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) 
 Firma  

 Jeśli dyrektorów posiadających prawo do reprezentowania spółki, którzy nie wchodzą w skład rady administrującej, jest więcej niż pięciu, informacje 
o nich należy wpisać w kolejnych egzemplarzach załącznika KRS-WI.  

Część I  
I.1 DANE DYREKTORA 

 1. Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego 2. Drugi człon nazwiska złożonego 

   
 3. Pierwsze imię 4. Drugie imię  

 5. Numer  PESEL               

                               6. Funkcja   
 

  

 7.   Czy dyrektor  został zawieszony w czynnościach?1  TAK  NIE 

 8.   Data, do jakiej został zawieszony (dzień – miesiąc – rok)1        -       -                   

                                                                                      
I.2 DANE DYREKTORA 

 1.    Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego 2.    Drugi człon nazwiska złożonego 

   
 3.    Pierwsze imię 4.    Drugie imię  

 5.    Numer  PESEL               

                               6.   Funkcja   
 

  

 7.   Czy dyrektor  został zawieszony w czynnościach?1 

 TAK  NIE 

 8.   Data, do jakiej został zawieszony (dzień – miesiąc – rok)1        -       -                   

                                                                                      
I.3 DANE DYREKTORA 

 1.   Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego 2.   Drugi człon nazwiska złożonego 

   
 3.   Pierwsze imię 4.   Drugie imię  

 5.   Numer  PESEL               

                               
 
                                                           
1 Dotyczy podmiotów, dla których dopuszcza się zawieszenie dyrektora w czynnościach. 

Załącznik nr 8374)
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 6.   Funkcja   
 

  

 7.   Czy dyrektor  został zawieszony w czynnościach?1 

 TAK  NIE 

 8.   Data, do jakiej został zawieszony (dzień – miesiąc – rok)1        -       -                   

                                                                                      
I.4 DANE DYREKTORA 

 1.   Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego 2.   Drugi człon nazwiska złożonego 

   
 3.   Pierwsze imię 4.   Drugie imię  

 5.   Numer  PESEL               

                               6.   Funkcja   
 

  

 7.   Czy dyrektor  został zawieszony w czynnościach?1 

 TAK  NIE 

 8.   Data, do jakiej został zawieszony (dzień – miesiąc – rok)1        -       -                   

                                                                                      
I.5 DANE DYREKTORA 

 1.   Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego 2.   Drugi człon nazwiska złożonego 

   
 3.   Pierwsze imię 4.   Drugie imię  

 5.   Numer  PESEL               

                               6.   Funkcja   
 

  

 7.   Czy dyrektor  został zawieszony w czynnościach?1 

 TAK  NIE 

 8.   Data, do jakiej został zawieszony (dzień – miesiąc – rok)1        -       -                   

                                                                                      

Część II  
II.1 PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK 
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  KRS-ZI  
ZMIANA – DYREKTORZY WYKONAWCZY 

CORS

Centrum Ogólnopolsk ch Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

Załącznik do wniosku o zm anę danych 
w  rejestrze przedsiębiorców  

   
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) 
 Firma  

Część I  
I.1 DANE DYREKTORA 
 1. Wpis dotyczy: 
   1.  Wykreślenia jednego i wpisania nowego dyrektora  3.  Wykreślenia dyrektora  

   2.  Zmiany danych dyrektora  4.  Wpisania nowego dyrektora  

         l c  a o  r  d     ane osoby, która jest wykreślana, a w 
polach o numerach od 7 do 14 dane nowej soby. 

2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 należy w polach oznaczonych numerami od 2 do 6 wpisać dotychczasowe dane identyfikujące 
osobę, a w polach ozna zo ych numeram  od 7 do 14 te dane, które uległy zmianie, przy czym: 
• jeśli zmiana dotyczy nazwiska dwuczłonowego, należy wpisać oba jego człony,  
• w przypadku zmiany jednego z imion a e y wpi ać oba imiona  

3) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 należy wypełnić pola oznaczone numerami od 2 do 6, a pola o numerach od 7 do 14 przekreślić. 
4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 należy wypełnić pola oznaczone numerami od 7 do 14, a pola o numerach od 2 do 6 przekreślić. 
 

 Dane dyrektora, którego dotyczy zmiana lub wykreślenie 
 2. Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego 3. Drugi człon nazwiska złożonego 
   

 4. Pierwsze imię 5. Drugie imię  
   

 6. Numer  PESEL               

                               Dane nowego dyrektora lub nowe dane dyrekto a w przypadku zmiany danych 

 7. Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego 8. Drugi człon nazwiska złożonego 
   

 9. Pierwsze imię 10. Drugie imię  
   

 11. Numer  PESEL               

                               12. Funkcja   
 

  

 13. Czy dyrektor jest zawieszony w czynnościach?1 
(Odpowiedź „BEZ ZMIAN” nie dotyczy nowej osoby.)  TAK  NIE  BEZ ZMIAN  

 14. Data, do jakiej dyrektor został zawieszony (dzień – miesiąc – rok)1        
- 

      
- 
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Są y 

      
w  rejestrze przedsiębiorców  

   
       

