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Wniosek o zmianę danych podmiotu

w Krajowym Rejestrze Sądowym

ZZlIrrr\
1\.

UND.A.CJ.Ą,

k,mĘrt@nFfs4Ę

Krajow,y- Rejestr

STOWARZY§ZENlE,
INNA ORGAN|ZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Sądowy

a
a
a
a

Formularz naleŻy wypełniĆ w języku polskim, czytełnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami.
Wnioskodawca wypełnia pola jasne.
We wszystkich wypełnianych.polach, w których występuje możliwośćWboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.

wszy§kie pola,

w

któryń nib nęaąwpisane odpowiednie informacje, nateży przekreśIić.

a Wniosek składa się
!o.sądu.rejonowego (sądu gospodarczego} wła.ściwegoze

wzglę,du na siedzibę podmiotu, którego wpis doĘczy.
Wniosek można złożyćw biurze podawczym właściwegośądutub nadłć w uaędz"ie pocztoŃńhł aańŚ Śąai.
,l9
W!i::"!^1P:o.|Łz.naruszeniem przep.isu.ań.
ust. 2 ustawy o Knjovvym Rejesfuze Sądowym lub nieprawidłowo v,lypełniony podtega
zwńceniu, bez wzwania o uzupełnienie brakow.

Data wpływu (wypełnia Sąd)

AD Kl
ńkowe-§,

ieśc,iew kmkcvłie

SĄD, DO KTOREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK

1.

Nazwa sądu

Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie Wydział Xl Gospod arczy Krajowego
Rejestru Sądowego
SlEDZlBA PoDMloTU, KTÓREGO DOTYCZY WPls

2,

Województwo

4.

Gmina KRAKÓW

MAŁOPOLSKA

3-

Powiat KRAKÓW

5.

Miejscowość KRAKÓW

DANE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WP|S

0000317005
Oznaczenie formy prawnej lub rodzaju organizacji:

X 1. Fundacja
W

Pży?adku zaznaczenia

fl z. ;i..J"*"1HT"a
odpowiedzi nalezy ń§ńĆ
2

ry1f§n&E$§1g

organizacja społeczna ]ub zawodowa,
b

rodzaj organizacji ujawnione w

8. Nazwa
FLINDACJA CENTRI M LECZENIA S

679299259
9.

Nurner idenSikacji podatkowej NlP

Datyczy tylko podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców.

DANE WNIOSKODAWCY

20806658

Krajown

j,

X

n

Podmiot, którego ciotyczy wpis

2.

lnny wnioskodawca

Wai,łCZas, gdyv/ palu aznaczanym numerem
Póla o numerach 12 i i3 nalezyvlyp€lnićtylka
|fu pazosiałych przypadkach pola te należy plzekreślić.

12.

B.2

11

Zaznaczjno,,lnnyYlnicskodawca".

Nazwa / firma lub nazwisko

DANE ADRESATA KORESPONDENCJl
14.

Nazwa i firma lub nazwisko

FUNDACJA CENTRUM LECZEN|A
SZPlCZAKA

,l6.

19. Miejscowość

Ulica

LwoWSKA

KRAKÓW
22. Krą

2,1. Poczta

KRAKoW

PoLsKA

DANE PEŁNOMOCN| KA PROCESOWEGO
23.

Nazwa / firma lub nazwisko

28.

Miejscowość

CzęśćC
Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi
we wniosku i na załącznikach:
Wszystkie informacje o podmiocie, które uległy zmianie, należy wpisać w odpowiednim polu, podając ich aktualnątfeść.
Jeśli któraś z informacji nie uległa zmianie, ta pole przeznaczone na jej wpisanie należy pżekreślić"a jeślijest to pole, w l{tórym występuje
możliwośćwyboru odwwiedzi, należy zaznaczyć odpowiedź "BEZ ZMIAN".

ZM|ANA NAZWY PoDMloTU

C.2

ZM|ANA lNFoRMAcJl o PRoWADZEN|U DZlAŁALNoŚct cospoDARcZEJ Z lNNYM|
PoDMloTAMl NA PoDsTAWlE UMOWY sPÓŁK CYWILNEJ
W przypadku gdy podmiot nie jest wpisany do

aź

ąestru przedsiębiorców, pole oznaczone numerem 33 należy przekreślić.

Czy pzedsiębiorca prowadzi działalnośćgospodarcaą z innymi
podmiotami na podstawie umowy społki cyłilnej?

I

rnx

tr

NlE

f,

aezzunru

KRS-Z20

żl6

C.-3

Zi!4IANA SlEDZIBY I/LUB

.
.
.

38.

ADRESU PODM|CTU

pn:,i,ęcii,:u znliany sieiziby poania,lu na|eży wypełnić Dalaaznaczcne numerami o)i 34 cia 12.
','/ pQ|aac'l;u żmie},y' acrcsu bez Zmiany sićdżiby należy Wypcnić pcle CZnaczcne nŁlmereńi od 38 do 42.
Jeśiipocmict, k'ićrego sledziba ]'esl vy'arszawa, zft,}ienił adres, a z tym żvriązana jest róvłnież zmiana gminy, należy wówczas
az:e:7a:e 1Llx:e:,eni?c 34 dC 42
pii

wpełnić poia

Ulica

LWOWSKA
42. ?oczla
KRAKOw

C.4

ZM|ANA ADRESU STRoNY lNTERNETOWEJ llLUB ADRESU PocZTY ELEKTRoNlcZNEJ

43.

