
STANOWISKO

VIII Okrggowego Zjazdu Delegat6w Polskiego Zwiqzku
Dzialkowc6w we Wroclawiu z dnia 6 czerwc^ 2015 roku

w sprawie poparcia Statutu PZD uchwalonego na
XI Nadzwyczajnym Zjetdzie Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w

w dniu 23 patdziernika 2014 roku

Wszyscy dzialkowcy w Polsce bardzo dobrze pamigtaj4 lata
poprzedzajqce wprowadzenie w Zycie ustawy o rodzinnych ogrodach
dzialkowych z dnia 8 lipca 2005 roku, jak r6wnie2 okres funkcjonowania tej
ustawy. Byly to lata ci4glego kwestionowania wspomnianej ustawy przez
przeciwnik6w ogrodnictwa dzialkowego w Polsce, a takle nieustannego
kuszenia polskich dzialkowc6w nowymi i nierealnymi rozwi4zaniami
prawnymi, zwlaszcza uwlaszczeniem. Byla to gra polityczna, kt6rej gl6wnym
celem bylo jednak odebranie dzialkowcom teren6w ogrod6w dzialkowych z.

zamiarem przekazywania ich na r62ne cele inwestycyjne i deweloperskie.
Gl6wn4 przeszkodg w tym zakresie stanowil Polski Zwi4zek Dziaikowcow,
ktory stal i stoi na stra2y nale2nych praw dzialkowc6w. Z tego te2 celu wylonil
sig wigc zarzut niedemokratycznego i monopolistycznego funkcjonowania
naszego Zwi4zku. Przy wykorzystaniu wszystkich mo2liwych sil w Polsce
doprowadzono do zaskar2enia wspomnianej ustawy w Trybunale
Konstytucyjnym, kt6ry w dniu 1l lipca 2012 roku wydal w tej sprawie swfij
pamigtny wyrok. Byli6rny przytloczeni i zszokowani tym wyrokiem, ale nie
zalamali6my siE i pod przewodnictwem Krajowej Rada PZD zainicjowali5rny
proces, kt6ry uwieczniony zostai ustawq o rodzinnych ogrodach dztalkowych z
dnia I 3 grudnia 2013 r. Dzisiaj wiemy , 2e wywalczyliSmy j4 wsp6lnymi silami i

ogolnokrajowym poparciem ponad milionowej rzeszy polskich dzialkowcow.
Kosztowala nas wiele wysilku, trudu i zaangazowania, a przelomowym
momentem procesu legislacyjnego bylo w jej przypadku zorganizowanie przed
grnachem Sejmu og6lnokrajowej manifestacji w pazdzierniku 2013 r. 'fa nowa
ustawa spelnia wszystkie zasadnicze wymagania wynikaj4ce z wyroku
Trybunafu Konstytucyjnego, jest demokratyczna, daje dzialkowcom prawo
wyboru stowarzyszenia i wolnoSi zrzeszania sig. Ponadto, zostala nieomal
jednomySlnie przryjqla pr:1e2 nasz parlament. Dzisiaj nikt nie moZe powiedziei,
tak jak to mialo miejsce w przypadku poprzedniej ustawy, 2e jest ona ,,reliktern
przeszlo6ci " lub teL,,pr ze?ytkiem kom un i zm u".

Wdro2enie w 2ycie ustawy o r.o.d. z dnia 13 grudnia 2013 r. uruchomiio
proces wlaSciwego norrnowania dzialalnoSci statutowej Polskiego Zwi4zku
Dzialkowc6w. Przede wszystkim wypracowany zostal nowy statut bgd4cy



rezultatem wielomiesigcznych prac w Krajowej Radzie PZD oraz
og6lnokrajowych konsultacji. ZostaL on teL zatwierdzony przez XI
Nadzwyczajny Zjazd Delegat6w Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w w dniu 23
pa2dziemika 2014 roku zwolany przez Krajow4 Radg PZD zgodnie z
obowi4zuj4cym w6wczas statutem. Bylo to bardzo wa2ne dla normalnego
dalszego funkcjonowania wszystkich struktur PZD. Z naszej strony takZe
podzielamy poglqd, 2e statut zatwierdzony na 6wczesnym Zje2dzie
wykorzystuje rozwiqzania sprawdzone w praktyce jak i te, kt6re s4 zaczerpnigte
z tradycji ruchu ogrodnictwa dzialkowego. Wprowadzono w nim zapisy,
kt6rych uwzglgdnienia wymagala obowiqzuj4ca ustawa o r.o.d. i kt6rych
oczekiwalo Srodowisko dzialkowc6w stosownie do wyzwari stawianych obecnie
ogrodom i Zwi4zkowi. Popieramy ten statut, a naszq aprobatg zyskuj4
zwlaszcza te rozwi4zania, kt6re dotycz4 zwigkszenia uprawnieri i
usprawnief funkcjonowania wszystkich jednostek i organ6w zwi1zku, czy
teit wla5ciwego wykonywania zadafi na rzecz ogrod6w i samych
dzialkowcriw. Za szczegolnie istotne nale?y uznac wprowadzenie nowych
zasad oplat ogrodowych oraz skladki cz.lonkowskiej , zapewniaj4cych sprawne
funkcjonowanie ogrod6w i Zwi4zku, pozwalajqce na uczestnictwo kazoego
dzialkowca w pokrywaniu koszt6w funkcjonowania ROD. Z kolei, zapisy
kompleksowo okreSlaj4ce zasady nabywania i wygaSnigcia praw do dzialek
usprawniaj4 i ulatwiaj4 prac7 zarz1dow ROD. lJwa2amy,, 2e kompleksowo
ujmuj4 one caloksztah dzialalnoSci struktur Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w.

