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FORMULARZ	DANYCH	REJESTRACYJNYCH	SPÓŁKI	KOMANDYTOWEJ
(Prosimy	o	wypełnienie	niniejszego	formularza	drukowanymi	literami)

NAZWA	SPÓŁKI	KOMANDYTOWEJ:
SP. K.

Sąd Rejonowy 
właściwy wg siedziby
�irmy 

Sąd Rejonowy w …...........................................................................................................................................................

…................ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Adresy	spółki: Siedziba	Spółki
Komandytowej

□ taki sam adres jak w

formularzu rejestracyjnym Sp. z 
o.o.    

□ adres Biura Wirtualnego Regatio

 (al. T. Rejtana 20, 35-310 Rzeszów)

□ inny adres

Miejsce	prowadzenia
działalności	Spółki
Komandytowej

□ taki sam adres jak w formularzu 

rejestracyjnym Sp. z o.o. 

□ adres siedziby Sp. k.

□inny adres

Miejsce	przechowywania
dok.	księgowej 

□  taki sam adres jak w formularzu

rejestracyjnym Sp. z o.o. 

□adres siedziby Sp. k.

□adres Kancelarii Księgowej Regatio

  (al. T. Rejtana 20, 35-310 Rzeszów)

□inny adres

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Poczta:

Przedmiot	działalności	spółki	(Kody	PKD):

Wiodące PKD: Kody PKD (działy): 

□ takie same jak w formularzu rejestracyjnym sp. z o.o.

- kody ujawnione w KRS (max. 9)

Komplementariusz:
(zarządzający)

Imię i nazwisko/Nazwa: 

Udział w zysku: 

Udział w zysku: 

Udział w stracie: 

REGON / PESEL:

Wnioskujący do KRS:

Komandytariusz:
( Regatio – wyłączony

z zarządzania)

Imię i nazwisko/Nazwa: 

REGON / PESEL:

, , , , , , , . .

. .

100%

Dzielnica:



 

Kancelaria Prawno-Księgowa Rega�o Sp. z o.o. Sp.k. al. T.Rejtana 20, 35-310 Rzeszów  
KRS: 0000774891  |  NIP: 8133688844  |  Regon: 181054745 

 

Wspólnicy 
uprawnieni do 
reprezentacji Sp. k.

□ Komplementariusz

□ inny sposób reprezentacji .............................................................

Wspólnicy	zobowiązują	się	do	wniesienia	następujących	wkładów	pieniężnych	o	wartości:		 		PLN	w	ten	sposób	że:

Komplementariusz:   zł Komandytariusz: 1000  zł

Potwierdzam	zapisy	umowy:

□	 1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
2. Każdemu  wspólnikowi  przysługuje  prawo  do  wypowiedzenia  umowy  Spółki  na  sześć  miesięcy  przed
końcem roku obrotowego.
3. W razie śmierci wspólnika,  ogłoszenia upadłości wspólnika lub wystąpienia ze Spółki,  Spółka nie ulega
rozwiązaniu.
4. Ogół praw i obowiązków wspólnika może być przeniesiony na inna osobę. 
Przeniesienie ogółu praw i obowiązków na inna osobę nie wymaga pisemnej zgody wszystkich pozostałych
wspólników.
5. Zmiana umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników wyrażonej w uchwale wspólników o zmianie
umowy. 

Rejestracja Sp. k.
na czynny VAT

□ TAK □ NIE Rejestracja Sp. k.
na VAT-UE

□ TAK □ NIE

Termin zgłoszenia 
Sp. k. na  czynny VAT /   (mm/rrrr)

Termin zgłoszenia 
Sp. k. na VAT-UE /   (mm/rrrr)

Rejestracja	na	ubezpieczenie	w		ZUS:

Zgłoszenie ze Spółki 
Komandytowej do 
ubezpieczenia ZUS:

□TAK □ NIE

Osoby zgłaszane do 
ubezpieczenia:

 Imię i nazwisko:  Imię i nazwisko:

Zgłoszenie do ubezpieczenia
z tytułu:

□umowy zlecenie

□umowy o pracę

□ umowy zlecenie

□ umowy o pracę

Data powstania obowiązku 
ubezpieczenia: /									/   (dd/mm/rrrr)  /  / (dd/mm/rrrr)

Czy w spółce będą 
zatrudnieni inni pracownicy?

