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Do RzecznikaPraw Obywatelskichwpiynqla skargapana DobieslawaWieliriskiego
(kopia pisma w zalqczeniu)oraz inne skargi lcwestionujEce
legalno6i szeregupostanowien
Statutu Polskiego Zwiqzkt Dzialkowc6w (dalej jako: PZ,D) uchwalonegow dniu 2 lipca
2015r., atakie wskazuj4cena naduzyciaw dzialalnoSci
organ6wpzD.
,
Po wnikliwej anahzie pisma Skarz4cegofuecznik uznal za uzasadnionez punktu.
widzeniapraw i wolno6cijednostki nastqpujilcew4tpliwo6cidotyczqcetresci
Statutu pZD
i jego stosowaniaw praktyce:
l' Obecny statut w

$

14 umozliwia czlonkom zwyczajnym wgl4d jedynie

w clokumentacjq,kt6ra dotyczy bezpo6rednioich czlonkostwa. Oznacza
to, Le nie
ma-i4oni mozliwo6ciuzyskaniainformacji dotycz4cychdzialalnoSciorgan6wpZD.
Problembraku transparentno$ci
dzialafiorgan6wPZD pojawil siq r6wnie1 nagruncie
innych skarg wplywaj4cych do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Organy pZD
w praktyce odrnawiajqudzielenia czlonkom stowarzyszeruatakich
informacji, jak
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nowe zasady naliczania oplat za energiq elektrycznq czy dane dotycz4ce
umocowaniadelegat6wwybranych clo wladz okrqgowych. Zgodnie z tresci4art. I
ustawyz 6 wrzelrua200l r. o dostgpiedo informacjipublicznej(Dz.U. 22015 r.,
pc,z.2058 ze zrr7.,dalej jako: u.d.i.p.) kaida informacja o sprawachpublicznych
stanowi informacjq publiczn4 w rozumieniu ustawy i podlega udostqpnieniu
iponownemu wykorzystywaniu na zasadachi w trybie okreSlonychw tej ustawie.
Pamiqtai nale2y, 2e prawo dostqprudo informacji publicznej jest wywodzone
zzasadyjawnoScizawarlejw art,6l Konstytucji,kt6ry stanowi,ze obywatelma
prawo do uzyskiwania informacji o <Jzia*alnoSci
organ6w wtradzypublicznej oraz
os6b pelni4cych funkcje publiczne. Prawo to obejmuje r6wnie? uzyskiwanie
informacji o dzialalno$ciorgan6wsamorz4dugospodarczego
i zawodowego,a takie
irurych os6b oraz jednostek organizacyjnychw zakresie,w jakim wykonuj4 one
zadania wladzy publicznej i gospodaruj4mieniem komunalnym lub maj4tkiem
Skarbu Paristwa.Zakres przedmiotowy pojecia informacji na gruncie wskazanych
wlr2ej przepis6wjest szeroki. Pomocny w jego dookresleniujest otwarty katalog
informacji zawarty w art. 6 u.d.i.p., zgodnie z kt6rym informacj4 publiczn4 s4
miqdzy innymi dane o organach i osobach sprawuj4cychw nich funkcje i ich
kompetencjachpodmiot6w okre$lon1,chw art. 4 ust. I u.d.i.p. a tak<zeinformacje
dotycz4ce maj4tku, ktorym podmioty te dysponuj4. Nie powinno wiqc budzii
w4tpliwo6ci,ze informacjetakie informacjejak umocowaniadelegat6wna okrqgowy
zjazd PZD oraz szczeg6lowerozlicz:eniafinansowe mieszcz.4siq wiqc w pojqciu
inlbrmacji publicznej. Oznaczato, 2e zgodnie z art. 2 u.d.i.p. dostqp do tych
infbrmacji przystuguje kazdemu, a wiqc nie tylko organowi nadzoruj4cemu
stowarzyszenie,ale takie jego czlonJ<om.Niedopuszczalnejest zatem odmawianie
ud:zielaniatakich informacji w oparciu o wskazane wyzej postanowieniestatutu.
Ponadto nale|y podkreslii, 2e czlonk:owiestowarzyszenia- jako platnicy skladek,
powinni miei zagwarantowaneprawo do informacji o sposobie wydatkowania
pieniqdzy przez