Na szczeg6lne podkre6lenie zasluguje fakt, Le projekt omawianego statutu
zostal przygotowany w zgodzie z obowi4zujEcym porz4dkiem prawnym, a w
szczeg6lno6ci z uwzglgdnieniem zasad i rozwiqzah zawartych w ustawie o r.o.d.
z dnia 13 grudnia 2013 r. oraz w ustawie - Prawo o stowarzyszeniach. Wa2nym
te2 jest i to, 2e projekt statutu opracowany byl przy czynnym udziale Srodowiska
samych dzialkowc6w oraz struktur PZD, Ze jest owocem ogolnokrajowej
konsultacji na wszystkich szczeblach PZD. Powstal w ten sposob dokument
speln iaj 4cy oczeki wania dzialkowcow, ogrodow oraz Zwi4zku.

W 2014 r. oraz w pierwszych miesi4cach br. ponownie obserwujemy
intensyfikacjg pr6b kwestionowania konstytucyjnoSci aktualnie obowi4zuj4cej
ustawy o r.o.d. oraz wlariciwej roli Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w. Mamy
wigc powt6rkE z historii i z ponawiania prob utrudniania dzialalno lci Zwi4zku
w celu przejgcia teren6w bgd4cych w naszej dyspozycji. Uwa2amy,2e jednym
z przejaw6w tych dzialaf , skierowanych przeciwko naszem u Zwiqzkowi,
jest m.in. sprawa blokowania rejestracji omawianego wczeSniej statutu i
taki stan rzeczy wzbudza nasze niezadowolenie i nasz zdecydowany
sprzeciw. Nie moZe by( inaczel skoro postanowienie Sqdu Rejonowego dla
Miasta Stolecznego Warszawy - XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
S4dowego z dnia 7.01.2015 r., w kt6rym odm6wiono zarejestrowania z.miany



statutu PZD uchwalonego w dniu 23 pa2dziemika2014 r.,jest skutkiem opinii
organu nadzorczego wyra2onej przez urzgdnik6w Prezydenta m. st. Warszawy,
a opinia ta jest sprzeczna z zasadniczymi intencjami ustawodawczymi
wynikaj4cymi z ustawy o r.o.d. z dnia 13 grudnia 2013 r. Z kolei, stosunek
urzgdnik6w Prezydenta m.st. Warszawy do PZD wyra2ony w pi6mie z dnia
02.04.2015 r. adresowanym do Krajowej Rady jest wrgcz wrogi. sprzeczny z
ustawq zasadniczy i brak w nim dobrej woli do rzeczowej analizy przepisow
prawa i wla6ciwego potraktowania specyfiki prawnej PZD, kt6rego nie moZna
traktowai jako zwykle stowarzyszenie.

Uwa2amy,2e niesp6jno$i stwierdzona pomigdzy ustawE z dnia 7 kwietnia
1989 r. ,,Prawo o stowarzyszeniach", a ustawE o r.o.d. z dnia 13 grudnia 2013 r.
w kwestii pocz4tku obowiqzywania nowego statutu nie powinna stanowid
przeszkody dla jego zarejestrowania. Z tego, jak i z wczeriniej wymienionych
powodow popieramy dzialania Krajowej Rady PZD dotyczqce zaskarLenia
Postanowienia o odmowie rejestracji statutu do S4du Okrggowego w
Warszawie. Popieramy takZe stanowisko Krajowej Rady PZD zawarte w
piSmie L.dz. 2767/2015 z dnia 21.04.2015 r. skierowanym do pani premier
Ewy Kopacz i wnosz4cym m.in. o podjgcie przez niq w tej sprawie
odpowiednich crynnoSci nadzorczych nad prezydentem m. st. Warszawy,
kt6ra wykorzystuje posiadane uprawnienia organu nadzoru do walki z
ogrodami dzialkowymi i ze Zwi1zkiem.

W wyniku trwajqcej kampanii sprawozdawczo - wyborczej zostaliSmy
wybrani na delegatow reprezentuj4cych czlonkow Polskiego Zwiqzku
Dzialkowc6w z Rodzinnych Ogrod6w Dzialkowych Okrggu Wroctawskiego.
Naszym zadaniem bgdzie m.in. wsp6luczestnictwo w przygotowaniu i przebiegu
najbliZszego Krajowego Zlazdu Delegat6w, kt6ry podejmie strategiczne decy zje
dta dalszego funkcjonowania wszystkich struktur Polskiego 7.wi4z.ku
Dzialkowc6w w nastgpnej kadencji. JeSli zajdzie potrzeba to nasze pelne i
zdecydowane poparcie dotyczqce nowego statutu PZD i dzialalnoSci
Krajowej Rady w tej sprawie przedlo2ymy na forum wspomnianego
Kraj owego Zjazdu Delegat6w !
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