LIST OTWARTY
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w
w sprawie interpelacji poselskiej nr 9138 Pani Posel Joanny Muchy
do Ministra Infrastruktury i Budownicfwa
w spruwie dzialkowctiw i dziatari Polskiego Zwiqzku Dzialkowctiw
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w zwraca sig o
zaprzestanie prowadzenia negatywnej kampanii przeciwko PZD. Nasilone w
ostatnim czasie dziahania niekt6rych polityk6w i medi6w, w ktorych
postgpowaniu - wbrew pozorom - trudno doszukai sig troski o szeroko pojqty

interes dzialkowc6w dzierhawiqcych dzialki na terenie rodzinnych ogrod6w
dzialkowych prowadzonych przez PZD, obnahajq elementarny brak znajomoSci
problematyki ogrodnictwa dzialkowego w Polsce oraz zasad funkcjonowania
stowarzyszeri ogrodowych przez osoby i media dopuszczajqce sig atakow na
najwigksz4 w Polsce organizaciE pozarz1dowq.
Polski Zwtryek Dzialkowc6w nie obawia sig merytorycznych dyskusji,
przyjmuje teL i rozwaha sugestie z zewnqtrz - jeSli mog4 lub moglyby one
przyczynii sig do polepszenia sytuacji dziatkowcow i ochrony ich interes6w (w
szczeg6lnoSciw zwi1zkuzryzykiem likwidacji ogrodow dzialkovvych).Niemniej
jednak na takim etapie dialogu uzasadnione jest oczekiwanie od adwersarzy
Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w znajomoSci zagadnieh, kt6re s4 przez nich
krytykowane lub wrQcz podwazane.
PZDjest organizacjq dziatalqcq od ponad 35 lat, kt6ra odnajduj4c sig w
zmiennych warunkach tak spotecznych, gospodarczych, jak i politycznych kultywuje tradycje ruchu ogrodnictwa dzialkowego w Polsce zainicjowanego
przed l20laty. Prezydium Krajowej Rady PZD zwraea sig zatem o poszanowanie
zar6wno tradycji, jak i slusznych interes6w dzialkowc6w, kt6rzy czgsto od wielu
pokol eri korzystaj 4 z r o dzirnych

o

grqdow dzialkowych.

Szanowna Pani Posel,

5 stycznia 2017 r. do Ministra
Infrastruktury i Budownictwa w sprawie dzialkowc6w i dzialan Polskiego
Zwiqzku Dziatkowcow jest niestety przyl<Iadem niemerytoryaznego i
nieuzasadnionego ataku na PZD podjgtego bez rzetelnego zbadania spraw, w
zgloszona przez Pani4 interpblacj a nr 9138 z dnia

ktorych zdecydowala sig Pani interweniowa6.
Jednostka krajowa PZD nie odnotowaia wplywu Zadnego Pani zapytania
dotycz4cego podnoszonych przez Pani4 kwestii - choi wydaje siE, 2e przed

postawieniem Polskiemu Zwiqzkowi DziaLkowc6w tak powa2nych zarzut6w,
powinna Pani - piastuj4c funkcje publiczne - dqZy( do poszerzenia swojej wiedzy
w zakresie spraw, kt6re s4 przedmiotem zglaszanej przez Paniq interpelacji
poselskiej