wladze stowarzyszenia, zasadach naliczania oplat, ezy

porlejmowanych inwestycjach. Uprawnienie to naleiy uzna(, za kluczowe dla
realizacji okre6lonych w art. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia l9g9 r. - prawo
ostowarzyszeniach
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 ze zm., dalejjako: u.p.s.) zasad

,)

dobrowolno6cii samorz4dnoSci
stowarzyszenia.
Nie spos6b bowieni uznat, za
samorz4dnestowarzyszenia,w kt6ryrr poszczegolniczlonkowie nie mogq uzyskad
inibrmacji o dzialaniachpodejmowan'ych
przezwybraneprzez siebieorgany.
2. Przepis $ 42 ust. 5 statutuprzewiduje mozliwoSi przedlu2eniazakazuwchodzenia
w sklad organ6w PZD przez odwolanychczlonk6w organu o dodatkow4kadencjq
w uzasadnionych przypadkach. R::ecznikpodziela w4tpliwoSci Skarz4cego,2e
przepisten dopuszczazbytduz4 dowolno3i w pozbawianiucz{onk6wstowarzyszenia
podstawowegouprawnienia,jakim jest czlonkoshvo w pochodzqcychz wyboru
organach stowarzyszenia i

mozlirvo6i pelnienia funkcji w tych organach.

Uprawnienie to wiq2e siq bowiern bezpoSrednio z zasadq samorz4dnoSci
stowarzyszeh i stanowi reahzacjE konstytucyjnej wolnoSci zrzeszania siq. kt6ra
obejmuje r6wnte2prawo do czionkostwaw strukturachstowarzyszenia.Wskazany
przepis statutu w praktyce moze prorvadzii do celowego wykluczanra niekt6rych
czl:onk6w stowarzyszernaz jego organ6w w oparciu o przestrankiinne il2
niewykonyr,vanieprzyjqtych obowi4zk6w i dzialaniena szkodq stowarzyszetia,co
nale2y uzna(,za dzialarua sprzecznez przepisamiprawa.
3. Podobnew4tpliwoScibudzi tresd art. 41 ust. 3 statutu,kt6ry przewiduje mozliwoSi
przedtu.2arua
dzialaniaorganu komiseuyczne1o
w uzasadnionych przypadkach na
okres nieprzekraczajqcy
2 lat. Stowarz:"yszerue
co do zasadypowiruropowiem dzia\ac
poprzezorgany powolanez wyboru, co wiqzE siqz przywolywan4juL wy2ej zasadq
sarnorz4drro6ci
wyrazonaw art.2 u.p.s. Dzialameorganu komisarycznegopowinno
mir:6 cltarakter wyj4tkowy. Przeslanki przedfu2eruadzialania tego organu powinny
byd okleSlonew spos6bwykluczaj4cyuznaniowo3idecyzji podejmowanychw tym
zal'resie przez organy PZD. Skar24cy podnosi w swym piSmie, Ze instytucja
zarz4dwkomisarycznegojest' czgstorvykorzystywanaprzez PZD w stosunku do
Rodzinnych

Ogrod6w

Dzialkor,vych

niezadowolonych

z dzialalnoSci

stowarzrys
zenia.