Nowy adres strony internetowej

44.

Nowy adres poczty elektronicznej

Data zmiany statutu (dzień-miesiąc-rok)
redakcyjnych)

c.6

ZM|ANA lNFoRMAcJl

o€z

numery zmienionych, dodanych, usunĘtych paragrafów (innych

o CZAS|E, NA JAK| UTWoRZoNY JEST PoDMloT

46" Podmiot utwozony jest na cuas:

D 'r.
D Z.
X 3.

C.7

Nieoznaczony

Bezzmian

ZMIANA ORGANU SPRAWUJĄCEGO NADZÓR
właściwyminister)

47.

C.B

Oznaczony, jaki?

1organ samorządowy, administracjipaństwowej lub

Nowa nazwa organu

ZM|ANA cELU DZ|AŁANlA PoDMloTU

KRS-Z2o

ą

316

Nowv cel dztałania

KRS_Z20

416

C.d. Nowego celu działania

D

!:t

LNFQRMACJA O ZAŁĄCZNIKACH:

i

ce/u wpisania nowei jednostki terenowej lub nowego oddziału lub vuykreślenia jednostki terenowej lub oddziału, lub zmiany
l /.
"ńróińaZlt-Ó
' W
jeanóŚtó t r"nowej tub odclziate podm|'otu należy wypełnić załączńik KRS-ZA,,Zmiana - oddziaĘ, terenowe jednostki
'
organizacyjne",

'
t

2. W ce)u wpisania organD nadżorD nare> wypetnió zalączłilr KHS-WK .Ol9EDy pDórf,iDlY. W tulu wykreŚlsnia

$r9a§\5 \Dre§§§i$§S§§

($

reoreze'ntacli /uó Órsanu nadzoru, zmibnj/ftgo sk/adu /ub zmtany danych osób wchodzących wle.go sklad, /ub zmianY sPosab, u,
re'prezentaĆii nalezi wypełnić zatącznik KRS-ZK ..Zmiana _ organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowan@ społKl .
3. Jeśli zmianie utegł przedmiot prowadzonej działalnościgospodarczej, należy v,rypełniĆ załącznik KRS-ZM ,,Zmiana - pnedmiot
działa]ności",
4. W celu wpisania wzmianki o złożonychsprawozdaniach finansowych i innych dokumentach należy wYPełnic załącznik KRS,ZN
,,Sprawozdania finansowe i inne dokumenty"(u§ godr(a(e Ba(<rth& nakŻy \ń{yęę{nć ząĘznik KRS-Z§ oZmiana - ęołęzenie / Podział"
l 5, W ęelu,$§§isa§ia inior§\ąc!( o §§(ącręn(u
(ieśti
wcześniej nie byla zgłaszana) o posiadanym przez podmiot numerze_ REGON lub o numerze NlP
l d_ w cetu wpisania informacji
iitrzi łiióa;n zź,łęzńiixas-Zy ,,Nuńer idóntytikacyjny REGON, numer idenĘfikacji podatkowej NIP""

I l.
|

l

w ,"tu wpisania slatusu organizacji pożytku publicznego nateży wypełnić załącznik KRS-W-OPP ,,DziałalnoŚĆ PoŻYtku Publicznego".
cetu zmiany danych dotyczących sfafusu organizacji pożytku pubticznego należy WypełniĆ załącznik KRS-Z-oPP ,,Zmiana działalnoścpożytkupublicznego".

a. w

I

D.

1

1 Lista załączony ch form

.

u

lany uzupełniających

Lrczba załączniltóvl

Nazwa załącznika

Lp.
1

2
J

4
Ę

KRS-ZĄ Zmiana - oddziaĘ, terenowe jednostki organizacyjne
KRS-WK Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spólki
KRS-ZK Zmiana - organy podmiotu
KRS-ZM Zmiana - pzedmiot działalności
KRS-ZN Sptavtozdania finansowe i inne dokumenty

o

KRS-ZS Zmiana - połączenie / podział

7

KRS-ZY Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NlP

a

KRS-W-OPP Działalnoścpożytku publicznego
KRS-Z-OPP Zmiana - działałnośćpozytku publicznego

9

trrriiR

10

D.1.2 Lista zaĘcaonych dokumentów

Nałta załączonego dokumentu

Lp.

1

uchwała o zmianie adresu

Llczba
egzemplarzy
1

Określenie formy dokumentu:
Naleźy wstawić znakX

polu-

papierowa

x

I

W

odpowiednim

elektroniczna

KRs-z2o

5łfu

,
3
4
A

7

1

O

9

D

2

osoBY sKŁAoĄś\cĘ_\§d(\§§ęK.

KRS-Z20

6/6

?|\
Kraków,

ó0 --V11

.2079 r,

UcHWAŁA

Zarząd Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka z siedzibą w Krakowie KRS: 0000317005, na
podstawie par. 16 Statutu, postanowił w drodze uchwały o zmianie adresu Fundacji z
dotychczasowe8o t). 31-Ą39 Kraków, u\. ). Łukaslewlcza 1 na 3D-548 Rraków, u). Lwowska
17/4.
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