Odnosz4c sig do podniesionego przez Pani4 zarzulu o ,gabranianiu
dzialkow c om korzys tania z pomo cy pr awnej w spraw ac h w ew nqtrzau iqzkowy c h "
Prezydium Krajowej Rady PZD informuje, 2e od kilku lat, w kahdy pi4tek w
godzinach 10.00-15.00 dziatrkowcom udzielane s4 porady prawne i bynajmniej
nie czyni sig ogranigzeh co do tematyki przez nich podejmowanej (z
zastrzeheniem - co oczywiste - by byla ona zwiyzana z posiadanym prawem do
dzialki). Wszelkie zatem zapytania cry wqtpliwoSci fiak np. dotyczqce
mozliwo6ci odwolania sig, czy zaskar2enia uchwaly o pozbawieniu czlonkostwa
w PZD) wyjaSniane sA dzialkowcom przez prawnik6w i pracownik6w
merytorycznych Zwiqzku. Dzialkowcy zawsze teL mogli i nadal mog? kierowac
zapytania drog4 pocfiowq lub elektronicznq, a odpowiedzi na powtarzaj4ce sig
pytania zamieszczane s4 na stronie internetowej PZD oraz w wydawnictwach
zwrqzkowych.
Prezydium Krajowej Rady PZD informuje Pani4 Posel, ze odnotowuj4c
du2e zainteresowanie poradami prawnymi i tym samym wychodz4c naprzeciw
potrzebom dziaikowc6w, w dniu 30 listopada2016 r.Prezydium Krajowej Rady
PZD podjglo Uchwatg Nr 46412016 w sprawie obslugi prawnej rodzinnych
ogrod6w dzialkowych w Polskim Zwiqzku Dzialkowcow. W obszemym, 4stronicowym dokumencie wladze Zwiqzku przyigty zasady wsparcia w zakresie
obslugi prawnej dzialkowcow i zarzqdow ROD przez jednostkg krajow4 i
jednostki terenowe PZD. W wyniku realizacji postanowieri uchwaly m.in. w
kahdej jednostce terenowej PZD (a jest ich w Polsce 26) uruchomione zostaly

state dyhury telefoniczne dla dzialkowcow. Niezmiennie te2 funkcjonuj4
telefoniczne porady prawne zapewniane przezjednostkg krajow4 PZD. Ponadto,
wszystkie jednostki terenowe PZD zostaly zobligowane do podejmowania
dzialah maj4cych na celu upowszechnianie wSrod dzialkowc6w wiedzy prawnej

takLe

w

zakresie regulacji wewn4trzorganizacyjnej.

O dostgpno6ci

prawnik6w i pracownikow merytoryc zny ch Zw iqzku dzi atkowcy s q i n form owan i
zar6wno za po6rednictwem medi6w wewngtrznych PZD, strony intemetowej oraz
przy okazji spotkari czlonk6w organ6w PZD z dzialkowcami.
W kontek5cie powylszego stawianie wobec PZD zarzutu,2e ,parzqd PZD
optaca prawnik6w w sprowach przeciw dzialkowcom < ich skladek", ,Tabrania
dzialkowcom korzystania z pomocy prawnej w sprawach wewnqtrzzwiqzkowych" ,

-

Swiadczy o zupeLnym braku znajomoSci tematu, w kt6rym zglasza
Pani interpelacj g poselsk4.

lamie prawo

Wprawdzie w Pani wyst4pieniu brak identyfikacji uchwal, ktore sq
przedmiotem Pani zarzutow, to jednak mozna domniemywae, 2e dotyczy ono
Uchwaly nr 2lYlll2016 Krajowej Rady Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w z dnia
18 maja 2016 r. w sprctwie interpretacji postanowien $ I4 ust. I pkt 5 w nviqzku
z ust. 2 Statutu PZD. W uchwale regulowana jest materia prawa czlonka do
wystgpowania z wnioskiem lub postulatem do organ6w PZD; w Slad zatreiciq
Statutu PZD potwierdzeno w uzasadnieniu, 2e prawo to mohe by6 wykonywane
osobiScie przezczlonkaPzD. Azatem daleko idqc1manipulacj4 jest podnoszenie
w interpelacji, 2e dzialkowcy nie maj4 prawa korzystai z pomocy prawnik6w w
sprawach wewn4trzzwiqzkov,rych (dodatkowo zestawiaj4c ten zarzut z
populistycznymtwierdzeniem o oplacaniu ze skladek dzialkowc6w prawnikow w
sprawach przeciwko nim). Prezydium Krajowej Rady PZD zaL4czado niniejszego

listu teksty wymienionych uchwal - tak, aby zarowno Pani Posel, jak i inni mogli
zapoznac sig z ich tre6ci4 iocenid zasadno5i wytoczonychprzez Pani4 zarzut6w.
Szanowna Pani Posel,
odnosz4c sig do powielonego przezPani4 zarzutu o niegospodarnoSci, Prezydium

