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I.OZNACZENIE PODMIOTU ZBIOROWEGO 
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2. SIEDZIBA PODMIOTU ZBIOROWEGO 	 Kraj 
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3. WSKAZANIE POST Ę POWA N I A, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji o podmiocie 

zbiorowym 

4. RODZAJ DANYCH, które maj ą  być  przeJmiotem informacji o podmiocie zbiorowym ....................................... 
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° 	leżeli zapytanie podlega op ł acie ijest ona wnoszona zitakami op ł aty s ądowej. 
i*) 	Dane identyflkuqce podmiot zbiorowy nale ży podać  nit podstawie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Karnego S ądowego. Je ś li dane wpisane do 

Kratowego Rejestru S ądowego nie odpowiadaj ą  aktualnemu 	 w stanowi prawnen albo podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sadowego. 
(lanc iden,"ókuj ące podmiot zbiorowy należy podać  na podstawie innego dokumentsi, który je zawiem, 

***) Wype ł ni ć , je ś li podmiot podlega wpisowi do innego reiestru  ni ż  Krajowy Rejestr S ądowy, 
Pouczenie 
Uzyska ile bez uprawnienia informacji o po(lnhioCiC zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego jest zagrożone glzywn ą , karą  ogni n ł czen iti wolno ści 
al ho lu n] wzlot  teko ja wol ti ości do lat 2 (art. 25 ustawy z ul ni fl 24 maja 2000 r. o Kraj owym Rejestrze Ka rity ni). 


