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Warszawa, dnia 4 stycznia 2016 roku 

 

Sygn. akt: WA XIII NsRejKRS 67645/15/450 

 

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa 

 

 

INFORMACJA 

W związku z Zarządzeniem z dnia 21.12.2015 r. Sędziego SR Małgorzaty Kamińskiej (pismo Sądu 

z dnia 21.12.2015 r. dostarczone w dniu 30.12.2015 r.) niniejszym informujemy uprzejmie, że zgodnie  

z zapisami w §22 naszego statutu (jest to regulacja racjonalna, więc powszechnie stosowana) trzech 

członków Zarządu (na ogólną liczbę czterech) podpisanych pod naszą skargą z dnia 15 grudnia 

2015 roku ma prawo do podejmowania wszelkich decyzji (nawet w formie uchwał) 

wynikających ze statutowych uprawnień i obowiązków tego organu, zwłaszcza że Elżbieta 

Rzeszutko (z domu Zielińska) od 9 marca 2015 roku jest na urlopie organizacyjnym. 

W związku z powyższym wymienione na wstępie Zarządzenie, jako oparte na 

wyimaginowanej normie prawnej, nie może być skuteczne i prawnie wiążące. Tym niemniej  

„z ostrożności procesowej” w dniu uwidocznionym w dacie niniejszego pisma Elżbieta Rzeszutko (z domu 

Zielińska) złoży dodatkowo w siedzibie Sądu swój podpis, jako czwarty (i ostatni) członek Zarządu 

mijającej IV kadencji, pod naszą Skargą z dnia 15.12.2015 r. 

Dodatkowo prostujemy oczywistą naszą pomyłkę w piśmie z dnia 15 grudnia 2015 r., gdzie  

w dacie otrzymania pisma omyłkowo wstawiliśmy rok 2008 zamiast 2015. 

Niniejsze pismo jest podpisane przez dwie osoby aktualnie do tego uprawnione, a nie 

przez przyszłych członków Zarządu, którzy obecnie nie mają do tego prawa. Zgodnie z zapisami 

w §22 naszego statutu, podpis dwóch członków Zarządu jest prawnie równoważny podpisowi 

wszystkich członków tego organu i w tym konkretnym przypadku jest przede wszystkim skutkiem 

nadzwyczajnego trybu zwołania (7-dniowy sądowy termin) Zebrania Zarządu Towarzystwa – koniecznego 

do podpisania niniejszego pisma. 
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Od początku naszego istnienia: nie korzystaliśmy ze środków publicznych, wszyscy członkowie 

pracują w naszym Towarzystwie jako wolontariusze i nie stać nas na ustanowienie naszym 

pełnomocnikiem prawnika – 10 lat temu na rynku warszawskim była stawka 300 zł za godzinę i to płatna 

bez pokwitowania. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 

 

Zarząd IV Kadencji 

 

 

Jan Piotr Kramek 

Elżbieta Ewa Rzeszutko (z domu Zielińska) 

 
 