Krajowej Rady PZD wyjaSnia, 2ePZD prowadzi gospodarkg finansow1zgodnie
z obowi4zuj4cymi przepisami prawa, podlega kontroli Krajowej Komisji
Rewizyjnej, a takhe - juk kahde stowarzyszenie - poddany jest nadzorowi
odpowiednich instytucji zewngtrznych (a bynajmniej nie jest ni4 Ministerstwo
Infrastruktury i Budownictwa, ktore zapytuje Pani o przeprowadzenie kontroli w
PZD). Polski Zwiqzek Dzialkowcow dziala na podstawie obowi4zuj 1cych
przepis6w prawa - w szczeg6lnoSci ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o
rodzinnych ogrodach dzialkovvych (Dz.tJ . z 2014 r. poz. 40) oraz ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 22017 r.,poz.2l0).Dzialania
PZD s4transparentne; najwazniejsze informacje dotyczqce sytuacji dziatkowc6w
oraz Zwi4zku zamieszczane sA niezwlocznie na stronie internetowej oraz
publikowane w mediach wewngtrznych PZD. Prezydium Krajowej Rady PZD
zwracate|Pani Posel uwagg, 2e dzialkowcy posiadajq szeroki zakres uprawnieri
gwarantowanych przepisami ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych; mogq
zatem m.in. zakwestionowai na drodze s4dowej treSi uchwalonego regulaminu
ROD, decyzje stowarzyszenia ogrodowego o vvypowiedzeniu umowy dzierLawy
dzialkowej, o pozbawieniu czlonkostwa, o podwyzszeniu oplat ogrodowych czy
niezatwierdzeniu umowy o przeniesieniu praw do dzialki.

W kwestii zaS ponadnormatywnego budownictwa oraz zamieszkiwania na
dzialkach ROD, Prezydium Krajowej Rady PZD wyja6nia, ze jest to problem
marginalny. Jak wynika z Powszechnego Przeglqdu Zagospodarowania ROD i
dzialek w 2016 roku, przeprowadzonego przez Polski Zwi7zek Dzialkowc6w we
wszystkich ogrodach prowad zony ch przezPzD, ponadnormatywne budownictwo
stanowi 1,02 % wszystkich altan dzialkowych, a problem zamieszkiwania
dotyczy 0,7o altan. Trudno wigc, by PZD wystgpowal o sankcjonowanie
bezprawnych dzialari niewielkiej grupy os6b, kt6ra czgsto ntpelnie Swiadomie
narusza przepisy prawa. Prezydium Krajowej Rady PZD zwraca te2 uwag7, 2e

o

dopuszczalnych wymiarach altan dzialkowych oraz zakazie
zamieszkiwania na dzialkach w ROD zawarte s4 w ustawie o rodzinnych
ogrodach dzialkowych - ustaw\e, za przyjgciem kt6rej zar6wno Pani, jaki i Pani
ugrupowanie polityczne glosowalo w Sejmie w 2013 r.

regulacje

Szanowna Pani Posel,

Polski Zwiqzek Dzialkowc6w zrzesza dzialkowcow - a zatem tylko
dzialanie w ich interesie mohe zapewnil tej organizacji dalsze funkcjonowanie.
Prezydium Krajowej Rady PZD apeluje zatem, by nie wysnuwai wobec PZD
zarzut6w, kt6re same w sobie przecz4 logice. Polski Zwiqzek Dzialkowc6w
prowadzi niemal 4700 ogrod6w, w kt6rych urzqdzonych jest okolo 900 000
dzialek, a korzystajq z nich rodziny wielopokoleniowe (ok. 4 mln os6b). W'
kontek6cie tych liczb Prezydium Krajowej Rady PZD zwraca sig do Pani Posel o
rozwa2enie czy ,,liczne apele od niezaleznych grup dzialkowc6w" , o kt6rych Pani

wspomina w interpelacji poselskiej uzasadniaj4 Pani wyst4pienie
tak powaznych zarzutow wobec Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w.
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Zal4czniki:
L Uchwala Nr 46412016 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie
obslugi prownej rodzinnych ogrodow dzialkowych w Polskim Zwiqzku Dzialkowcdw.
2. Uchwala Nr 3/X/201 6 Krajowej Rady Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w z dnia 28 pa2dziemika
2016 r. w sprawie wykladni $ I4 ust, I pkt 5 w zwiqzku z ust. 2 Statutu PZD.

