
STANOWISKO

DELEGAT6W X OKREGOWEGO ZJAZDU PZD W IEGNICY

dnia 12 czerwca 2015 r.

w sprawie Statutu PZD

Statut to zbi6r przepis6w oraz praw regulujEcych strukturQ, zadania ispos6b dzialania organizacji,

stowarzyszef, kt6rym jest r6wniei Polski Zwiqzek Dzialkowc6w. Wypada przypomniei, 2e obowiEzek

uchwalenia nowego statutu jest konsekwencjq zapis6w ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych z

dnia 13 grudnia 2013 r. w terminie do 15 lipca 201.5 r. Dlatego, w kolejnym projekcie przygotowanym

przez powofanA komisjq statutowE na szczeblu Krajowej Rady sa rekomendowane kierunki majQce na

celu rozstrzygniqcie najwa2niejszych problem6w i kwestii, kt6re sq kontestowane przez Sqd

Rejestrowy w Warszawie. Negacja postanowief w uchwalonym statucie PZD na Nadzwyczajnym

Krajowym Zjeidzie Delegat6w w dniu 23 paidziernika 2O\4 r. pnez Prezydent m. stolecznego

Warszawy, w naszej ocenie jest zabiegiem politycznym. MajQc wfadzQ i nad26r nad stowarzyszeniem

ogrodowym PZD Pani Prezydent nie uwzglqdniajAc aspektu spolecznego, wytoczyla dziala przeciwko

90 % dzialkowcom, kt6rzy w wyniku demokratycznie przeprowadzonych glosowaniach w trakcie

odbywajqcych siq zebrah ustawowych, powiedzieli: zostaliSmy w stowarzyszeniu PZD, czujemy sig

bezpiecznie majEc ustawq, lecz nie z winy czlonk6w organizacji ,,pod 96rq" jest z zarejestrowaniem

uchwalonego statutu PZD. Pani Prezydent wraz z,,doradcami ratusza" broniqc powstale

stowarzyszenie ,,Deweloper" niezmiennie d42y do "rozbioru ogrod6w" nie posiadajqc instrument6w,

aby rozwiqzad PZD.

Nie pozw6lmy osiEgnqi zamierzonego celu, za nim Sad Rejestrowy rozstrzygnie, kto ma racjq

uwzglqdniajqc aspekty prawne w zderzeniu z argumentami, kt6re przedstawila Krajowa Rada.

Powinni6my odpowiedziei na zasadnicze pytanie, czy w projekcie Statutu PZD sa zawarte

najwainiejsze kwestie lzagadnienia, kt6re nie bqdq poddane kolejnej obr6bce formalno-prawnej, by

utrudnii i przedluiyi w czasie rejestracje nowego statutu. Prawo sklada siQ z paraBraf6w i to jest

oczywiste, ale nie moie w spos6b wybi6rczy w zale2noSci od sympatii i poglEd6w politycznych

stosowane wobec rodzin dzialkowych. lstotne znaczenie w prawie ma calo6ciowe czytanie i

kompleksowa analiza przepis6w a nie wybi6rcza ocena 6wiadczqca o wrogim nastawieniu do PZD

Aby prze2yt kolejnq p16bq ubezwlasnowolnienia organizacji, musimy przeciwstawii siq akademickim

dywagacjom, kt6re sq w oderwaniu od praktyki irzeczywisto5ci a przede wszystkim brak

elementarnej wiedzy na temat cel6w izadari przypisanych naszej organizacji.

Dlatego uczestnicy X Okrqgowego Zjazdu Delegat6w PZD chcqc uczestniczyi iwspierajEc zesp6l

opracowujacy ostatecznE wersje statutu PzD, odnoszq sig pozytywnie do postanowiei zawartych w
projekcie dokumentu uwzglqdniajqcego przepisy Statutu PZD uchwalonego 23 paidziernik a 2OI4 |.
SpotecznoSi dzialkowa oczekuje uchwalenia statutu, kt6ry bQdzie stanowii nie kwestionowane
podstawy dziafania ,,na dziS i na jutro" i nie bQdE przedmiotem dowolnej interpretacji przez

przeciwnik6w Polskiego Zwiqzku Dzialkowcow. Swiadomi niezwykle skomplikowanej materii
statutowej, zwracamy siq do 11 wybranych delegat6w reprezentujqcych okrqg legnicki na Krajowym
Zjeidzie Delegat6w PZD, aby starannie i odpowiedzialnie dokonali oceny w trakcie procedowania



przed uchwaleniem oczekiwanego statutu PZD. Spokojna, mqdra a przede wszystkim meMoryczna
dyskusja przyczyni siq do efekt6w zbiorowej ptacy, czego |yczymy wszystkim delegatom z calego
kra iu.

Delegaci oraz zaproszeni go5cie uczestniczAcy w X Okrqgowym Zjeidzie pZD w Legnicy

Legnica 12 czerwca 2015 r.


