
Stanowisko delegat6w na IX Okrggowy Zjazd Delegat6w ROD

Torurisko - Wloclawskiego Okrggu Polskiego Zwi4zkru Dzialkowc6w

w sprawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Ustawa z dnia l3 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach dzia{kowych przyniosla

zarowno Pof skiemu Zwi4zkowi Dziatkowc6w jak i samym dzialkowc6w wiele z.mian. T.miany

te wymagaty od czlonk6w zwiqzku duzo pracy. W wielu przypadkach cala dotychczasowa

wiedza na tenrat funkcjonowania ogrodow dzia{kowych musiala zostai zast4piona nowymi.

zupelnie odmiennymi regulami ichociaz czgsto Dzialkowcy podkre5lai4. ze za stare.i ustawy

wszystko bylo prostsze. to nikt nie kwestionujc zasadno(ci wplowadzenia tych zrnian. Czasy

sig zmieniaj4, nastgpuje gwaltowny rozwtrj prawa, technologii. zasad funkcjonowania paristwa.

Zmi^ny te byty dla Polskiego Zwi4zku Dzialkowcow koszrowne, dosi powiedziei, ze samo

wyslanie zaproszefi na zebrania ustawowe poci4gnglo za sob4 wydatek rzgdu kilku milion6w

zlotych. 1'aka jest jednak cena rozwoju, dlatego tez na kanwie sporu z Prezydentem Miasta

Warszawy w sprawic rejestracji statutu PZD warto rozwazyi rozpoczgcie debaty nad

dostosowaniem Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszen iach do reali6w

panujqcych w drugiej polowie drugiej dekady dwudziestego pierwszego wieku.

Ustawa Prawo o stowarzyszen iach jest aktem bardzo skromnym w treSci, sklada sig z

zafedwie 57 artykul6w, z. czego | | juz zostalo uchylonych. J ednoczerin ie .jesr to akt prawny.

kt6ry reguluje lunkcjonowanie tysigcy lozmaitych organizacji dzialaj4cych w Polsce. Z danych

Urzgdu Statystycznego wynika.2e na koniec 2009 roku w l'olsce funkcjonowalo ponad 80 000

stowarzysze6. WSr6d nich byly ko6cioly i zwiEzki wyznaniowe. zwi4zki zawodowe,

organizacje spolcczne. partie polityczne. jednostki ochotniczej straZy po2arnej, zwiqzki

sportowe i innc. Organizacje te r62ni4 sig od siebie diametralnie, zar6wno przedmiotcm

dzialalnoSci, strukturq organizacyjn4. problenrami z kt6rynri si9 borykajq.jak i liczbq czlonk6w.

Na mocy ustawy o rodzinnych ogrodach dziatkowych do organizacji tych dol4czyl Polski

Zwi4zek Dzialkowctiw. kt6ry przeksztalcil sig w szczeg6ln4 fbrnrg stowarzyszenia -
stowarzyszenie ogrodowe.

Jako delegaci na lX Okrggowy Z-jazd Delcgat6w ROD Torurisko - Wloclawskiego

Okrggu Polskiego Zwi4zku Dzialkowcow pragniemy poddai pod debatg publicznq kwestig

nowelizacji ustawy prawo o stou,arzyszen iach i dostosowania jej do panu.j4cych reali6w'. W

debacie tej powinni wzi4i udzial przedstawicicle rozmaitych organizacji. a.iej celem pou,inno



byi wypracowanie takich rozwiqzan prawnych, kt6re pozwolilyby na sprawne funkcjonowanie

iunikanie powstawania kolejnych problem6w. IJstawa prawo o stowarzyszen iach liczy sobie

ju2 26 lat, a reguluje funkcjonowanie zar6wno drobnych. liczqcych kilkanaScie osob organizacji

jak i tych wielkich. licz4cych ponad milion czlonk6w jak Polski Zwi4zek Dzialkowc6w. Bior4c

przy tym pod uwagg jej oszczgdnoSi w treSci. to wydaje sig, ze konflikty i spory prawne s4

nieuniknione.

Organizac.ie pozarz4dowe stanowiqce podstawg spolecze6stwa obyrvatelskiego sq

na.jlepszym podloZcm do dalszego rozwo.ju demokrac.ji w Polscc. Praktyka wskazuje, 7e

stanowi4 one urzeczywisln ienie prawa obywateli do uczestnictwa w Tyciu publicznym. T, tego

te2 powodu nie marny w4tpliwoSci, 2c debata na temat ksztaltu Ustaw-v Prawo o

stowarzyszeniach powinna by6 jednym z gl6rvnych wyzwah na nowq kadencjg Parlamentu

Rzeczypospolitej Polski.

Delegaci lX Zjazdu Detegatow

Okrgg u Toru h sko-Woclawskiego PZD


