
 

 

NASK S.A. 

ul. 11 Listopada 23 

03 – 446 Warszawa 

 

 NASK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. 11 listopada 23 (03-446) Warszawa, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS: 0000644422, posiadająca numer NIP: 9512421815 oraz numer 

REGON: 365743505, kapitał zakładowy w wysokości: 76.343.870,00 zł (słownie: siedemdziesiąt 

sześć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych), wpłacony  

w całości. BDO: 000350871 

 

 

nasksa.pl 
kontakt@nasksa.pl 

tel.: +48 22 182 00 00,  

fax: +48 22 182 00 10 

  

 

Warszawa, dn.  

 

…………………………………………… 
(Nazwa Wnioskodawcy) 

 

………………………………………………… 

(Adres siedziby Wnioskodawcy) 

 

…………………………….………………….. 

((NIP lub REGON lub numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej lub innym właściwym rejestrze prowadzonym w państwie członkowskim) 

 

………………………………………………… 

(Osoba reprezentująca Wnioskodawcę) 

 

Wniosek Abonenta o zmianę numeru gdy korzystanie z niego jest uciążliwe 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie korzystania z uprawnień  

w publicznych sieciach telefonicznych wnioskuję o zmianę numeru/numerów telefonu/ów w związku 

z uciążliwością: 

 

 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(uzasadnienie na czym uciążliwość polega) 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(uzasadnienie na czym uciążliwość polega) 
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sześć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych), wpłacony  

w całości. BDO: 000350871 
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kontakt@nasksa.pl 

tel.: +48 22 182 00 00,  

fax: +48 22 182 00 10 

  

 

 

 

Numer/Zakres numerów Adres lokalizacji 

Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić 

tekst. 
Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić 

tekst. Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić 

tekst. 
Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić 

tekst. 
Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić 

tekst. Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

 

Sposób informacji o rozpoczęciu świadczenia usługi (prosimy o wybranie jednej z opcji i podanie 

numeru telefonu lub adresu e-mail): 

☐ telefon ………………………………………………………………. 

☐ sms……………………………………………………………………. 

☐ poczta elektroniczna……………………………………………… 

 

 

_______________________________  

Podpis i pieczęć Wnioskodawcy 
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