
Formularze KRS - zakładanie stowarzyszenia 
 

FORMULARZE POTRZEBNE NOWO REJESTRUJ ĄCEMU SIĘ 
STOWARZYSZENIU  

KRS-W20  - formularz podstawowy, służący do zgłoszenia stowarzyszenia – nazwy, 
siedziby, celu działania, itd. dodatkowo od 2012 r. zostały dodane pola adres strony 
internetowej oraz adres poczty elektronicznej. Jeśli nowo rejestrujące się stowarzyszenie nie 
ma jeszcze maila ani strony pola te w formularzu należy przekreślić. 

KRS-WK – służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład zarządu. Za pomocą tego 
formularza zgłszamy również informację o sposobie reprezentacji stowarzyszenia - cytujemy 
za statutem sposób reprezentacji, czyli informację, kto podpisuje np. umowy, reprezentuje 
stowarzyszenie. Oprócz tego zgłaszamy konkretne osoby wchodzące w skład zarządu  
z podaniem ich funkcji. Na jednym formularzu KRS-WK możemy zgłosić dwie osoby, jeśli 
jest ich więcej (np. 3) to wypełniamy kolejny formularz KRS-WK, wypełnia się go trochę 
inaczej. 

KRS-WK  – służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład organu nadzoru - komisji 
rewizyjnej. Podajemy informację o osobach wchodzących w skład tego organu bez 
podawania ich funkcji. Na jednym formularzu KRS-WK możemy zgłosić dwie osoby, jeśli 
jest ich więcej (np. 3) to wypełniamy kolejny formularz KRS-WK. 

KRS-WF – służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład komitetu założycielskiego. 

 

Formularze KRS - zmiana statutu, władz organizacji  
 

FORMULARZE SŁU ŻĄCE DO REJESTRACJI W KRS NAJCZĘŚCIEJ 
ZGŁASZANYCH ZMIAN 

KRS-Z20 – formularz podstawowy, służący do identyfikacji organizacji (podaje się np. 
nazwę, numer KRS, numer REGON, adres) oraz o dokonanych zmianach adresu czy statutu, 
dodatkowo od 2012 r. zostały dodane pola zmiana adresu strony internetowej oraz zmiana 
adresu poczty elektronicznej. Poprzez ten formularz zgłasza się także informacje                    
o załącznikach czyli o zmianach zgłaszanych za pomocą innych formularzy oraz                      
o dokumentach potwierdzających zmianę. 

KRS-ZK - formularz służący do zgłoszenia zmian w organach władzy (zarządzie, organie 
nadzoru) oraz zmian dotyczących sposobu reprezentacji organizacji (załącznik do KRS-Z20). 

KRS-Z30 - formularz służący do zgłoszenia informacji o przyjęciu sprawozdania 
finansowego dla organizacji prowadzących działalność gospodarczą. 



Formularze dodatkowe składane do KRS w związku z zasadą "jednego okienka" przez 
organizacje prowadzące działalność gospodarczą: 

• formularze RG-1 z załącznikiem RG-RD - służące do uzyskania/zmiany danych 
numeru REGON 

• formularz NIP-2 - służący do uzyskania/zmiany danych numeru NIP. 

 

Formularze KRS - rejestracja statusu OPP 

FORMULARZE POTRZEBNE ORGANIZACJI ZAREJESTROWANEJ  
W KRS STARAJĄCEJ SIĘ O STATUS OPP 

KRS-Z20 – formularz podstawowy, służący do identyfikacji organizacji oraz jeśli jest taka 
potrzeba do zgłoszenia zmian np. statutu, dodatkowo od 2012 r. zostały dodane pola zmiana 
adresu strony internetowej oraz zmiana adresu poczty elektronicznej. 
 
KRS-W-OPP– służy do zgłoszenia przedmiotu działalności pożytku publicznego; za pomocą 
tego formularza zgłaszamy jakie rodzaje działalności pożytku publicznego będziemy 
prowadzili nieodpłatnie a jakie odpłatnie. 
 
FORMULARZE POTRZEBNE ORGANIZACJI NIE ZAREJESTROWANE J W KRS 

STARAJĄCEJ SIĘ O STATUS OPP 
 

KRS-W21 -  formularz podstawowy, służący do zgłoszenia/identyfikacji organizacji – 
nazwy, siedziby, celu działania, itd., dodatkowo od 2012 r. zostały dodane pola adres strony 
internetowej oraz adres poczty elektronicznej. 
 
KRS-W-OPP– służy do zgłoszenia przedmiotu działalności pożytku publicznego; za pomocą 
tego formularza zgłaszamy jakie rodzaje działalności pożytku publicznego będziemy 
prowadzili nieodpłatnie a jakie odpłatnie. 
 