□TAK □NIE

Proszę 	 o 	 rejestrację 	 Spółki 	 Komandytowej 	 według 	 powyższych 	 danych. 	 Oświadczam, 	 że 	 udzielam
pełnomocnictwa	do	rejestracji	w	moim	imieniu	Spółki 	Komandytowej	z	wykorzystaniem	powyższych	danych
przez	Kancelarię	Prawno-Księgową	REGATIO	Sp.	z	o.o.	Sp.k.

 ……............…...............................………………………………………

	(data i podpis klienta)

 ……............…...............................………………………………………

	(data i podpis klienta)

Adnotacje i uwagi: ….............................................................................................................................................................................................................................................

…..................................................................................................................................................................................................................................................................................

  

Oświadczam,  że  nie  jestem skazany/a prawomocnym wyrokiem Sądu za  przestępstwa okre ś lone
w art. 18 § 2 ksh. Zgodnie z art. 18 § 2 ksh nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, 
likwidatorem albo prokurentem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone 
w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585 uchylony, art. 587, art. 590, art. 591.
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Klauzula	o	ochronie	danych	osobowych

Na	podstawie	art.	13	ust.	1	i	2	rozporządzenia	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	(UE)	2016/679	z	dnia	27	kwietnia	

2016	r.	w	sprawie	ochrony	osób	�izycznych	w	związku	z	przetwarzaniem	danych	osobowych	i	w	sprawie	swobodnego	

przepływu	takich	danych	oraz	uchylenia	dyrektywy	95/46/WE	(ogólne	rozporządzenie	o	ochronie	danych),	dalej	

„RODO”,	informuję,	że:	

· administratorem	 Pani/Pana	 danych	 osobowych	 jest	 Kancelaria	 Prawno	 –	 Księgowa	 Regatio

Sp.	z	o.o.	Sp.k.	
· Pani/Pana	 dane	 osobowe	 przetwarzane	 będą	 na	 podstawie	 art.	 6	 ust.	 1	 lit.	 b	RODO	w	 celu	 związanym

z	wykonaniem	zlecenia	i	podejmowaniem	działań	przed	wykonaniem	zlecenia;

· odbiorcami	Pani/Pana	danych	osobowych	będą	osoby	 lub	podmioty,	 upoważnione	do	uzyskania	danych

w	celu	realizacji	zlecenia:	sądy,	organy	administracji	rządowej	i	samorządowej;		

· Pani/Pana	dane	osobowe	będą	przechowywane	do	czasu	zakończenia	realizacji	zlecenia,	nie	krócej	jednak

niż	czas	wynikający	z	obowiązków	publicznoprawnych	takich	jak:	rozliczenia	podatkowe;	

· w	odniesieniu	do	Pani/Pana	danych	osobowych	decyzje	nie	będą	podejmowane	w	sposób	zautomatyzowany,

stosowanie	do	art.	22	RODO;

· posiada	Pani/Pan:

−	 na	podstawie	art.	15	RODO	prawo	dostępu	do	danych	osobowych	Pani/Pana	dotyczących;

−	 na	podstawie	art.	16	RODO	prawo	do	sprostowania	Pani/Pana	danych	osobowych;

−	 na	podstawie	art.	18	RODO	prawo	żądania	od	administratora	ograniczenia	przetwarzania	danych	osobowych	

z	zastrzeżeniem	przypadków,	o	których	mowa	w	art.	18	ust.	2	RODO;

−	 prawo	 do	 wniesienia	 skargi	 do	 Prezesa	 Urzędu	 Ochrony	 Danych	 Osobowych,	 gdy	 uzna	 Pani/Pan,	

że	przetwarzanie	danych	osobowych	Pani/Pana	dotyczących	narusza	przepisy	RODO.

…………………………………………………...

(data	i	podpis	klienta)
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