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  KRS-ZI  ZMIANA – DYREKTORZY WYKONAWCZY 

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S�dowych  
Krajowy Rejestr 

S�dowy 

Zał�cznik do wniosku o zmian� danych 
w  rejestrze przedsi�biorców  

   
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) 

 Firma  

Cz��� I  

I.1 DANE DYREKTORA 

 1. Wpis dotyczy: 
  � 1. Wykre�lenia jednego i wpisania nowego dyrektora � 3. Wykre�lenia dyrektora  

  � 2. Zmiany danych dyrektora � 4. Wpisania nowego dyrektora  

 1) W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 nale�y w polach oznaczonych numerami od 2 do 6 wpisa� dane osoby, która jest wykre�lana, a w 
polach o numerach od 7 do 14 dane nowej osoby. 

2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 nale�y w polach oznaczonych numerami od 2 do 6 wpisa� dotychczasowe dane identyfikuj�ce 
osob�, a w polach oznaczonych numerami od 7 do 14 te dane, które uległy zmianie, przy czym: 
• je�li zmiana dotyczy nazwiska dwuczłonowego, nale�y wpisa� oba jego człony,  
• w przypadku zmiany jednego z imion nale�y wpisa� oba imiona. 

3) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 nale�y wypełni� pola oznaczone numerami od 2 do 6, a pola o numerach od 7 do 14 przekre�li�. 
4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 nale�y wypełni� pola oznaczone numerami od 7 do 14, a pola o numerach od 2 do 6 przekre�li�. 
 

 Dane dyrektora, którego dotyczy zmiana lub wykre�lenie 

 2. Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska zło�onego 3. Drugi człon nazwiska zło�onego 
   

 4. Pierwsze imi� 5. Drugie imi�  
   

 6. Numer  PESEL               

                           Dane nowego dyrektora lub nowe dane dyrektora w przypadku zmiany danych 

 7. Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska zło�onego 8. Drugi człon nazwiska zło�onego 
   

 9. Pierwsze imi� 10. Drugie imi�  
   

 11. Numer  PESEL               

                           12. Funkcja   
 

 
 

 13. Czy dyrektor jest zawieszony w czynno�ciach?1 
(Odpowied� „BEZ ZMIAN” nie dotyczy nowej osoby.) 

� TAK � NIE � BEZ ZMIAN  

        
- 

      
- 

                  

                                         

14. Data, do jakiej dyrektor został zawieszony (dzie� – miesi�c – rok)1 

                                        
 
 
 

                                                           
1 Dotyczy podmiotów, dla których dopuszcza si� zawieszenie dyrektora w czynno�ciach. 
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I.2 DANE DYREKTORA 

 1. Wpis dotyczy: 
  � 1. Wykre�lenia jednego i wpisania nowego dyrektora � 3. Wykre�lenia dyrektora  

  � 2. Zmiany danych dyrektora � 4. Wpisania nowego dyrektora  

 1) W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 nale�y w polach oznaczonych numerami od 2 do 6 wpisa� dane osoby, która jest wykre�lana, a w 
polach o numerach od 7 do 14 dane nowej osoby. 

2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 nale�y w polach oznaczonych numerami od 2 do 6 wpisa� dotychczasowe dane identyfikuj�ce 
osob�, a w polach oznaczonych numerami od 7 do 14 te dane, które uległy zmianie, przy czym: 
• je�li zmiana dotyczy nazwiska dwuczłonowego, nale�y wpisa� oba jego człony,  
• w przypadku zmiany jednego z imion nale�y wpisa� oba imiona. 

3) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 nale�y wypełni� pola oznaczone numerami od 2 do 6, a pola o numerach od 7 do 14 przekre�li�. 
4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 nale�y wypełni� pola oznaczone numerami od 7 do 14, a pola o numerach od 2 do 6 przekre�li�. 
 

 Dane dyrektora, którego dotyczy zmiana lub wykre�lenie 

 2. Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska zło�onego 3. Drugi człon nazwiska zło�onego 
   

 4. Pierwsze imi� 5. Drugie imi�  
   

 6. Numer  PESEL               

                           Dane nowego dyrektora lub nowe dane dyrektora w przypadku zmiany danych 

 7. Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska zło�onego 8. Drugi człon nazwiska zło�onego 
   

 9. Pierwsze imi� 10. Drugie imi�  
   

 11. Numer  PESEL               

                           12. Funkcja   
 

 
 

 13. Czy dyrektor jest zawieszony w czynno�ciach?1 
(Odpowied� „BEZ ZMIAN” nie dotyczy nowej osoby.) 

� TAK � NIE � BEZ ZMIAN  

        
- 

      
- 

                  

                                         

14. Data, do jakiej dyrektor został zawieszony (dzie� – miesi�c – rok)1 

                                       

Cz��� II  

II.1 PODPISY OSÓB SKŁADAJ�CYCH WNIOSEK 
  

 
 
 
 
 
 
 

  

 