 F ma  

   
I 1 D   
  Wpis otyczy  
   1   Wy             

               

   p padku zaznaczenia kwadratu     h u e  od 2 do 6 wpisać dane osoby  k      
          

2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 należy w po ach oznaczonych nume ami od 2 do 6 wpisać dotychczasowe dane dentyfiku ące 
osobę, a w polach zn zo ych numeram  od 7 d          
• jeśl  zmiana dotyczy nazwiska dwu onowe o, należ  wpisać oba ego człony,  
• w przypadku zmiany jednego z mion należy wpis ć oba miona  

 W przypadku zaznac en a kwadratu  należy wypełnić po a oznaczone nume am               
 W rzypadku aznaczenia kwad atu 4 należy wypełn ć po a oznac                

 
 e ektora, któ ego dotyczy zmiana lub wykreś enie 
 2. azwisko l b pierws y cz on nazwiska z o onego      
   

        
   

                   

                                          

 7. az isko lub pierwszy c łon nazwiska złożonego 8. rugi czło    
   

        
   

                   

                                   
 

  

        
               

                    
 

      
 

                  

                                                                                 
 
 
 

                                                           
1 Dotyczy podmiotów, dla których dopuszcza się zawieszenie dyrektora w czynnościach. 

   

 Załącznik nr 8474)
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I.2 DANE DYREKTORA 
 1. Wpis dotyczy: 
   1.  Wykreślenia jednego i wpisania nowego dyrektora  3.  Wykreślenia dyrektora  

   2.  Zmiany danych dyrektora  4.  Wpisania nowego dyrektora  

 1) W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 należy w polach oznaczonych numerami od 2 do 6 wpisać dane osoby, która jest wykreślana, a w 
polach o numerach od 7 do 14 dane nowej osoby. 

2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 należy w polach oznaczonych numerami od 2 do 6 wpisać dotychczasowe dane identyfikujące 
osobę, a w polach oznaczonych numerami od 7 do 14 te dane, które uległy zmianie, przy czym: 
• jeśli zmiana dotyczy nazwiska dwuczłonowego, należy wpisać oba jego człony,  
• w przypadku zmiany jednego z imion należy wpisać oba imiona. 

3) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 należy wypełnić pola oznaczone numerami od 2 do 6, a pola o numerach od 7 do 14 przekreślić. 
4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 należy wypełnić pola oznaczone numerami od 7 do 14, a pola o numerach od 2 do 6 przekreślić. 
 

 Dane dyrektora, którego dotyczy zmiana lub wykreślenie 
 2. Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego 3. Drugi człon nazwiska złożonego 
   

 4. Pierwsze imię 5. Drugie imię  
   

 6. Numer  PESEL               

                               Dane nowego dyrektora lub nowe dane dyrektora w przypadku zmiany danych 

 7. Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego 8. Drugi człon nazwiska złożonego 
   

 9. Pierwsze imię 10. Drugie imię  
   

 11. Numer  PESEL               

                               12. Funkcja   
 

  

 13. Czy dyrektor jest zawieszony w czynnościach?1 
(Odpowiedź „BEZ ZMIAN” nie dotyczy nowej osoby.)  TAK  NIE  BEZ ZMIAN  

 14. Data, do jakiej dyrektor został zawieszony (dzień – miesiąc – rok)1        
- 

      
- 

                  

                                                                                

Część II  
II.1 PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK 
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   d  z c  k      h n  d 2 d  6 ć d e  k      
po   u    o  d n  n ej y  

                   
so ,   p  y  u er        e g y e   c  
 j ś   d  a o  e y p  ob  g  c ,  
  p yp  m  j g    y p ć  n  

  p yp k     a  yp n  p l                 
  p k   k r   e y yp n  a     o   po   c  d 2 d  6 k ś i . 

 
  t  t  t     
 2  azwisko l  pierws y cz on azwiska zło o e o      
   

        
   

                   

                                          

 7  i k  lu     z ż  8  i    
   

        
   

                   

                                   
 

  

        
(Odpowiedź „BEZ IA  n e dotyczy nowej o          
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KRS-W14 
Sygnatura  akt (wypełnia sąd) 

CORS

Centrum Og nop kich R j str w Sąd y h  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

Wniosek o rejest ację podmiotu  
w  rejestrze przedsiębiorców 

SPÓŁDZIELNIA EUROPEJSKA  
 Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie  komputerowo lub ręcznie, wielkimi  drukowanymi literami  
 Wnioskodawca wypełnia pola jasne. 
 We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie   
 Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić. 
 Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. 

Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu. 
 Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  lub nieprawidłowo wypełniony podlega 

zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków. 

 Miejsce na notatki sądu  Data wpływu (wypełnia sąd) 

       

   

SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK 
 1. Nazwa sądu 

Sąd Rejonowy ......................................................................................................................................... 

