
Toruń, 27 luty 2020 r.


Oświadczenie Kancelarii 
dot. zmian statutowych PZP oraz wpisu w KRS  

W związku z rozprzestrzenianiem informacji nieprawdziwych, niezweryfikowanych i 
szkalujących    dobre imię PZP oraz Kancelarii, a także w związku ze złożeniem przez 
dwóch Delegatów skarg na orzeczenie referendarza sądowego, zmierzających do 
unieważnienia rejestracji nowego statutu, podnosimy, co następuje:


1. Statut uchwalony na NWZD w dniu 21-11-2019 r. został „zatwierdzony” 
postanowieniem Starszego Referendarza Sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. 
Warszawy w dniu 20-01-2020 r. i opublikowany w Monitorze Sądowym MSiG nr 
22/2020 pod poz. 49801 w dniu 3-02-2020 r.


2. Na w/w postanowienie o zatwierdzeniu i wpisaniu statutu do rejestru przez St. 
Referendarza Sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy wpłynęły dwie skargi 
złożone przez delegatów.


3. Skargi zostały złożone w dniach 7 lutego 2020 r. i 6.02.2020 r. Wgląd do akt KRS jest 
jawny, w związku z powyższym każdy może zapoznać się z treścią skarg. Sąd zbadał 
skargi i wydał postanowienie o ich odrzuceniu w dniu 19.02.2020 r.


4. Dokumenty załączone do wniosku o dokonanie zmian w KRS w związku z 
uchwaleniem nowego Statutu również są jawne i znajdują się w aktach KRS.


5. Statut w wersji uchwalonej podczas Walnego Zjazdu został złożony w KRS. 
Dokument ten również jest jawny.


6. Zgodnie z zapisem § 24. ust. 3. Statutu w sprawach przekraczających zakres 
zwykłego zarządu wymagana jest uchwała Walnego Zjazdu. Sąd dokonując wpisu w 
rejestrze w zakresie sposobu reprezentacji umieszcza informacje, kto jest 
upoważniony do reprezentacji podmiotu (w tym wypadku PZP) wobec osób trzecich. 


7. Zgodnie z treścią pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta PZP Kancelaria 
została upoważniona do wyznaczenia zespołu specjalistów do udziału w pracach 
komisji statutowej w zakresie opracowania pod względem formalno-prawnym 
nowego statutu PZP oraz udziału członków zespołu Kancelarii, który pracował nad 
statutem w zjeździe statutowym. Kryteria doboru zespołu pozostawiono kancelarii, 
nie zastrzegając żadnych wymogów odnośnie przynależności korporacyjnej. Do 
działań procesowych przed KRS udzielono osobnego pełnomocnictwa procesowego.


Informujemy również, że pomawianie osób prawnych, grupy osób czy jednostek 
organizacyjnych stanowi czyn karalny spenalizowany w art. 212. Kodeksu Karnego. 
Zgodnie z przepisem kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub 
jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub 
właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania 



potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega 
grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Jeżeli natomiast sprawca dopuszcza się 
czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.


Warto zauważyć, że internet nie jest miejscem anonimowym. Z łatwością można ustalić 
(nie tylko po numerze IP) kto jest autorem publikacji.


Kancelaria Prawna Brodniccy