Formularze KRS - rejestracja działalności gospodarczej 

FORMULARZE POTRZEBNE NOWOREJESTRUJ ĄCEMU SIĘ 
STOWARZYSZENIU Z DZIAŁALNO ŚCIĄ GOSPODARCZĄ 

 
KRS-W20 - formularz podstawowy, służący do zgłoszenia stowarzyszenia – nazwy, siedziby, 
celu działania, itd., dodatkowo od 2012 r. zostały dodane pola adres strony internetowej oraz 
adres poczty elektronicznej. Jeśli nowo rejestrujące się stowarzyszenie nie ma jeszcze maila 
ani strony pola te w formularzu należy przekreślić. 
 
KRS-WM – służy do zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej i wpisania, tym samym, 
stowarzyszenia do rejestru przedsiębiorców – składamy go tylko wówczas, gdy 
stowarzyszenie w statucie ma zapisaną możliwość prowadzenia działalności gospodarczej       
i chce rozpocząć tę działalność od razu po zarejestrowaniu w rejestrze stowarzyszeń. 
 



FORMULARZE POTRZEBNE NOWOREJESTRUJ ĄCEJ SIĘ FUNDACJI Z 
DZIAŁALNO ŚCIĄ GOSPODARCZĄ 

 
KRS-W20 – formularz podstawowy, służący do zgłoszenia fundacji – jej nazwy, siedziby 
itd., dodatkowo od 2012 r. zostały dodane pola adres strony internetowej oraz adres poczty 
elektronicznej. Jeśli nowo rejestrująca się fundacja nie ma jeszcze maila ani strony pola te w 
formularzu należy przekreślić. 
 
KRS-WM – służy do zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej i wpisania, tym samym, 
stowarzyszenia do rejestru przedsiębiorców – składamy go tylko wówczas, gdy 
stowarzyszenie w statucie ma zapisaną możliwość prowadzenia działalności gospodarczej  
i chce rozpocząć tę działalność od razu po zarejestrowaniu w rejestrze stowarzyszeń. 
 
FORMULARZE POTRZEBNE DZIAŁAJ ĄCEJ ORGANIZACJI DO REJESTRACJI 

DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ 
 
KRS-W9– służący do zgłoszenia organizacji do rejestru przedsiębiorców, składany wówczas 
gdy wniosek dotyczy tylko zmiany polegającej na wpisaniu działalności gospodarczej, jeśli 
organizacja oprócz tego chce wpisać jeszcze inne zmiany np. zmiany w składzie władz składa 
formularz KRS-Z20 z odpowiednimi załącznikami. 
 
KRS-WM – służy do zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej i wpisania, tym samym, 
stowarzyszenia do rejestru przedsiębiorców. 
 

Formularze dodatkowe składane do KRS w związku z zasadą "jednego okienka": 

• formularze RG-1 z załącznikiem RG-RD - służące do uzyskania/zmiany danych 
numeru REGON 

• formularz NIP-2 - służący do uzyskania/zmiany danych numeru NIP. 

 
 

Formularze KRS - zmiana działalności gospodarczej 

FORMULARZE POTRZEBNE DZIAŁAJ ĄCEMU  STOWARZYSZENIU 
REJESTRUJĄCEMU ZMIANY  DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ 

 
KRS-Z20– formularz podstawowy, służący do identyfikacji organizacji (podaje się np. 
nazwę, numer KRS, numer REGON, adres) oraz o dokonanych zmianach adresu czy statutu, 
dodatkowo od 2012 r. zostały dodane pola zmiana adresu strony internetowej oraz zmiana 
adresu poczty elektronicznej.  Poprzez ten formularz zgłasza się także informacje                   
o załącznikach czyli o zmianach zgłaszanych za pomocą innych formularzy oraz                     
o dokumentach potwierdzających zmianę. 
 
KRS-ZM – służy do zgłaszania zmian zakresu działalności gospodarczej (wykreślenia jakiś 
rodzajów działalności czy wpisania nowych). 
 



Formularze dodatkowe składane do KRS w związku z zasadą "jednego okienka": 

• formularze RG-1 z załącznikiem RG-RD - służące do uzyskania/zmiany danych 
numeru REGON 

• formularz NIP-2 - służący do uzyskania/zmiany danych numeru NIP. 

 
 

Formularze KRS - zgłoszenie sprawozdania finansowego 

FORMULARZ SŁU ŻĄCY DO ZGŁOSZENIA W KRS SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO 

 
KRS-Z30 - formularz służący do zgłoszenia informacji o przyjęciu sprawozdania 
finansowego dla organizacji prowadzących działalność gospodarczą. 
 