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 2. Województwo 3. Powiat 
   
 4. Gmina 5. Miejscowość 
   

Część A  
A.1 DANE WNIOSKODAWCY 
 6. Wnioskodawca  
   1.  Spółdzielnia europejska  2.  Inny wnioskodawca 
 Pola o numerach 7 i 8 należy wypełnić tylko wówczas, gdy w polu o numerze 6 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozostałych 

przypadkach pola te należy przekreślić. 
 7. Nazwa / firma lub nazwisko 

 8. Imię 

A.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 
 A.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji 

 9. Nazwa / firma lub nazwisko 

 10. Imię 

 A.2.2 Adres do korespondencji 
 11. Ulica  12. Nr domu 13. Nr lokalu 14. Miejscowość 
     
 15. Kod pocztowy  16. Poczta 17  Kraj 
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  5  

 
     

    
ow  R  

 

     
    

SPÓŁDZIELNIA EUROPEJSKA  
 Formularz nale               
 Wnios odawca w    
 We wszys k      j  i ś   l ż  i  X      
            
  ł     r j n  (  g ) ł ś   l   i  d i t  e   t  

Wniosek można złożyć w biurze po            
 Wn o ek złożo y z naru zeniem przepi u art  19 st  2 ustawy  Krajowym Re e t ze Sądowym  l b nie awidłowo wy ełniony pod  

zwróceniu  bez wzywania do uzupe nienia braków. 

 Miejsce na not tk  sądu  Data wpływu (wy ełnia sąd) 

       

   

      
    

ą  ej nowy . . . . .. . . .. ... . . .. . ..  

D A PODMI     

     
   
     
   

   
   

 6  W  
   1   Spó d eln a europ s       
                      

przypadkach po     
  Naz   ma lub nazwisko 

 8  Imię 

    
     

  Nazwa  firma lub nazw ko 

 1  Imię 

     
 11  U ic           
     
         
    
 

 any ez § 1 pkt 6 rozpo   m m wa w odno           i  o órym         

 

Załącznik nr 8575)

75) Dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 27; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, 
o którym mowa w odnośniku 45.
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A.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 
 A.3.1 Oznaczenie pełnomocnika  

 18. Nazwa / firma lub nazwisko 

 19. Imię 

 A.3.2 Adres pełnomocnika  
 20. Ulica  21. Nr domu 22. Nr lokalu 23. Miejscowość 
     
 24. Kod pocztowy  25. Poczta 26. Kraj 
    

Część B  
Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi 

 we wniosku i na załącznikach:  
B.1 DANE PODMIOTU  

 

27. Firma spółdzielni 
 

 28. Oznaczenie formy prawnej 
 Spółdzielnia europejska 

Część C  

C.1 DANE O NIP I REGON 
Pola o numerach 29 i 30 należy wypełnić, jeżeli podmiot posiada NIP i/lub REGON. W przypadku gdy podmiot nie posiada 
odpowiednich numerów, pola te należy przekreślić. 

                        

                       29. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)  30. Numer  identyfikacyjny REGON 

C.2 DANE O POPRZEDNIEJ REJESTRACJI PODMIOTU 
Pola o numerach od 31 do 34 dotyczą wyłącznie podmiotu, który przeniósł siedzibę z innego kraju do Rzeczypospolitej Polskiej. 
W przypadku zgłoszenia nowego podmiotu pola te należy przekreślić. 

 

31. Oznaczenie państwa 
 

32. Nazwa organu prowadzącego rejestr 
 

33. Nazwa rejestru 
 

34. Numer w rejestrze 

C.3 INFORMACJA O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z INNYMI PODMIOTAMI NA 
PODSTAWIE UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ 

 35. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy 
spó ki cywilnej?  TAK  NIE 

C.4 SIEDZIBA I ADRES SPÓŁDZIELNI 
 36. Województwo 37. Powiat 
   

 38. Gmina 39. Miejscowość 
   
 40. Ulica 41. Nr domu 42. Nr lokalu 
    
 43. Kod pocztowy 44. Poczta 
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 45. Adres poczty elektronicznej 

 46. Adres strony internetowej  

C.5 INFORMACJA NA TEMAT STATUTU SPÓŁDZIELNI  
 47. Data uchwalenia statutu (dzień–miesiąc–rok) i – jeśli statut ma formę aktu notarialnego – oznaczenie notariusza i kancelarii 

notarialnej, numer repertorium  

C.6 INFORMACJA O CZASIE, NA JAKI UTWORZONA JEST SPÓŁDZIELNIA  

 48. Spółdzielnia utworzona jest na czas: 
   1.  Oznaczony, jaki?    

   2.  Nieoznaczony 

C.7 INFORMACJA O PIŚMIE PRZEZNACZONYM DO OGŁOSZEŃ SPÓŁDZIELNI INNYM NIŻ „MONITOR 
SĄDOWY I GOSPODARCZY”  

