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Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 roku 

 

 

UCHWAŁA ZARZĄDU 

nr 2/16 

1. Na podstawie zapisów w §37 pkt 2 Statutu, Zarząd Towarzystwa Polska-Litwa-Łotwa-Estonia „KAJEL” 

udziela Janowi Piotrowi Kramek, wpisanemu do w KRS jako prezes Zarządu i zamieszkałemu pod 

adresem wskazanym tamże jako adres Towarzystwa Polska-Litwa-Łotwa-Estonia „KAJEL”, 

pełnomocnictwa do reprezentowania we wszystkich sprawach Towarzystwa Polska-Litwa-

Łotwa-Estonia „KAJEL”, w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

2. Pełnomocnictwo jest udzielone na czas nieokreślony. 

3. Zobowiązuje się pełnomocnika do niezwłocznego złożenia niniejszej uchwały w Sądzie Rejonowym dla 

m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

UZASADNIENIE 
Podjęcie uchwały stało się konieczne wobec praktyk Wymiaru Sprawiedliwości (vide Zarządzenia z dni: 

4.12.2015, 21.12.2015, 22.01.2016; Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i nasze odpowiedzi na nie z dni: 15.12.2015 i 7.01.2016) 

paraliżujących w praktyce działalność naszego stowarzyszenia, w którym Zebrania Zarządu planowane są 

z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem (nie jest to nic wyjątkowego), więc znacznie dłuższym niż 

7-dniowe terminy wyznaczane przez Sąd dający sobie w praktyce dowolnie dużo czasu, będąc przy tym  

w przeciwieństwie do nas jako wolontariuszy, wynagradzany z budżetu państwa i mający rozliczne 

przywileje, w tym praktyczne zwolnienie od jakiejkolwiek odpowiedzialności za swoje decyzje bez 

względu nawet na ujawnione ich podstawy (choćby najbardziej absurdalne) i wynikające z nich 

konsekwencje (dotkliwe, rozległe i dalekosiężne). 

Przy tej sposobności nadmienić należy, że nasza próba spotkania się z Przewodniczącym Wydziału  

w grudniu roku ubiegłego oraz w styczniu br. została zablokowana w sekretariacie Sądu Rejonowego dla 

m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego informacją, że 

Przewodniczący Wydziału interesantów w ogóle nie przyjmuje. 
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Konkludując, podjęcie powyższej uchwały stało się słuszne i zasadne. 

 

Zarząd 

Jan Piotr Kramek – prezes 

Dariusz Kamiński – wiceprezes  

Barbara Trzpil – skarbnik 

 
 