 

Formularze KRS - likwidacja / wykreślenie 

FORMULARZE POTRZEBNE DO ROZPOCZ ĘCIA LIKWIDACJI/WYKRE ŚLENIA 
ORGANIZACJI Z KRS 

 
KRS-Z61– formularz służący do zgłoszenia rozpoczęcia procesu likwidacji organizacji. 
 
KRS-ZK – służy do zgłoszenia informacji o zmianach we władzach organizacji. Za pomocą 
tego formularza wykreślamy osoby wchodzące w skład zarządu łącznie ze sposobem 
reprezentacji.  
 
KRS-ZR - służy do zgłoszenia osób będących likwidatorami organizacji. Jeśli likwidatorów 
jest więcej niż jeden wypełnia się kolejne formularze. 
 
KRS-X2 - służy do wykreślenia organizacji z KRS. 
 
 
 

Formularze KRS - zakładanie fundacji 

FORMULARZE POTRZEBNE NOWO REJESTRUJ ĄCEJ SIĘ FUNDACJI BEZ 
DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ 

 
KRS-W20 – formularz podstawowy, służy do zgłoszenia fundacji (jej nazwy, siedziby itd.) 
dodatkowo od 2012 r.  zostały dodane pola adres strony internetowej oraz adres poczty 
elektronicznej. Jeśli nowo rejestrująca się fundacja nie ma jeszcze maila ani strony pola te  
w formularzu należy przekreślić. 
 



KRS-WK – służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład zarządu; jeden formularz KRS-
WK składamy, kiedy statut fundacji przewiduje powołanie jedynie organu uprawnionego do 
reprezentacji. Wypełniamy go wtedy tylko dla zarządu. Cytujemy za statutem sposób 
reprezentacji, czyli informację, kto podpisuje np. umowy, reprezentuje fundację. Oprócz tego 
zgłaszamy konkretne osoby wchodzące w skład zarządu z podaniem ich funkcji. 
 
KRS-WK  – służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład organu nadzoru; Jeśli fundacja 
ma taki organ nadzoru wewnętrznego, to składamy drugi formularz KRS-WK zgłaszając 
osoby będące członkami tego organu, bez podawania ich funkcji (zależnie od treści statutu 
organ kontroli wewnętrznej może nosić nazwę np. rada fundacji, komisja rewizyjna). 
 
 
 

Formularze KRS - zakładanie oddziału  
stowarzyszenia/fundacji 

FORMULARZE POTRZEBNE DO REJESTRACJI NOWEGO ODDZIAŁU  BEZ 
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

KRS-Z20– formularz podstawowy, wypełnia go organizacja macierzysta (zarząd główny), 
zgłaszając oddział bez osobowości prawnej; w formularzu tym zgłasza się informacje 
pozwalające na zidentyfikowanie organizacji. 

KRS-WA  - formularz służący do zgłoszenia oddziału bez osobowości prawnej. 

FORMULARZE POTRZEBNE DO REJESTRACJI NOWEGO ODDZIAŁU   
Z OSOBOWOŚCIĄ PRAWNĄ 

KRS-W20 -  formularz podstawowy, służący do zgłoszenia nowej organizacji (w tym 
wypadku oddział z osobowością prawną) – nazwy, siedziby, celu działania, itd. dodatkowo od 
2012 r. zostały dodane pola adres strony internetowej oraz adres poczty elektronicznej. Jeśli 
nie ma jeszcze maila ani strony pola te w formularzu należy przekreślić. 

KRS-WK – służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład zarządu (w tym wypadku zarządu 
oddziału). Za pomocą tego formularza zgłaszamy również informację o sposobie reprezentacji 
organizacji - cytujemy za statutem sposób reprezentacji, czyli informację, kto podpisuje np. 
umowy, reprezentuje stowarzyszenie. Oprócz tego zgłaszamy konkretne osoby wchodzące  
w skład zarządu z podaniem ich funkcji. Na jednym formularzu KRS-WK możemy zgłosić 
dwie osoby, jeśli jest ich więcej (np. 3) to wypełniamy kolejny formularz KRS-WK. 

KRS-WK  – służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład organu nadzoru (w tym wypadku 
zarządu nadzoru oddziału) . Podajemy informację o osobach wchodzących w skład tego 
organu bez podawania ich funkcji. Na jednym formularzu KRS-WK możemy zgłosić dwie 
osoby, jeśli jest ich więcej (np. 3) to wypełniamy kolejny formularz KRS-WK. 
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