 49. Oznaczenie pisma przeznaczonego do ogłoszeń spółdzielni 

C.8 INFORMACJA O KAPITALE SPÓŁDZIELNI  
Pola o numerach 52 i 53 nie dotyczą spółdzielni europejskiej przenoszącej swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

 50. Wysokość kapitału zakładowego (subskrybowanego) spółdzielni 51. Waluta 

 Słownie:   

 52. Wartość udziałów objętych za aport 53. Waluta 

 Słownie:   

 54. Łączna liczba udziałów wszystkich kategorii 
 

 55. Kwotowe określenie części kapitału pokrytego w dniu subskrypcji   
 

56. Waluta 

 Słownie:  

C.9 INFORMACJA O PODJĘCIU UCHWAŁY O EMISJI OBLIGACJI  
Jeśli taka uchwała nie została podjęta, pole numer 57 należy przekreślić. 

 57. Data podjęcia uchwały (dzień–miesiąc–rok)    
- 

  
- 

      

                              

C.10 INFORMACJA O DNIU KOŃCZĄCYM ROK OBROTOWY 

 

58. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe (dzień–miesiąc–rok): 

___ ___ – ___ ___ – ___ ___ ___ ___ 
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Część D  
D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH: 
 1. Jeśli spółdzielnia posiada oddziały, należy wypełnić załącznik KRS-WA „Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne”.  

2. Jeśli spółdzielnia powstała w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia, należy wypełnić załącznik KRS-WH „Sposób 
powstania podmiotu”. 

3. W celu wpisania informacji o udziałach należy wypełnić załącznik KRS-WO „Udziały spółdzielni europejskiej”. 
4. W celu wpisania informacji na temat organu uprawnionego do reprezentacji spółdzielni, osób wchodzących w jego skład, w tym 

dyrektora wykonawczego będącego członkiem zarządu lub rady administrującej, oraz sposobu reprezentacji należy wypełnić 
załącznik KRS-WK „Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”.   

 5. W celu wpisania informacji na temat organu nadzoru i osób wchodzących w jego skład należy wypełnić załącznik KRS-WK 
„Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”. 

6. Jeśli spółdzielnia posiada prokurentów, należy wypełnić załącznik KRS-WL „Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, 
przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego”.  

7. W celu wpisania przedmiotu działalności spółdzielni należy wypełnić załącznik KRS-WM  „Przedmiot działalności”. 
8. Jeśli razem z niniejszym wnioskiem składane są: roczne sprawozdanie finansowe, opinia biegłego rewidenta, uchwała lub 

postanowienie o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego lub sprawozdanie z działalności spółdzielni, należy wypełnić załącznik 
KRS-ZN „Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”.  

D.1.1 Lista załączonych formularzy uzupełniających 

Lp. Symbol i nazwa załącznika Liczba  załączników 

1.  KRS-WA  Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne   

2.  KRS-WH  Sposób powstania podmiotu   

3.  KRS-WO  Udziały spółdzielni europejskiej  

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

5.  KRS-WL  Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego  

6.  KRS-WM  Przedmiot działalności  

7.  KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty  

8.    
9.    

D.1.2 Lista załączonych dokumentów  

Lp. Nazwa załączonego dokumentu Liczba 
egzemplarzy 

Określenie formy dokumentu: 
Należy wstawić znak X w odpowiednim 
polu. 
papierowa elektroniczna 

1.  Statut spółdzielni europejskiej    

2.  Oświadczenie zarządu albo rady administrującej o wniesieniu kapitału    

3.  Dokument o powołaniu członków organów spółdzielni europejskiej    

4.    
  

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      
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D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK 
 Imię i nazwisko Data Podpis 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Miejsce na naklejenie znaczków sądowych, potwierdzenie opłaty lub potwierdzenie przelewu 
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 KRS-Z14 
Sygnatura  akt (wypełnia sąd) 

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

 Wniosek o zmianę danych podmiotu  
w  rejestrze przedsiębiorców 

 SPÓŁDZIELNIA EUROPEJSKA 
 Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. 
 Wnioskodawca wypełnia pola jasne. 
 We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.  
 Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić. 
 Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. 

Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu. 
 Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  lub nieprawidłowo wypełniony podlega 

zwróceniu, bez wzywania o uzupełnienie braków. 

 Miejsce na notatki Sądu  Data wpływu (wypełnia Sąd) 

       

   

SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK 
 1. Nazwa sądu 

Sąd Rejonowy ........................................................................................................................................ 

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 2. Województwo 3. Powiat 
   
 4. Gmina 5. Miejscowość 
   

Część A  
A.1 DANE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 6. Numer  KRS               

                               7. Oznaczenie formy prawnej 
 Spółdzielnia europejska 

 

8. Firma spółdzielni 
 

              

                         9. Numer identyfikacji podatkowej NIP  10. Numer  identyfikacyjny REGON 

Część B  
B.1 DANE WNIOSKODAWCY 
 11. Wnioskodawca: 
   1.  Podmiot, którego dotyczy wpis  2.  Inny wnioskodawca 

 Pola o numerach 12 i 13 należy wypełnić tylko wówczas, gdy w polu o numerze 11 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozostałych 
przypadkach pola te należy przekreślić. 

