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  KRS-WC  WSPÓLNICY  
SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ 

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych  
Krajowy Rejestr 

S�dowy 

 Zał�cznik do wniosku o rejestracj� podmiotu  
w rejestrze przedsi�biorców  

   
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) 

 Nazwa / firma  

 Je�li wspólników jest wi�cej ni� dwóch, informacje o pozostałych nale�y wpisa� w kolejnych egzemplarzach zał�cznika „Wspólnicy spółki 
komandytowej”. 

Cz��� I  

I.1 DANE WSPÓLNIKA  

 1.   Czy wspólnik jest komandytariuszem? 
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” pola oznaczone numerami od 14 do 18 nale�y przekre�li�.) � TAK � NIE 

 2.   Czy wspólnik jest osob� fizyczn�? 
(Je�li zaznaczono odpowied� „TAK”, pola o numerach 8 i 9 nale�y przekre�li�.) � TAK � NIE 

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

4.   Drugi człon nazwiska zło�onego 

   
   

 5.   Pierwsze imi� 6.   Drugie imi�  

 7.   Numer  PESEL               

                          
                         

                         8.   Numer KRS 9.   Numer identyfikacyjny REGON 

 Informacje o wspólniku b�d�cym osob� fizyczn�  
 10.   Czy wspólnik pozostaje w zwi�zku mał�e�skim? 

(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” pola oznaczone numerami 11 i 12 nale�y przekre�li�.) � TAK � NIE 

 
11.   Czy została zawarta mał�e�ska umowa maj�tkowa? � TAK � NIE 

 
12.   Czy powstała rozdzielno�� maj�tkowa mi�dzy mał�onkami? � TAK � NIE 

 
13.   Czy wspólnik ma ograniczon� zdolno�� do czynno�ci prawnych? � TAK � NIE 

 Informacje dotycz�ce wspólnika b�d�cego komandytariuszem  
 14.   Wysoko�� sumy komandytowej   
 

 
  

 15.   Warto�� wkładu wspólnika okre�lona w umowie  
 

 
  

 
16.   Czy jest w tym wkład niepieni��ny? � TAK � NIE 

 17.   Warto�� wkładu wniesionego   
 

 
  

 18.   Czy jest to wkład niepieni��ny? 
� TAK � NIE 
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I.2 DANE WSPÓLNIKA  

 1.   Czy wspólnik jest komandytariuszem? 
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” pola oznaczone numerami od 14 do 18 nale�y przekre�li�.) � TAK � NIE 

 2.   Czy wspólnik jest osob� fizyczn�? 
(Je�li zaznaczono odpowied� „TAK”, pola o numerach 8 i 9 nale�y przekre�li�.) � TAK � NIE 

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

4.   Drugi człon nazwiska zło�onego 

   
   

 5.   Pierwsze imi� 6.   Drugie imi�  

 7.   Numer  PESEL               

                          
                         

                         8.   Numer KRS 9.   Numer identyfikacyjny REGON 

 Informacje o wspólniku b�d�cym osob� fizyczn�  
 10.   Czy wspólnik pozostaje w zwi�zku mał�e�skim? 

(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” pola oznaczone numerami 11 i 12 nale�y przekre�li�.) � TAK � NIE 

 
11.   Czy została zawarta mał�e�ska umowa maj�tkowa? � TAK � NIE 

 
12.   Czy powstała rozdzielno�� maj�tkowa mi�dzy mał�onkami? � TAK � NIE 

 
13.   Czy wspólnik ma ograniczon� zdolno�� do czynno�ci prawnych? � TAK � NIE 

 Informacje dotycz�ce wspólnika b�d�cego komandytariuszem  
 14.   Wysoko�� sumy komandytowej   
 

 
  

 15.   Warto�� wkładu wspólnika okre�lona w umowie  
 

 
  

 
16.   Czy jest w tym wkład niepieni��ny? � TAK � NIE 

 17.   Warto�� wkładu wniesionego   
 

 
  

 18.   Czy jest to wkład niepieni��ny? 
� TAK � NIE 

 

Cz��� II  

II.1 PODPISY OSÓB SKŁADAJ�CYCH WNIOSEK 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


