
Bialystok, 12 czerwca 2015 r.

Stanowisko
Okrqgowego Zjazdu Delegat6w Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w

w Biatymstoku

w sprawie : rejestracji Statutu Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w.

Ustawa z 13 grudnia 2OL3 r. o rodzinnych ogrodach
dzialkowych zobowiEzala Zwiqzek do uchwalenia nowego Statutu PZD.

Statut jest podstawowym dokumentem w codziennym funkcjonowaniu
naszej organizacji, zawierajEcym najwa2niejsze postanowienia dotyczEce
zasad dzialania calego Zwi4zku, jego poszczeg6lnych jednostek,
kompetencje wszystkich organ6w PZD, a tak2e praw i obowi4zk6w
wszystkich czlonk6w Zwiqzku.

Projekt statutu zostal przygotowany przez Zwiqzek przy szerokiej
konsultacji z dzialkowcami, zarz4dami ROD i innymi organami Zwiqzku
oraz w zgodzie z porzqdkiem prawnym w naszym kraju, a szczeg6lnie z
pelnym uwzglqdnieniem rozwiqzari i postanowiefi zawartych w ustawie o
rodzinnych ogrodach dzialkowych oraz ustawie - Prawo o

Stowa rzyszen iach .

Krajowy Zjazd Delegat6w PZD w dniu 23 pa2dziernika 2Ot4 r. przyj{
opracowany statut PZD z pelnym przekonaniem, 2e zagwarantuje on
skuteczne dzialania organ6w Zwiqzku i zapewni dobre warunki dla
dzialkowc6w i ich rodzin.

W dniu 30.10,2014 r Zwi4zek zlo2yl wniosek o zmianq danych
podmiotu poprzez zarejestrowanie zmiany statutu z dnia 23.L0.2014r.
zwiqzanej z te zmianE zmiany cel6w oraz sposobu reprezentacji wraz z
uchwalonym Statutem. Do dnia dzisiejszego nie dokonano odpowiedniego
wpisu do KRS. Przedlu2ajqce siQ postQpowanie sEdowe wynika z
zastrze2efi do trybu przyjqcia nowego statutu oraz niekt6rych jego
zapis6w, jakie zglosil do sEdu Prezydent Warszawy, bqdqcy organem
nadzoruj4cym Zwi4zek.

W dniu 7 stycznia 2015 r. referendarz Sqdowy Sqdu Rejonowego dla
m. stolicy Warszawy wydal postanowienie , w kt6rym nie uwzglqdnil
wniosku zlo2onego przez Polski Zwi4zek Dzialkowc6w o zmianq danych
tego podmiotu i w tym zakresie odm6wil zarejestrowania zmiany statutu
Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w z dnia 23 pa2dziernika 20L4 r. oraz
zwiEzanej z tym zmianE cel6w i sposobu reprezentacji. Referendarz



sEdowy oparl swoje rozstrzygniqcie przede wszystkim o argument
przytoczony pzez organ nadzoru - jakoby Krajowy Zjazd Delegat6w z
dnia 23 pa2dziernika 2Ot4r. nie byl uprawniony do dokonywania zmiany
statutu PZD ze wzglqdu na nieprawidlowoSci przy wyborze delegat6w. Nie
uwzglqdnil r6wnie2 podnoszonego przez wnioskodawcq poglqdu
dotyczqcego orzecznictwa Sqdu Najwyzszego z dnia 13 maja 1993r.

Z orzeczeniem referendarza sqdowego ZwiEzek nie zgodzil siq i zlo2yl
stosownA skargq do sqdu, w wyniku czego zaskar2one orzeczenie
referendarza sqdowego utracilo moc, a calosi sprawy do rozstrzygniQcia
w I instancji przejmie sqdzia zawodowy.

Mamy nadziejQ, 2e skarga wniesiona przez PZD zostanie pozytywnie
zalatwiona na korzy6i dzialkowc6w, ogrod6w i Zwiqzku, a s4d dokona
rejestracji nowego Statutu.

Okrqgowy Zjazd Delegat6w PZD