Załącznik nr 8675)
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 12. Nazwa / firma lub nazwisko 

 13. Imię 

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 
 B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji 
 14. Nazwa / firma lub nazwisko   

  
 

 15. Imię 
 

 B.2.2 Adres do korespondencji 
 16. Ulica  17. Nr domu 18. Nr lokalu 19. Miejscowość 
     

 20. Kod pocztowy  21. Poczta 22. Kraj 
    

B.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 
 B.3.1 Oznaczenie pełnomocnika  

 23. Nazwa / firma lub nazwisko   

  
 

 24. Imię 
 

 B.3.2 Adres pełnomocnika  
 25. Ulica  26. Nr domu 27. Nr lokalu 28. Miejscowość 
     

 29. Kod pocztowy  30. Poczta 31. Kraj 
    

Część C  
Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi 

 we wniosku i w załącznikach: 
 Wszystkie informacje o podmiocie, które uległy zmianie, należy wpisać w odpowiednim polu, podając ich aktualną treść. 
 Jeśli któraś z informacji nie uległa zmianie, to pole przeznaczone na jej wpisanie należy przekreślić, a jeśli jest to pole, w którym 

występuje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć odpowiedź „BEZ ZMIAN”. 

C.1 ZMIANA FIRMY SPÓŁDZIELNI 

 

32. Nowa firma spółdzielni 
 

C.2 ZMIANA INFORMACJI O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z INNYMI 
PODMIOTAMI NA PODSTAWIE UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ  

 33. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi 
podmiotami na podstawie umowy spó ki cywilnej?  TAK  NIE  BEZ ZMIAN  

C.3 ZMIANA SIEDZIBY I/LUB ADRESU SPÓŁDZIELNI NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 

 W przypadku zmiany siedziby podmiotu należy wypełnić pola oznaczone numerami od 34 do 42. 
 W przypadku zmiany adresu bez zmiany siedziby należy wypełnić pola oznaczone numerami od 38 do 42. 

 34.  Województwo 35.  Powiat 
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 36.  Gmina 37.  Miejscowość 

 38.  Ulica 39.  Nr domu 40.  Nr lokalu 

 41.  Kod pocztowy 42.  Poczta 

C.4 ZMIANA ADRESU STRONY INTERNETOWEJ I/LUB ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ 

 
43.  Nowy adres strony internetowej 
 

 
44.  Nowy adres poczty elektronicznej 
 

C.5 WZMIANKA O ZŁOŻENIU PLANU PRZENIESIENIA SIEDZIBY  
 45.  Czy przedsiębiorca zgłasza plan przeniesienia siedziby  do innego  

       państwa?  TAK  NIE  BEZ ZMIAN  

C.6 ZMIANA STATUTU  
 46.  Data zmiany statutu (dzień–miesiąc–rok), a jeśli jest on w formie aktu notarialnego – numer repertorium, oznaczenie notariusza    

       i kancelarii notarialnej oraz  numery zmienionych, dodanych, usuniętych paragrafów (innych jednostek redakcyjnych) 

C.7 ZMIANA INFORMACJI O CZASIE, NA JAKI UTWORZONY JEST PODMIOT  
 47.  Podmiot utworzony jest na czas: 

   1.  Oznaczony, jaki? 

   2.  Nieoznaczony 

   3.  Bez zmian 

C.8 ZMIANA INFORMACJI O PIŚMIE PRZEZNACZONYM DO OGŁOSZEŃ SPÓŁDZIELNI  
 48.  Zmiana informacji dotyczy: 

   1.  Wykreślenia treści informacji o piśmie 

   2.  Podania nowej treści informacji o piśmie przeznaczonym do ogłoszeń innym niż Monitor Sądowy i Gospodarczy  

   3.  Bez zmian 
W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 w polu oznaczonym numerem 49 należy wpisać aktualną treść informacji o piśmie (pismach)  
przeznaczonym do ogłoszeń spółdzielni innym niż Monitor Sądowy i Gospodarczy. W pozostałych przypadkach pole o numerze 49 należy 
przekreślić. 

  49.  Oznaczenie pisma przeznaczonego do ogłoszeń spółdzielni 

C.9 ZMIANA KAPITAŁU SPÓŁDZIELNI  
 50.  Nowa wysokość kapitału zakładowego (subskrybowanego) spółdzielni 

 
Słownie: 

51.  Waluta 
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 52.  Wartość udziałów objętych za nowy aport 
 
Słownie: 
 

53.  Waluta 

 

 54.  Łączna liczba udziałów wszystkich kategorii 
 

 55.  Kwotowe określenie części kapitału pokrytego 
 
Słownie: 

56.  Waluta 

  

C.10 INFORMACJA O PODJĘCIU UCHWAŁY O EMISJI OBLIGACJI  
Jeśli taka uchwała nie została podjęta, pole o numerze 57 należy przekreślić. 

