
:sy§natura akt (wypełnaa,§ądl

Kraiowy Rejestr
Sądowy

Fomularz należy Wpełnić w języRu polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie. wielkjmi, drukowanymi literami.

wnioskodawca Wpełnia pola jasne.

We wszystkich wypełnianych polach. w których Wstępuie możliwość wyboru, nateży wstawić X w jednym odpowiednim Kładracie.
Wszystkie pota, w Kórych nie będą wpisane odpowiednie intormacje, należy ptzekraślic.

Wniosekskłada sĘ do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) wlaściwego ze wzg!ędu na siedzibę podmioru, Kórego wpis dotyczy.
Wniosek można ztołć w biune podawczym właściwego są;du ,lub nadać w ulzędzie pocńowym na adres sądu.

Wniosek zlożony z naruszeniem paepśu aft-|9 us1.2 ustaw o Krajowym Raiestrze Sądowym lub nieprawidłowo wypełniony, podlega
zwńceniu, bez wzyvvania o uzupełnienie braków.
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śĄo, oo, rcroREGo,sKńDANy JEŚT wNlosEK
1. Nazwasądu 5§,l }*JO }rour1 r,t q,,rtrrOHiu{:cxtiltłcrr_i§? vtł LosFoD4ŁLŁT
Sąd Rejonowy ..!L*.t]f.l.§.§9.,.&_eJ:.ę.łI.B,ł...Sr*g.Q*.Ę,ę.p..1.!1.,.ĘfQrł.l.c.€..1..lx,...L9.|.§1.,1h

SlEDZIBA PoDMloTU, KToREGo DoTYOZY WPlS

2. woiewództwo ś tą §k i € 3, Powiat Psr-czrl,i sui
4. Gmina ĄjtrD"lvą 5. Młeiscowość Ltz Ą u 9

oKREŚLEN|E REJESTMCJI

o, Reiestracia dotyczy:

U 1. Nowego podmiotu a 2.
Podmiotu uprzednio zarejestrowanego
(pzerejestrowan ie)2

7. Czy podmiot wnosi równocześnie o wpis do Rejestru Pzedsiębiorców (zgloszenie działalności I rnr agospodarczej) ?
ruv Dnwadku

NlE
TAK" należY wvpełnić zalacznik,.Pnedmiot dzialalności".)

A.1 , DANE WNlosKoDAWCY LUB PoDMloTU UZUPEŁNlAJĄcEGo DANE

8. wnioskodawca:
t-r komitet założvcielski /LJ 1, fundator E[ z. iP',', którego dotyczy

D 3. lnny wnioskodawca

Pola o nunprach 9 i 10 należy wyp€łnić tylko wówczas, gdy w polu 8 zaznaczono ,,lnny wnioskodawca". w pozostalych przypadĘach pla te

nateży pnekrcślić.

ćA

t Wniosek może bvć uż}ty do rzupełnienia <ianych przez podmiot, który prze<l 1 stycznia 200l r. bvł rłpisany w o<lpoviednim Ąeśrze
sącloulrn, zgodnie z ań. l0 ustilwy z 20 sicrpŃa l997r, Pzepisv rrprou,ur-lzającc usta\!ę o Kra.;orvl,m Rejestrze Sądorwm (Dz.U. Nr
l 2 l , Poz, 710 t z ż0O0r. Nr l 1.ł, poz. 1 l 94 ). Należy rvó,"r,czas przekeśtić tytul rvnioskll i rvpisać slowa ,,Uzupełnienie darrych".
- DotYczy podrniotu, l.tóry przetl 1 stycznia 200 i r. uzyskal rrpis rv o<ipowiednim rujestr-ze sąclorvym.
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Krajowy Rejestr
Sądowy

KRS-W20

Wniosek o rejestrację podmiotu
w Krajow)rm Rejestrze Sądowym1

FUNDACJA. SToWARZYSZEN lE,
lzACJA §P CZNA LUB ZAWOD(

t Wniosek moze bvc u.,tl,do Lurrpełnienia r.lanvch pzez potimiot. ktoni przerl ] stvcznia 2(j0 1 r, bvi rrpisanv l,v otlpou-iecinim re.leslrze

l2i. ptlz ,a1l) L72(,)l)l)r Nr l1_1. poz, 1l94). Nalcz,,,,"rrjrt,czas przekre.śltc t,,tul 1,1nioskLt t trpis;_ic słowa ..Uzupcłnicnle danych",
- Dotlczv podlnlotu. kttin przccL l stvcznta ]()()l r, Lzi,skai rtpts rr odpowiedninr re;cstźe sitdorwnt,

Ac
A,1 DANE WNloSKoDAWcY LUB PoDMloTU UZUPEŁNlAJĄcEGo DANE

wnicskodawca:

-] _ KoTltet za,ozycte|skl 'l-a 1 
f undator W z iP'"', 

którego daf/czy n 3, |nr; ,łnioskodawca

8

Pola o numeracn g l 1c należy wvpełnić Ętko ,łówczas, gdy w polu 8 zaznaczana ,lnny vłniasRodavlca''. W pazasialych przypadkach pata ie
naIeży przeRreślić.
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C.d. celu dzialania
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Lłq ro 9nd. E ryi n YąoLhri cTtl ą

6. ?op ąAdń lĘs5-EŁlA Lryq(tl

hs,o-vrr..ód frr.*cq i i,łciy]

?ąo § u lŁLf; Rourc1 l rv ncFitl;łico
r{ Ś rą osłc\ ęląO oy aĆJl .

, §oclRLrry cĘ l oiąi ą i-ouO*tuu(l-uraa

L r, § rr oŚui ŁoLńl Lż}J ,

D. 1.2 Lista załączonych dokuńentów
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14.

15.

OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK

5l+r+i §tąu ĘĘsz| ł
h&v,ż |1.r"19rr-,eu
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na na e znaczków rdzenie o eW. erdzenie

Objaśnienia

Wykaz r&aj out o rg an iz acj i

1. Stowazyszenie lub jednostka terenowa
stowazyszenia posiada|ąca osobowość prawną

2. Związek stowazyszeń

3. Kołko rolnicze

4. Rolnicze zżeszenie branżowe

5. Związek rolników, kółek i organżacji rolniczych

ó. Związek rolniczych zzeszeń branżowych

7. Związek zawodowy rolników indyrvidualnych

8. Cech zemieślniczy
9. lzba zemieślnicza

10. Związek Rzemiosła Polskiego

11. Zęeszenie handlu i usfug

12. Zrzeszenie transportu

l3. Ogólnokajowa reprezentacja zzeszeń handlu i
usług

14. Ogólnokrajowa reprezentacja zzszeń trarrspońu

lnna organizacja podmiotów gospodarczlch
lzba gospodarcza lub Krajowa lzba Gepodarcza
Związek zawodowy lub jednostka organżacyjna ałiąu ku
zawodowego posiadająca osobowość praivną
Ogólnokrajowy związek międzybranżowy
Ogólnokajowe zrzeszenie międzybranźowe
Związek pracodawców

Fed eracja lub ko nf ederacja zwięków pracodarrców
stowaźyszenie kulfu ry fizycznĄ
Związek spońowy
Polski związek spońowy
Stowazyszenie kultury fzycznej o zasięgu
ogólnokĘowym

26. lnna organżacja społeczna lub zawodowa , ial<a ?

15.

16.

17.

18.

19.

20.

2,1.

22..

23.

24.

2s.
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