
STANOWISKO

V Okrggowego Zjazdu Delegat6w

Polskiego Zwiqzku Dzialkowcriw

w Warszawie

z dnia 13 czerwca 2015r.

ws. rejestracj i statutu PZD

Ze wzglEdu na zmiany, jakie wprowadzila obowi4zuj4ca od l9 stycznia 2014

roku nowa ustawa o rodzinnych ogrodach dzialkowych, dotychczasowy statut pZD

- pomimo wykre5lenia z jego treSci sprzecznych w stosunku do nowej ustawy

zapis6w - nie dawal gwarancj i poprawnego funkcjonowania organow Zwi4zku.

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegat6w w dniu 23 pa2dziernika 2014 roku

uchwalil nowy statut Polskiego Zwi4z,ku Dzialkowc6w. Tym samym spelniono

obowi4zek wynika.j4cy z art. 68 ustawy o ROD z 13 grudnia 2013roku, a wigc

uchwalono - w terminie l8 miesigcy od dnia wejScia w 2ycie ustawy - nowy statut

na zasadach okre6lonych w dotychczasowym statucie, a tak2e zlo2ono do s4du

rejestrowego wniosek o zmiang wpisu w KRS wraz z uchwalonym statutem.

Wydawaloby siq' 2e uchwalenie nowego statutu zakoficzy proces przemian w

zwi4zku z przryjEciem nowej ustawy o ROD.

Niestety nieprzychylne stanowisko i bezzasadne zastrzelenie prezydenta m.

st. Warszawy doprowadzily do sytuacji, w kt6rej zagro2ony jest byt nie tylko

samorz4dnej organizacji stowarzyszenia ogrodowego PZD, ale przede wszystkim

przyszlorii ogrod6w dzialkowych i ponad rnilionowej rzeszy polskich



dzialkowc6w. Sqd kieruj4c sig sugestiami Prezydent Warszawy podwa2yl tryb

uchwalenia statutu PZD mimo, ze KRS nie mial zasIrz.e2efi do poprzedniego statutu

uchwalanego w ten sam spos<lb w 2006 roku i w oparciu o te same przepisy, tego

samego prawa. W6wczas jednak Sqd Rejestrowy nie uznal ich za niezgodne z

prawem i zarejestrowal statut.

Podkre5lii nale2y, 2e opracowanie statutu PZD poprzedzily nie tylko

uczciwa i rzetelna praca wielu ludzi na czele z prawnikami, ale te2 licz.ne

konsultacje z calym Srodowiskiem dzialkowc6w. Ka2dy mial moZliwoSi

wypowiedzenia sig i bezpoSredniego wplywu na opracowywane przepisy. Dlatego

w pelni odpowiadajE one potrzebom funkcjonowania og6lnopolskiej organizacji

zrz.eszaj4cej dzialkowc6w tj stowarzyszenia ogrodowego Polski Zwi4zek

Dzialkowc6w. Ponadto statut ten pozwoli na rozw6j nowych kierunkow dzialania

PZD, ktore s4 potrzebne i oczekiwane przez spolecznodi dzialkow4. Zaznacz.yc

przy tym trzeba, 2e pomimo oczywistej zmiany w stosunku do poprzedniego

statutu wielu aspektow i rozwi4zah w zarzqdz,aniu i funkcjonowaniu ROD, nowe

zapisy w pelni uszanowaly wieloletni4 tradycjg ruchu ogrodnictwa dzialkowego.

Wszystkie te dzialania zaowocowaly odradzajqc4 siq wSr6d dzialkowc6w nadziej4

na dalsze spokojne i powszechne korzystanie z dzialek przez wszystkich, ktorzy

tak4 chgd wyra1ajq - od najmlodszych po senior6w.

Nie da siq jednak nie zauwaLyc, 2e z.arowno oczekiwania milionowej

spoleczno6ci, ich zadowolenie, jak i rzeczywiste aspekty prawne zwi1zane ze

statutem nie sq podstaw4 dzialah wstrzymuj4cych rejestracjE statutu. \N rzeczy

samej, cel tych dzialah jest nam znany od wielu lat i wci42 pozostaje ten sam,

zmieniaj4 sig jedynie lormy i sposoby d42enia do niego. IJ2ywa sig wci42 to

nowych, wymySlonych argument6w, aby znaleL.(, pretekst ponownego

uniewa2nienia istniej4cej ustawy, ktora nie wszystkim sig podoba.



Zakwestionowanie statutu wpisuje sig w ci4g zachowah, kt6re zmierzaj4 do

likwidacji stowarzyszenia PZD, a przez to ,,odzyskanie,' we wladanie przez

samorz4dy i skarb paristwa 43,5 tys. hektar6w grunt6w wartych fortung.

Statut dla ogrod6w jest gwarantem istnienia i sprawnego zarz4dzania

ogrodami dzialkowymi. Jego brak rodzi powa2ne nastQpstwa i mo2e doprowadzii

do organizacyjnego chaosu w zarz4dzaniu ROD. Dziaikowcy s4 zaniepokojeni

przeci4gal4cE sig procedur4 i niezrozumialymi zarzutami, kt6re wielokrotnie byly

wyja5niane i prostowane przez prawnik6w. Statut jest zgodny zar6wno z ustaw4 o

ROD oraz z prawem powszechnie obowiEzuj4cym, a w szczegolno Sc i z ustawq

Prawo o stowarzyszen iac h.

Uczestnicy Okrggowego Zjazdu Zarz4du Mazowieckiego pZD wyrazaj4

glgbok4 dezaprobatE wobec dzialari Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-

Waftz jako organu nadzoru nad PZD. Wiele argument6w przemawia za Iym, ).e

dzialania te s4 podyktowane podtekstem politycznym i sq stronnicze. wiele

stowarzyszei jest rej estrow anych przez KRS, pomimo powa2nych uchybieri.

Tymczasem wzglgdem PZD urzgdnicy miejscy podnosz4 wielce w4tpliwe i

kontrowersyjne tezy, bez przeprowadzenia wyczerpuiqc ej analizy prawnej, jedynie

w oparciu o przypuszczenia. Jednoczesnie zwracamy sig do organ6w rejestrowych

o uwzglgdnienie i pozytywne rozpatrzenie odwolania pZD i rejestracjg statutu

PZD.

Warszawa, I 3 czerwca 201 5r.