 57.  Data podjęcia uchwały (dzień–miesiąc–rok)    
- 

  
- 

      

                             
C.11 ZMIANA INFORMACJI O DNIU KOŃCZĄCYM ROK OBROTOWY 

 

58.  Dzień kończący pierwszy po zmianie rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe (dzień–miesiąc–rok): 

___ ___–___ ___–___ ___ ___ ___ 

Część D  
D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH: 

1. W celu wpisania nowego oddziału lub wykreślenia oddziału, lub zmiany informacji o oddziale spółdzielni  należy wypełnić załącznik 
KRS-ZA „Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne”.  

2. W celu wpisania informacji na temat nowych kategorii udziałów lub zmiany informacji o danej kategorii udziałów  należy wypełnić 
załącznik KRS-WO „Udziały spółdzielni europejskiej”. 

3. W celu wpisania organu nadzoru należy wypełnić załącznik KRS-WK „Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania 
spółki”. W celu wykreślenia odpowiedniego organu, zmiany jego składu lub zmiany danych osób wchodzących w jego skład, lub 
zmiany sposobu reprezentacji należy wypełnić załącznik KRS-ZK „Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do 
reprezentowania spółki”. 

4. W celu wpisania prokurenta lub zmiany danych prokurenta, lub jego wykreślenia  należy wypełnić załącznik KRS-ZL „Zmiana –
prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego”. 

5. W celu wpisania zmiany informacji o przedmiocie działalności spółdzielni należy wypełnić załącznik KRS-ZM „Zmiana – przedmiot 
działalności”. 

6. W celu wpisania wzmianki o złożonych sprawozdaniach finansowych i innych dokumentach należy wypełnić załącznik KRS-ZN 
„Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”. 

7. W celu wpisania informacji o połączeniu, podziale lub przekształceniu spółdzielni należy wypełnić załącznik KRS-ZS „Zmiana – 
połączenie, podział, przekształcenie”. 

8.  W celu wpisania informacji (jeśli wcześniej nie była zgłaszana) o posiadanym przez spółdzielnię numerze REGON lub o numerze NIP 
należy wypełnić załącznik KRS-ZY „Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP”. 

D.1.1 Lista załączonych formularzy uzupełniających 

Lp
 

Nazwa załącznika Liczba  załączników 
1 KRS-ZA  Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne   

2 KRS-WO  Udziały spółdzielni europejskiej   

3 KRS-WK  Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki  

4 KRS-ZK  Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki  

5 KRS-ZL  Zmiana – prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu 
badawczego 

 

6 KRS-ZM  Zmiana – przedmiot działalności   

7 KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty   

8 KRS-ZS  Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie  

9 KRS-ZY  ZY  Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP  

10   

11   

D.1.2 Lista załączonych dokumentów 

Lp Nazwa załączonego dokumentu Liczba 
egzemplarzy 

Określenie formy dokumentu: 
Należy wstawić znak X w odpowiednim 
polu. 
papierowa elektroniczna 

1     

2     
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3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK 
 Imię i nazwisko Data Podpis 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Miejsce na naklejenie znaczków sądowych, potwierdzenie opłaty lub potwierdzenie przelewu 
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  KRS-WO   UDZIAŁY SPÓŁDZIELNI EUROPEJSKIEJ 

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

 Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych 
podmiotu 

w rejestrze przedsiębiorców 
   
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) 

 Nazwa / firma  
 

 Jeśli istnieje potrzeba wpisania informacji o więcej niż sześciu kategoriach udziałów, informacje o pozostałych należy wpisać na kolejnych 
egzemplarzach załącznika „Udziały spółdzielni europejskiej”.  

Część I  
I.1 KATEGORIA UDZIAŁÓW 

 1.   Wpis dotyczy:   nowej kategorii   zmiany informacji o danej kategorii 

 
- W przypadku zakreślenia odpowiedzi „nowa kategoria”, należy wypełnić odpowiednio pola oznaczone numerami od 2 do 4. 
- W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „zmiana informacji o danej kategorii”, w polu oznaczonym numerem 2 należy wpisać nazwę kategorii, 

które  dotyczy zmiana, a w polach oznaczonych numerami 3 i 4 nowe informacje dotyczące tej kategorii. 

 2.   Nazwa kategorii 
 

 3.   Wartość nominalna udziałów w danej kategorii 4.   Waluta 

 Słownie:  

I.2 KATEGORIA UDZIAŁÓW 

 1.   Wpis dotyczy:   nowej kategorii   zmiany informacji o danej kategorii 

 
- W przypadku zakreślenia odpowiedzi „nowa kategoria”, należy wypełnić odpowiednio pola oznaczone numerami od 2 do 4. 
- W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „zmiana informacji o danej kategorii”, w polu oznaczonym numerem 2 należy wpisać nazwę kategorii, 

które  dotyczy zmiana, a w polach oznaczonych numerami 3 i 4 nowe informacje dotyczące tej kategorii. 

