Uchwała nr 28lDa15
Prezydium Krajowej Rady
Polskiego Zw iązku Działkowców
zdnla 5 listopada 20I5r.
w sPraw[e wyĘcznych do sposobu okreśIania olcręgów PZD oraz ROD w kontaktach z
podmiotami zew

nę

trznymi

'

Działafąc na podstawie § 134 ust. 2 ph 1 i 7 StatutuPZD,w celu zapewnienia
realizacji przez jednostki organizacyjne PZD obowiązków wynikających z art. 34
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,Prcrydium KR PZD postanawia:

§1
Zobowiązac okręgi PZD oraz rodzinne ogrody działkowe, jako jednostki
organizacYjne PZD, do wskazywania w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi
danyc} tych jednostek zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwaĘ.

l.

§2

Działając na zewnątrz (wobec osób trzecich) jednostka terenowa (okręg)
Powinna zamięszczać na dokumencie danę zgodnie z poniższym wzorcem :

,,Polski ZwiązekDziałkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie
Okręg ... (nazwa własna okręgu), adres (okręgu)
NIP (okręgu),
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS nr 0000293886''
2. zamieszczając dane, o których mowa w ust. l, okręg jest zobowiązany
posfugiwać się nazewnictwem wynikającym z wpisu, dotyczącego tego
okręgu, jako jednostki terenowejPZD, dokonanego w KRS.

§3
1. Działając na zewnątrz (wobec osób trzecich) rodzinny ogród działkowy
P ow ini

en zamieszczać na dokumenci e dane

zg

o

dni e z p

oniższym wzorcem

:

,,polski zwięek Działkowców stowarzyszenię ogrodowe w warszawie
Rodzinny Ogród Działkowy .... (nazwa własna ROD)
adres ROD, adres do korespondencji (ieżeli jest inny niż ROD)
NIP (RoD)
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS nr 0000293886'

2.

Zarrieszczając dane, o których mowa w ust. l, rodzinny ogród działkowy
jest zobowiv^y posfugiwać się nazewnictwem wynikającym z wpisu,
dotyczącego tego
Działkowych.

RoD,

dokonanego

w

Rejestrze Rodzinnych ogrodów

'

Poza danymi wskazanymi

§4

w § 2 lub 3, na

piśmie mogą znajdować się

dodatkowe dane okręgu albo ROD, jak np. REGON, telefon, adres e*mail, adres strony
intemetowej, nr rachunku bankowego j ednostki.

§5
[Jchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

uzasadnienie
Zgodnie z art. 34 ustawy o KRS, podmioty wpisane do Rejestru są obowiązane
umieszczać w pisemnych oświadczeniach, skierowanych, w zakresie swojej
działalności,do oznaczonych osób i organów, następujące dane:

1)

firmę lub nazwę;
2) oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności;
3) siedzibę i adres;
4) NIP;
5) oznaczęnie sądu rejestrowego, w którym przechowywane są akta Ęestrowę
podmiotu oraz numer podmiotu w Rejestrze.

Zgodnie ze Statutem PZD poszczególne jednostki organizacyjne, zarówno
okręgi, jak i ROD, nie posiadają osobowości prawnej. Jednocześnię w zakresie
określonym przez Statut PZD zarządy Ęch jednostek mają prawo reprezentowaĆ PZD
nazewnątrz(odpowiednio§ 69 ust.2 i § 105 ust. 2 Stafutu PZD).
W konsekwencji zasadnym jest stwierdzenie, iż przy dzińaniach skierowanych
na zewnątrz, np.w korespondencji kierowanej do osób trzęcich, tmt. papier firmowy
jednostki powinien ręalizować wymogi zapisane w art. 34 ustawy o KRS.
Jednocześnie, z uwagi na zakres umocowania organów danej jedno.stki, stosowane
oznaczenie powinno precyzować fbkt, żę dzińanie podejmowane jest w rwiązku z
prowadzeniem spraw danej jednostki organizacyjnej PZD, a więc konkretyzowaó tą
jednostkę.

Zpowyższych względów Prezydium KR pZD postanowiło jak na wstępie.

WiceprezesPZD

ńń,ń

z,dzisław Śliwa

Eugeniusz

Wzór dla okręgu
ałkowców stowar zy szenie ogrodowe w Warszaw i e
Okręg Mazowiecki w Warszawie ul. Zołkiewskiego 35 d; 04-305 Warszawa
ŃtP SZ0- l76-24-50; Sąd R{onowy dla m, st. Warszawy KR.S nr 0000293886
Fakultatywnie:
Regon 007015915=00024,mazowiecki@,pzd,pl,tel22 836 51 65, fax 226124422
Pol ski Zw iązek Dzi

,.

