
CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych  
Krajowy Rejestr 

S�dowy 

 CI KRS-CNR Wniosek o podanie numeru KRS 

 
WNIOSKUJ�CY 

1. Imi� i nazwisko / nazwa lub firma 

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

6. Kod pocztowy 7. Poczta 8. Kraj 

 
OZNACZENIE SPOSOBU WYSZUKIWANIA W REJESTRZE NUMERU KRS  

9. Numer KRS ma by� wyszukiwany w: 
� tylko aktualnych pozycjach � pozycjach aktualnych i wykre�lonych 

OKRE�LENIE PODMIOTU, DLA KTÓREGO MA BY� PODANY NUMER KRS 

10. Numer identyfikacyjny REGON             

            
  

            

            

11. Numer identyfikacji podatkowej NIP 
 

 
12. Nazwa / firma   

  

Siedziba podmiotu 
ograniczona do województwa, powiatu i gminy 

13. Województwo 14. Powiat 15. Gmina 

Oznaczenie formy prawnej  

� 1. Spółka jawna � 26. Cech rzemie�lniczy 

� 2. Spółka komandytowa � 27. Izba rzemie�lnicza 

� 3. Spółka partnerska � 28. Zwi�zek Rzemiosła Polskiego 

� 4. Spółka komandytowo - akcyjna � 29. Zrzeszenie handlu i usług 

� 5. Spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� � 30. Zrzeszenie transportu 

� 6. Spółka akcyjna � 31. Ogólnokrajowa reprezentacja zrzesze� handlu i usług 

� 7. Spółka europejska � 32. Ogólnokrajowa reprezentacja zrzesze� transportu 

� 8. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych � 33. Ogólnokrajowy zwi�zek mi�dzybran�owy 

� 9. Spółdzielnia � 34. Ogólnokrajowe zrzeszenie mi�dzybran�owe 

� 10. Spółdzielnia europejska � 35. Izba gospodarcza lub Krajowa Izba Gospodarcza 

� 11. Przedsi�biorstwo pa�stwowe � 
� 12. Jednostka badawczo – rozwojowa  

36. Zwi�zek zawodowy  lub jednostka organizacyjna zwi�zku zawodowego 
posiadaj�ca osobowo�� prawn� 

� 13. Przedsi�biorstwo zagraniczne � 37. Zwi�zek pracodawców 

� 14. Towarzystwo ubezpiecze� wzajemnych  � 38. Federacja lub konfederacja zwi�zków pracodawców 

� 15. Oddział przedsi�biorcy zagranicznego � 39. Stowarzyszenie kultury fizycznej 

� 16. Główny oddział zagranicznego zakładu ubezpiecze� � 40. Zwi�zek sportowy 

� 41. Polski zwi�zek sportowy � 17. Stowarzyszenie lub jednostka terenowa stowarzyszenia posiadaj�ca 
osobowo�� prawn� 

� 42. Stowarzyszenie kultury fizycznej o zasi�gu ogólnokrajowym 

� 18. Zwi�zek stowarzysze� � 43. Kolumna transportu sanitarnego 

� 19. Fundacja � 44. Inna organizacja przedsi�biorców 

� 20. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej � 45. Inna organizacja społeczna lub zawodowa 

� 21. Kółko rolnicze � 46. Nieposiadaj�ca osobowo�ci prawnej organizacja po�ytku publicznego 

� 22. Rolnicze zrzeszenie bran�owe � 47. Inna osoba prawna b�d�ca organizacj� po�ytku publicznego 

� 23. Zwi�zek rolników, kółek i organizacji rolniczych � 48. Ko�cielna osoba prawna b�d�ca organizacj� po�ytku publicznego 

� 24. Zwi�zek rolniczych zrzesze� bran�owych � 49. 

� 25. Zwi�zek zawodowy rolników indywidualnych   

Nieposiadaj�ca osobowo�ci prawnej instytucja ko�cielna b�d�ca 
organizacj� po�ytku publicznego 

Instrukcja wypełniania formularza 

• W polu „okre�lenie podmiotu” nale�y poda� tylko jedn� dan� identyfikuj�c�: 

1.  numer REGON,  

2.  numer identyfikacji podatkowej NIP – dotyczy tylko podmiotów wpisanych do rejestru przedsi�biorców, 

3.  nazw� lub firm� oraz w razie potrzeby tak�e form� prawn� i siedzib�. 

• W przypadku zamieszczenia we wniosku wi�cej ni� jednej z danych identyfikuj�cych, wyszukiwanie w rejestrze nast�puje tylko na podstawie numeru REGON. 

• Formularz nale�y wypełni� czytelnie, na maszynie, komputerowo lub r�cznie, wielkimi drukowanymi literami, zgodnie z opisem pól.  

• W polach wyboru nale�y wstawi� X w odpowiednim kwadracie. 

• Wnioski nale�y składa� wraz z dowodem wniesienia opłaty. 

• Wniosek nieprawidłowo wypełniony, nieopłacony, wniosek, od którego uiszczono opłat� w wysoko�ci ni�szej od nale�nej,  pozostawia si� bez nadania biegu, 

informuj�c o tym wnioskodawc�. 

 