 2.   Nazwa kategorii 
 

 3.   Wartość nominalna udziałów w danej kategorii 4.   Waluta 

 Słownie:  

I.3 KATEGORIA UDZIAŁÓW 

 1.   Wpis dotyczy:   nowej kategorii   zmiany informacji o danej kategorii 

 
- W przypadku zakreślenia odpowiedzi „nowa kategoria”, należy wypełnić odpowiednio pola oznaczone numerami od 2 do 4. 
- W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „zmiana informacji o danej kategorii”, w polu oznaczonym numerem 2 należy wpisać nazwę kategorii, 

które  dotyc y zmiana, a w polach oznaczonych umerami 3 i 4 nowe informacje dotyczące tej kategorii. 

 2.   Nazwa kategorii 
 

 3.   Wartość nominalna udziałów w danej kategorii 4.   Waluta 

 Słownie:  

 
 

    

                   KRS-WO     1/2 
 

      P   

    
  

dow  

 znik do wniosku o e es ra ję / zmianę  
 

   
   

NE D O      ) 

 Nazwa / fi   
 

                   
egzemplarzac       

   
 KATEGORIA UD AŁÓW 

 1.   W              

 
    e              
 W przypadku zazna zenia odp wiedz                

                

 2    az a ka eg  
 

    Wartość no inalna udzia ów  danej kategorii     

   

   

                 

 
                 
 W przypadku za na zenia odpowiedz                

                

 2    az a ka eg  
 

    Wartość no inalna udzia ów w danej kategorii     

   

   

                 

 
                 
 W przypadku za na zenia odpowiedz                

                

 2    az a ka eg  
 

    Wartość nominalna udzia ów w danej kategorii     

   

 
 

    

                 

Załącznik nr 8776)

76) Dodany przez § 1 pkt 6  rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 27.



Dziennik Ustaw – 291 –  Poz. 724

 

        
 

I.4 KATEGORIA UDZIAŁÓW 

 1.   Wpis dotyczy:   nowej kategorii   zmiany informacji o danej kategorii 

 
- W przypadku zakreślenia odpow edzi nowa kategoria”  należy wypełnić odpowiednio pola oznaczone numerami od 2 do 4. 
- W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „zmiana informacji o danej kategorii”, w polu oznaczonym numerem 2 należy wpisać nazwę kategorii, 

której dotyczy zmiana, a w polach oznaczonych numerami 3 i 4 nowe informacje dotyczące tej kategorii. 

 2.   Nazwa kategorii 
 

 3.   Wartość nominalna udziałów w danej kategorii 4.   Waluta 

 Słownie:  

I.5 KATEGORIA UDZIAŁÓW 

 1.   Wpis dotyczy:   nowej kategorii   zmiany informacji o danej kategorii 

 
- W przypadku zakreślenia odpowiedzi „nowa kategoria”, należy wypełnić odpowiednio pola oznaczone numerami od 2 do 4. 
- W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „zmiana informacji o danej kategorii”, w polu oznaczonym numerem 2 należy wpisać nazwę kategorii, 

której dotyczy zmiana, a w polach oznaczonych numerami 3 i 4 nowe informacje dotyczące tej kategorii. 

 2.   Nazwa kategorii 
 

 3.   Wartość nominalna udziałów w danej kategorii 4.   Waluta 

 Słownie:  

I.6 KATEGORIA UDZIAŁÓW 

 1.   Wpis dotyczy:   nowej kategorii   zmiany informacji o danej kategorii 

 
- W przypadku zakreślenia odpow edzi nowa kategoria”  należy wypełnić odpowiednio pola oznaczone numerami od 2 do 4. 
- W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „zmiana informacji o danej kategorii”, w polu oznaczonym numerem 2 należy wpisać nazwę kategorii, 

której dotyczy zmiana, a w polach oznaczonych numerami 3 i 4 nowe informacje dotyczące tej kategorii. 

 2.   Nazwa kategorii 
 

 3.   Wartość nominalna udziałów w danej kategorii 4.   Waluta 

 Słownie:  

 

Część II  
II.1 PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK 
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- W p zypadku    ate r a”  na eży w pe    czo  n me am  od 2 do 4  
                   

któ e  dot cz  zm ana  a w p lach oznac onych meram     nowe nformac e do yc ące te  katego  

    Nazwa ka egori  
 

              

   

   

                 

 
- W p zypadku    ate r a”  na eży w pe    czo  n me am  od 2 do 4  
                   

któ e  d t    w l h ch m      f  do  t  k t  

    Nazwa ka egori  
 

              

   

   

                 

 
 W p z padk  z    ate a”  na eży wype    czo  n me am  od 2 do  
                   

któ e  dot cz  zm ana  a w p lach oznac onych meram     nowe nformac e do yc ące te  katego  

    Nazwa ka gori  
 

              

   

 

   
I 1     
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 KRS-Z62 
Sygnatura  akt (wypełnia sąd) 

CORS

Centrum Ogólnopolsk ch Rejestrów Sądowych  
Krajowy 

Rejestr Sądowy 

 Wniosek o zmianę danych podmiotu  
 w  rejestrze przedsiębiorców 

 ZAWIESZENIE/WZNOWIENIE WYKONYWANIA 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 Formularz na eży wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszyn e, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. 
 kodawca wypełnia pola jasne  
 We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.  
 Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić. 
 Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. 

Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu  
 Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  lub nieprawidłowo wypełniony 

podlega zwróceniu, bez wzywania o uzupełnienie braków. 

 Miejsce na notatki sądu Data wpływu (wypełnia sąd) 

  

SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK 
 1. Nazwa sądu 

 

Sąd Rejonowy ......................................................................................................................................... 

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 2. Województwo 3. Powiat 
  
 4. Gmina 5. Miejscowość 
  

Część A  
A.1 DANE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 6. Numer  KRS               

                               7. Oznaczenie formy prawnej 
 (Należy wpisać właściwą formę prawną podmiotu ujawnioną w Krajowym Rejestrze Sądowym.) 

 8. Nazwa/firma   

   

                          

                          9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON 

 Siedziba i adres podmiotu 
 11. Miejscowość 

 12. Ulica 13. Nr domu 14. Nr lokalu 
    

 15. Kod pocztowy 16. Poczta 
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CO S

    
rajow  

  

 W       
     

 SZEN E/W NOWIENIE WYKONYWAN  
IA ALNOŚCI GOSPODARCZ  

 ormula z na    u po skim  czyt lnie  na m szynie  komputerowo lub r cznie, wiel imi, d ukowanym  lit  
 Wnios odawca w    
       wy tępuje możliwoś  wybor  ależy ws a ić X w jednym odpo    
 Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie nformacje  należy przekreśli . 
 Wniosek składa się do s du rejonow             

n osek oż a złożyć w biurze po awczym aściw g  ądu ub n dać  urzędzi  pocz o m a ad s sądu  
 Wn osek z ożony z na usz niem przepisu ar  19 ust. 2 us awy o Kra wym ej s rze Są      

   i     

 Miejsce na no atki sądu D ta wpływu (wy   

  

      
    

 

ą  j   

     

 2     
  
     
  

ć A  
      

                   

                                   
            

     

   

                          

                                   

     
 1  Miejscowość 
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Załącznik nr 8877)

77) Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 28.



Dziennik Ustaw – 293 –  Poz. 724

 

  KRS-Z62     2/3 
 

Część B  
B.1 OZNACZENIE WNIOSKODAWCY 
 17. Wnioskodawca: 
   1.  Podmiot, którego dotyczy wpis  2.  Inny wnioskodawca 

 Pola o numerach 18 i 19 należy wypełnić tylko wówczas, gdy w polu o numerze 17 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozostałych 
przypadkach pola te należy przekreślić. 

 18. Nazwa/firma lub nazwisko 

 19. Imię 

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 
 B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji 
 20. Nazwa/firma lub nazwisko 

 21. Imię 

 B.2.2 Adres do korespondencji 
 22. Ulica  23. Nr domu 24. Nr lokalu 25. Miejscowość 
    

 26. Kod pocztowy  27. Poczta 28. Kraj 
  

B.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 
 B.3.1 Oznaczenie pełnomocnika  
 29. Nazwa/firma lub nazwisko 

 30. Imię 

 B.3.2 Adres pełnomocnika  
 31. Ulica  32. Nr domu 33. Nr lokalu 34. Miejscowość 
    

 35. Kod pocztowy  36. Poczta 37. Kraj 
  

Część C  
Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi 

 we wniosku:  
C.1 INFORMACJA O ZAWIESZENIU  ALBO  WZNOWIENIU WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ 
 38. Zgłoszenie dotyczy: 

   1.  Zawieszenia wykonywania działalności  2.  Wznowienia wykonywania działalności 
 39. Data zawieszenia wykonywania działalności  

albo data wznowienia wykonywania działalności 
   -   -       

                dzień         miesiąc                 rok 
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Część D  
D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 

W celu wpisania informacji (jeśli wcześniej nie była zgłaszana) o posiadanym przez podmiot numerze REGON lub o numerze NIP 
należy wypełnić załącznik KRS-ZY „Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP”. 

D.1.1 Lista załączonych formularzy uzupełniających 

Lp. Nazwa załącznika Liczba  załączników 

1.  KRS-ZY  Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP  

2.    

3.    
4.    

D.1.2 Lista załączonych dokumentów 

Lp. Nazwa załączonego dokumentu Liczba 
egzemplarzy 

Określenie formy dokumentu 
(Należy wstawić znak X w odpowiednim 
polu.) 
papierowa elektroniczna 

1.  Oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników    

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

   

D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK 
 Imię i nazwisko Data Podpis 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 




