
STANOWISKO
O krg gowego Zjazdu l-6dzkiego Delegat6w Pols kie go Zw i4zku Dzialkowc6w

z dnia 5 czerwca 20,l 5 roku

w sprawie statutu stowarzyszenia ogrodowego
Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w

Okrggowy ZlazdL6dzki Delegat6w Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w z wielkim
niepokojem obserwuje przedlu2aj4cy sig proces postgpowania sEdowego oraz

restrykcyjn4 postawg organu nadzorujqcego przy rej estracj i statutu

stowarzyszenia ogrodowego PZD.

Ustawa z 1 3 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach dziatkowych nalo2yla na

Polski Zwi4zek Dzialkowc6w obowi4zek uchwalenia nowego statutu. Poniewa2

dla dzialkowc6w i organow wszystkich jednostek organizacy )ny ch Zwiqzku
statut jest swoist4 Konstytucj4, Polski Zwiqzek Dzialkowc6w nie czekal na

ostatni4 chwilg i praktycznie od pierwszych miesigcy obowiqzywania ustawy

zabral sig do pracy nad jego zapisami. Projekt byl szeroko konsultowany i ka2dy

m6gl wnieSi swoje uwagi i zglosii propozycje, a wszystkie one byly
rozpatrzone z cal4 powagq. Tak przygotowany dokument zostal uchwalony
23 paldziernika 2014 roku przez Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegat6w

P7,D. Przy uchwalaniu nowego statutu PZD korzystano tak2.e z zapis6w

dotychczasowego statutu. Jednocze6nie, na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy

o rodzinnych ogrodach dzialkowych, nowy statut wszedl w 2ycie z dniem

uchwalenia. Do dnia dzisiejszego nie zostal jednak zarejestrowany.

Na odmown4 decyzlg S4du Rejestrowego gl6wnie wplyw mialo stanowisko
organu nadzorujqcego stowarzyszenie PZD. Uczestnicz4ca w procesie

lejestracyjnym Prezydent m.st. Warszawy zakwestionowala tryb zwolania
Zjazdu oraz wniosla uwagi do treSci niektorych zapis6w. Dzialania te s4 pelne

w4tpliwo5ci tym bardziej, 2e Prezydent Warszawy jest stronq w toczqcych siE

postgpowaniach s4dowych dotyczEcych warszawskich ogrod6w dzialkowych.
Zjazd bardzo krytycznie ocenia nie tylko wniesione zastrzeZenia do rejestracj i

statutu lecz rownie2 podjgte Srodki dyscyplinuj4ce wobec PZD. W sytuacji
braku prawomocnego rozstrzygnigcia sqdu ewentualne uwagi odnoSnie

dzialalno6ci PZD niezgodnej z prawem organ nadzoruj4cy winien kierowai do
niezawislego S4du Rejestrowego. Tymczasem Prezydent Warszawy moc4
swego urzgdu udzielila ostrzezenia wladzom PZD.



Tak radykalne postgpowanie organu nadzorujqcego uczestnicy Zjazdu odczytujq
jako szukanie pretekstu do sparalizowania wszystkich jednostek

organizacyjnych PZD, a w konsekwencji doprowadzenie do jego rozwi4zania,
co przy braku silnej i doSwiadczonej organizacji tatwiej pozwoli kosztem

dzialkowc6w rozwiqza( problem roszczeh spadkobierc6w bylych wla6cicieli
nieruchomo6ci warszawskich wywlaszczonych tzw. dekretem Bieruta. Do tych
cel6w wykorzystywany jest kaZdy spos6b umo2liwiaj4cy odzyskanie teren6w
zaj mowanych przez ogrody dzialkowe.

Okrggowy Zjazd N,6dzki Delegat6w PZD z niecierpliwoSciq i niepokojem
oczekuje jak najszybszego rozstrzygniEcia sporu prawnego zwi4zanego

z rejestracj4 statutu PZD. Jednak2e wobec nieuchronnie zbliZaj4cego sig

terminu, w kt6rym Polski Zwi4zek Dziaikowc6w mocA ustawy zobowi4zany jest
uchwalid nowy statut, w szczeg6lnoSci w sytuacji dalszego podtrzymywania
prz.ez Prezydent Warszawy zastrze2eh do statutu uchwalonego 23 pa2dziemika
2014 roku uczestnicy Zjazdu zobowiqzuj4 wybranych na XII Krajowy Zjazd
Delegat6w PZD do poparcia poprawek maj4cych na celu zadoicuczynienie tym
zastrze2eniom. Jest to zasadne, tym bardziej 2e zgloszone przez organ nadzorczy
merytoryczne uwagi nie sq istotne dla lunkcjonowania stowarzyszenia
ogrodowego PZD a sq jedynie pretekstem do ingerowania, zakl6cania
i destabilizacji jego dzialalnoSci oraz wywotywania zamqtu i poczucia
zagro2enia bezpieczeristwa w6r6d dzialkowc6w.
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