4. WqlpliwoSciz punktuwidzeniazasacll,
samorz4dnoSci
budzi r6wniezzbyt szeroko
okreSlonykatalog podmiot6w uprav/nionychdo kandydowaniado okrqgowego
zar"z4du,okrqgowejkomisji rewizyjne.ioraz uprawnionychdo wyboru delegat6wna

Krajowy Zjazd Delegat6wPZD. Skarz4cypodnosi,ze $ 96 ust 4 statutunadajeto
uprawnienier6wniezpodmiotomnie trrosiadaj4cym
czionkosfwawPZD.
5. Powaztiew4tpliwoScibudzi trelc przepisu$166 statutu,kt6ry stanowi, ze osoby
wchodz4cew dniu uchwaleniatego statutuw sklad organ6wPZD, zachowuj4swoje
dotychczasowe mandaty jako czlonkowie wlaSciwych organ6w PZD oraz
funkcje. Skarz4cywskazuje,2e przeprsten prowadzi do akceptacji
do'tychczasowe
wy'bor6w organ6w PZD dokonanychw oparciu o przepisy statutu PZD z dnia 23
paidziernika 2014 r., kt6ry nie zostal zarejestrowanyprzez sqd rejestrowy.Problem
stosowania uchwal podjqtych na podstawie niezarejestrowanegostatutu oraz
funkcjonowaniaorgan6w wybranych na podstawietego aktu pojawil siq r6wniez na
gnrncie innych skarg wplywaj4cych do Rzecznika.Sytuacjqtakq nalezy uznadza
niezgodn4z obowrqzujqcymprawem i godz4c4w przylvolywan4ju2 wy2ej zasadq
sarnorz4dnoSci.
6. Zgodniez $ 14 ust. 2 statutuprawacz:ionkowskie
wykonylvanes4 osobiScie.
Przepis
ten w praktyce uniemozliwia dzialkowcom upowaznienieswego przedstawicielado
ud:zialuw walnym zebraniuczlonk6w.Takie rozwiqzauewydaje siq nieuzasadnione
zwlas2cza,bior4c pod uwagq, i2 z dzialek w rodzinnych ogrodach dzialkowych
czt2sto korzystaj4

cale

rodzin.

NiemoznoSi

skorzystania z

instyfucji

przedstawicielstwaw praktyce czqsto ograruczamozliwo6i udzialu w walnyn
zgromadzeniudzialkowc6w, kt6rzy z przyczyn losowych nie sA w stanie wziqc
w nim udziafu. Br-rdzito powazns \,4tpliw'oi;ciz punktu widzenia samorz4dno6ci
stowarzyszenJa.
7 . Wqtpliwo6ci Rzecznika budzi tez praktyka zawradamianiadzialkowc6w o tenninie
walnego zebrarua listern zwyklyrn. Wymogi dotycz4ce fonny zawiadomienia
okr:eSlonew $ 60 Statutu nale2y uzna6 za niewystarczajqce dla zagwarantowania
zasadysamorz4dno6ci.
Obawy Rzecznikabudzi r6wniez opisanaprzez Skarz4cegopraktyka dziataruaPZD
na rzecz zniechqcaniadzialkowc6w do tworzenia odrqbnych stowarzyszenogrodowych.
Stanowi ona powazne zagro2erie dla konstytucyjnej wolnoSci zrzeszaniasiq i jest
niezgodna z trelci'4 orzeczeniaTrybunafu K,onstytucyjnegoz drua I I lipca 2012 r. (sygn.
akt K 8/lCl),w ktdryrnTrybunaluznalza niekc'nstyrucyjn4rnonopolistycznqpozycjq
PZD.

. 4 -

na podstawieart. 13 ust.I pkt 2 ustawyz drua
Majqcna uwadzepowy2sze,dzia*ajqc
(Dz.U.22014 r.,poz. 1648ze zm.)
15 lipca 1987r. o fuecznikuPraw Obywatelskich
wyjaSnieriw niniejszejsprawie,
zwracamsiq do PanaPrezesaz pro6b4o przedstawienie
w PZD wplywaj4skargidotycz4ce
o udzielenieinformacji, czy do organ6
a w szczeg6lnoSci
zmiany.
postanowieri
statutui czy sq rozwa|anejego
obowi4zujqcego
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