Wzór dla ROD
i Zw iązek Działkowców stowar zy szenie ogrodowe w Warsza"w i e
Rodzinny Ogrod Działkowy ,,Relaks" w Wejherowie
ul. Sląska 11, 80-788 Wejherowo
NIP 523-25-15-809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS nr 0000293886
Po l sk

Fakultatywnie:
Regon 0070l5915-1r|223, relaksŃejherowo@pzd.pl, tel 58- 835 51 65, fax 58 - 615 44
22

Oznaczanie jednostek PZD w korespondencji

Uchwałą nr 28tl20|5 Prezydiurn Krajowej Rady PZD z dnia 5 listoPada 20I5r.
wprowadziło wytyczne w zakresie sposobu oznaczania jednostek organizacYjnYch PZD w
korespondencji prowadzonej z podmiotami zewnętrznymi. Celern uchwały było oPracowanie
jednolitych zasad, ktorych przestrzeganie pozwoli osobom działającym w imieniu ROD lub
okręgow PZD, uniknąc narażenta się na zarzut naruszenia arl". 34 ustawY o KrajowYrn
Rejestrze Sądowym, Niezaleznie od tego, nowa sytuacja, w jakiej zna|azIy się jednostki PZD
pod rządami ustawy o ROD, sprawiła, ze wątpliwościbudziła kwestia stosowego Przez nie
nazewnictwa. Uchw ałaPrezydium KR słuzy więc równiez usunięciu tych niejasnoŚci.
Zgodnie z art.34 ustawy o KRS podmioty zarejestrowane w KRS (a więc rowniez
stowarzys zęnia ogrodowe i ich .iednostki organizacyjne) są obowiązane W swej

korespondencji zarnieszczać pewne inforrnacje, wskazujące na to, od kogo pochodzi Pismo.
Jest to o tyle istotne, że za złamanie obowiązku możę groziĆ nawet grzywna. WPrawdzie w
praktyce sankcja ta jest stosowana niezmiernie rzadko, ale jednak istnieje. Ustawa WYmaga
aby na pismach znajdowały się inforrnacje obejrnujące:

) firrnę lub nazwę;
2) oznaczenie formy prawnej wykonywanej
l

3)
4)

działalności;

siedzibę i adres;
NIP;
5) oznaczenie sądu rejestrowego, w ktorym przechowywanę są akta rejestrowe podmiotu
oraz numer podmiotu w Rejestrze.
Jak widać zakres danych objętych obowiązkiem zamieszczęniajest dosyĆ szeroki. Do
tego, w przypadku jednostek PZD, dochodzi koniecznośc zaznaczenia na korespondencjt, Że
pochodzi ona od okręgu lub ROD.

Poniżej prezentujemy wzory oznaczania korespondencji odpowiadające WYmogom
określonymw ustawie o KRS.
Wzór dla OkręguPZD
Pol ski Zw iązek Działkowców

stowa r zy szenie ogrodowe w Warsz.awie

Okręg w Gdańsku
80-244 Gdańsk ul. Grunwa|dzka I02
NIP 957-05_82_050
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS nr 0000293886

Wzór dla ROD prowadzonego przezPZD
Polski ZwięekDziałkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie
Rodzinny Ogrod Działkowy ,,Relaks" w Wejherowię
ul. Śląska 1l, 80-788 Wejherowo
NIP 523-25-15-809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS nr 0000293886

jest zasadniczo obojętna, Moze to
Technika zamieszczenia tych informacji na piśmie
ten warunek posługując się
byc 1zw. papier tirmowy, ale równie dobrze mozna spełnić
Przystawienie jej na
pieczęcią z danymi wskazanymi w art. 34 ustawy o KRS,
wymogów ustawy, Rozwiązanie to
korespondencji niewątpliwie mozna uznac za spełnienie
niekoniecznie posługują się
wydaje się wskazane zwłas zcza w przypadku RoD, które
papierem firrnowym.

na paplerze firrnowytn
Zamieszczenie w/w danych jest obligatoryjne, Fakultatywnie
i faksu lub adręs e_rnail,
możnapodawac informacje dodatkowe, np. nr telefonu
pisrna przez osoby umocowane
Oczywiście odrębnyrn zagadnieniern jest podpisanie
tą reguluje wprost Statut PZD (§ 73 ust,2
do reprezentowania danej jednostki PZD. Kwestię
w przypadku ROD, § 111 ust. 3 w przypadku okręgu PZD),

danyrni wskazanymi w art, 34
Warto też wskazaó, że obowiązek posługiwania się
(pism), Nie trzeba ich stosowac w innych
ustawy o KRS dotyczy wyłącznie korespondencji
na bramach ROD, czy też
przypadkach, np. na tablicach informacyjnych zamieszczanych
jako dane adresowe nadawcy na kopertach,
Opracował:
r.pr, Bartłomiej Piech

