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  KRS-WF  ZAŁO�YCIELE  

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych  
Krajowy Rejestr 

S�dowy 

 Zał�cznik do wniosku o rejestracj� podmiotu  
w rejestrze stowarzysze�, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej 

   
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) 

 Nazwa / Firma  

 Je�li osób wchodz�cych w skład komitetu zało�ycielskiego lub osób zakładaj�cych organizacj� jest wi�cej ni� pi�ciu, informacje o pozostałych 
nale�y wpisa� na kolejnych egzemplarzach zał�cznika „Zało�yciele lub Fundatorzy”.  

Cz��� I  

I.1 DANE ZAŁO�YCIELA  

 1.   Czy osoba wchodz�ca w skład komitetu zało�ycielskiego lub zakładaj�ca organizacj� jest 
osob� fizyczn�? 

(Je�li zaznaczono odpowied� „TAK” pola o numerach 7 i 8 nale�y przekre�li�.) 
� TAK � NIE 

 2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
zło�onego 

3.   Drugi człon nazwiska zło�onego 

   
   

 4.   Pierwsze imi� 5.   Drugie imi�  

 6.   Numer  PESEL               

                          
                         

                         7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON 

I.2 DANE ZAŁO�YCIELA  

 1. Czy osoba wchodz�ca w skład komitetu zało�ycielskiego lub zakładaj�ca organizacj� jest 
osob� fizyczn�? 

(Je�li zaznaczono odpowied� „TAK” pola o numerach 7 i 8 nale�y przekre�li�.) 
� TAK � NIE 

 2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
zło�onego 

3.   Drugi człon nazwiska zło�onego 

   
   

 4.   Pierwsze imi� 5.   Drugie imi�  

 6.   Numer  PESEL               

                          
                         

                         7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON 

I.3 DANE ZAŁO�YCIELA  

 1. Czy osoba wchodz�ca w skład komitetu zało�ycielskiego lub zakładaj�ca organizacj� jest 
osob� fizyczn�? 

(Je�li zaznaczono odpowied� „TAK” pola o numerach 7 i 8 nale�y przekre�li�.) 
� TAK � NIE 

 2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
zło�onego 

3.   Drugi człon nazwiska zło�onego 
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 4.   Pierwsze imi� 5.   Drugie imi�  

 6.   Numer  PESEL               

                          
                         

                         7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON 

I.4 DANE ZAŁO�YCIELA  

 1. Czy osoba wchodz�ca w skład komitetu zało�ycielskiego lub zakładaj�ca organizacj� jest osob� 
fizyczn�? 

(Je�li zaznaczono odpowied� „TAK” pola o numerach 7 i 8 nale�y przekre�li�.) � TAK � NIE 

 2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
zło�onego 

3.   Drugi człon nazwiska zło�onego 

   
   

 4.   Pierwsze imi� 5.   Drugie imi�  

 6.   Numer  PESEL               

                          
                         

                         7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON 

I.5 DANE ZAŁO�YCIELA  

 1. Czy osoba wchodz�ca w skład komitetu zało�ycielskiego lub zakładaj�ca organizacj� jest osob� 
fizyczn�? 

(Je�li zaznaczono odpowied� „TAK” pola o numerach 7 i 8 nale�y przekre�li�.) � TAK � NIE 

 2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska 
zło�onego 

3.   Drugi człon nazwiska zło�onego 

   
   

 4.   Pierwsze imi� 5.   Drugie imi�  

 6.   Numer  PESEL               

                          
                         

                         7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON 

Cz��� II  

II.1 PODPISY OSÓB SKŁADAJ�CYCH WNIOSEK 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


