UCHWALA

Nr

4lXIIlJ20l7

Krajowej Rady Polskiego Zwi1zka Dzialkowc6w
z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie skarg i zaialeri w Polskim Zwiqzku Dzialkowctiw

Krajowa Rada Polskiego Zwiqzfat Dzialkowc6w, po zapoznaniu sig z informacj4
na temat skarg i zahaleh dzialkowc6w, wystgpuj4cych problem6w i dzialaniami
struktur Zwiqzl<rt, uzraje za konieczre dokonanie nrian orgarizacyjnych w celu
usprawnienia rozpatrywania skarg
Krajowa Rada uznqe za niedopuszczalne niereagowanie fla zghaszane przez
dzialkowc6w problemy, ignorowanie sygnal6w o nieprawidlowo5ciach i dziej1cej
sig niesprawiedliwo6ci. Nie reagowanie, to tolerowan\e vryrzqdzanej dzialkowcowi
krzywdy, cry te? dziaLah sprzecznych z obowi4zujQcym prawem. Przyklad6w

takiego postgpowania jest niewiele, ale swoj4 wymow4 rzutujq na wizerunek
Zwirykq kt6ry w pierwszej kolejnoSci winien chronil dzialkowc6w, ich praw i
moZliwo5ciniezakl6conegouZytkowaniadzialkl

W rodzinnym ogrodzie dzialkowych skupia sig czg56 ficia wielu rodzin na
stosunkowo malej przesfrzeni, dlatego od pocz4tku powstania ogrod6w
dzialkolvych obowi444waty w nich przepisy reguluj4ce zasady gospodarowania na
dziatkach, a talde prawa i obowiqzki dzialkowca. Tak jest do dnia dzisiejszego
Obowiguj qce przepisy wywodz4 sig z wielolefrich do6wiadczeh, ale zawsze ich
celem bylo odpowiadajqce potrzebom dzialkowc6w funkcjonowanie ogrodu.
Dzialkowcy kazdego ogrodu wybieraj4 spoSr6d siebie zarzqd, kt6ry w ich imieniu i
na ich rzecz ma prowadzil ogr6d zgodnie z obowi4zuj4cym prawem. Obowiqzkiem
zarzqdu jest reagowanie na zgNaszarne przez dzialkowc6w problemy i w razie
potrzeby podejmowanie statutowych lub ustawowych decyzji w celu przywr6cenia
wlaSciwego zagospodarowania dziaNek lub uniemoZliwi6 zachowania sprzeczne z
p orz4dkiem o grodowym i zasadarri wsp 6lzycia spolec zrrego .
Obowigkiem okrgg6w jest reagowanie w pr4rpadku nierozwiq,zanych problem6w

w

a

takhe podejmowanie decyzji statutowych
ogrodach,
wymagaj4cych naprawienia istniej4cego stanu sprzeczrego

w
z

syfuacjach

przepisami

zwiq4kowymi.
Krajowa Rada PZD zobowi4zuje:
1. Zarzqdy ROD do:
1) reagowaniazgodnie z obowi4zuj4cym prawem na wyst4pienia dzialkowc6w;

2) podejmowanie dziaNah w stosunku do dzialkowc6w, kt6rych dzialki s4
zagospodarowane niezgodnie z regulaminem ROD ;
3) wykorzystania zaleceh po Przeglqdzie zagospodarowania ROD i dzialek w
2016 r. do eliminowania nieprawidlowo6ci wystgpuj4cych w ROD;
4) w przypadku spor6w pomigdry dzialkowcami powotywania komisji
mediaryjnych do bezstronnego rozstrzygania tych spor6w na gruncie
obowiq4uj4cego prawa;
s) wykonywania swych obowi4zk6w zgodnie z posiadanymi kompetencjami w
granicach zakreSlonych prawem ;
6) informowania okrggu o sprawach, w kt6rych zarz4d ROD powinien
otrrymal pomoc sluZb zatrudnionych w biurach okrggu;
7) wystgpowania do okrggu o podejmowanie dziaNafi, kt6rych zarzqd ROD nie
moZe podj46, a dla rowvi4zarria problemu potrzebne s4 decyzje statutowe,
kt6re posiadaj4 organy okrggowe.
2. Okrggowe zarzqdy do:
1) powolania komisji do spraw skarg, kl6re powinny cz5mnie wNqczyt sig w ich
badanie i rozpatrywanie;
2) prowadzenia rejestru skarg i zahalefr, z kt6rego wynika terminowoS6 i
kolejne etapy ich rozpatrywania;
3) wprowadzenia do obowiq4k6w konkretnego pracownika prowadzenie
c alo 5 c i spraw nviryany ch ze skargami i za?alenianri;
4) dokonania przeglqdu wptywajqcych do okrggu skarg z Krajowej Rady i
podjgcie decyzji zgodnie z dyspozycjqzawart4 w wyst4pieniu KR PZD;
s) podejmowania decyzji statutowych w sprawach tego wymagaj4cych lub
zalecany ch przez organy nadrzgdne Zwiqzl<1r;
6) udzi e enia informacj i Kraj owej Radzi e z wykonania p owyz s zy ch zagadnieh.
1

Krajowa Rada PZD uznaje r6wniez za konieczne, aby zostaNy wdrozone na kaZdym
zakresie na
szczeblu organizacylnym Zwi4zlru wszystkie decyzje podjgte
tym posiedzeniu.
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Warszawa, dnia 24 maja 2017 r.
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