UCHWALA Nr 21xil420fi
Krajowej Rady Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w
z dnia 24 maja 2017 roku
w sprawie ro?poczgcia prac zwiqzanych z realizacjq
ustawowego obowigzku aniany statutu PZD

W

zwiryJc.t

z nalo2onym na wszystkie stowarzyszenia obowigkiem

dostosowania statut6w do nowelizacji ustawy
uchwalonej 25 wrzeSnia 2OI5 roku (Dz.

-

Prawo

o

stowarzyszeniach

U. 2015. lg23), Krajowa Rada PZD

postanawia zainicjowa6 zasadnicze prace zmierzajqce do wdroZenia powyzszej

nowelizacji poprzez zmiang Statutu Polskiego Zwiqzlcu Dzialkowc6w.

W ocenie Krajowej Rady PZD ponad dwuletni okres obowi4zywania
Statutu pozwalauzrral, ze jest dobrym i wszechstronnym dokumentem, na miarg

oczekiwaf

i potrzeb dzialkowc6w, Zwiqzku i jego struktur. Niemniej jednak

istnieje potrzeba ci4glego doskonalenia prawa zrvi4zkowego

celem

wprowadzenia jeszcze lepszych rozwiqzan prawnych wznacniaj4cych status

dzialkowc6w

i

usprawniaj4cych dziaNaLnoS6 calego Zwiq*ctL Dotyczy

szczeg6lnoSci Statutu, kt6ry

to w

jest podstawowym dokumentem stosowanym w

naszej orgarrizacji. Dlatego tez konieczroS6 dostosowywania Statutu PZD do

powy2szej nowelizacji ustawy

-

Prawo

o stowarzyszeniach

stanowi dobrq

okalg do wprowadzenia r6wniez innych romviqzart prawnych dla porytku
dzialkowc6w, ogrod6w oraz calego Zwiqzku.

Z powyhszych wzglgd6w, w celu wypracowania optymalnych propozycji

w tym zakresie,
zloilonq

z

Krajowa Rada PZD powola specjaln4 Komisjg Statutow4

reprezentatywnego grona przedstawicieli struktur zwi4zkowych

r6hrych szczebli, Id6rry bgdA korzystad ze wsparcia zespolu ekspert6w
prawnych. JednoczeSnie wraz z pracarrri tej Komisji rozpocrtq sig szerokie
konsultacje wewn4trzmvi1zkowe

w

zakresie zagadnieri wymagajqcych nowej

regulacji. Chodzi o to, aby jak najwigcej ROD i czlonk6w PZD wziglo udzial w

tej og6lnokrajowej debacie nad ksztaltem statutu i z$aszalo swoje wnioski i
propozycje. Pozwoli to na wprowadzenie takich zmiart, kl6re bEdq odpowiadaty

oczekiwaniom dzialkowc6w

i

jeszcze bardziej usprawni4 funkcjonowanie

ogrod6w i calego Zwiqzku.

W tym zakresie

zasadnicza rolg powinny odegra6 wszystkie okrggowe

zaruqdy, kt6re zorgan\ntj? na swoim obszarze powy2sze konsultacje
sprawny

w

spos6b

i umo2liwiaj4cy jak najszerszemu gronu os6b wyraZenie swojej opinii

na temat ksztaltu statutu PZD. W szczeg6lnoSci naleiry uzyskai opinig z
poszczeg6lnych rodzinnych ogrod6w dzialkowych, aby organy ROD oraz
czlonkowiePZD mogli sig wypowiedziel co do treSci swojego statutu.
Krajowa Rada liczy na powszechny udzial i szeroki odzew czlonk6w i

w dyskusji nad ksztaltem naszego statutu. Zglaszane wnioski
powinny by6 zgodne z ustaw4 o ROD i prawem powszechnie obowiqzujqcym.
organ6w PZD

Pozwoli to na sprawne wypracowanie i przyjgcie przez Krajowq Radg uchwaty
zawieraj,qcej propozycje konkretnych zmian

do

statutu, kt6re zostanq

skierowane pod obrady nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegat6w PZD.
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Warszawa, dnia 24 maja 2017 r.
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