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STANOWISKO

w sprawie projektu uslawy o anianie ustawy - Prawo o stowar4tszeniach
oraz niektdrych innych ustaw

W zwiSzku z rozparywarrym ptzez Sejm poselskim projektem ustawy o

zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz nieh6rych innych ustaw
(Druk nr 3019), IGajowy Zjazd Delegat6w Polskiego Zwiqzkltt Dzialkowc6w
dokonal analiry tre6ci tego projektu pod wzglgdem wptywu na sytuacjg

ogrod6w dzialkowych i Zwiqzku, wypracowuj4c w konsekwencji nastgpujqce

stanowisko.

Przedmiotowy projekt ustawy ma na celu ulatwienie funkcjonowania
stowarzyszert dnalajqcych w Polsce. Zaklada bowiem gruntownq przebudowg

obowiqzuj4cej ustawy popnez modyfikacjg i aktualizacjg dotychczasowych
mechanizm6w, ale r6wnie2 wprowadzaj4c zupetnie nowe rozwi4zmia. Cz9{6 z
tych zmian naleiry oceni6 pozytywnie jako wychodz4cych naprzeciw
oczekiwaniom organizacji spolecznych, jednakze wiele nowych regulacji
ogranicza stowarzyszenia i nie uwzglgdnia ich samorzqdnofici. Z tego punktu

widzenia naleLry uzrta6, 2e przedmiotowy projek jest obarczony zasadnlcz1

wadq polegaj1ca La przeregulowaniu wielu zagadntert, kt6re powinny byi
pozostawione do rozstrzygnigcia samym stowarryszeniom w ramach
przysluguj4cej im samodzielno6ci.

SpoSr6d nowychronti4zaf proponowanych w projekcie, Zjazd z aprobat4
odnosi sig do zapisu gwarantujqcego udzial stowarzyszeri jako organizacji
pozarz4dowych w procesach tworzenia polityk publicznych przez umoZliwienie
reprezentacji interes6w zbiorowych czlonk6w stowarzyszeti przed organami
wladzy publicznej. Pozyty'wnie nalef r6wnie2 oceni6 poprawg sytuacji prawnej
czlonk6w stowarzyszeniadzialajqcychnajego rzeczprzezzastosowanie do nich
zasad, dotycz1cych wolontariuszy. Z punktu widzenia dzialalno6ci stowarzyszeri
ogrodowych korzystnym rozwiyaniem jest takZe proponowany zapis
umo2liwiajqcy lqczenie sig stowarzyszef. Taki mechanizm pozwolilby bowiem
mniejszym organizacjom prowadzqcym ROD, w tym stowarzyszeniom



wyodrgbnionym wcze5niej zPZD, na formalnQ i pehre integracjg organizacyjnq
ze Zwi4zkiem. Bylaby to odpowiedZ na oczekiwania niekt6rych dzialkowc6w,
kt6rzy uyrailal4 wolg zrewidowania swojej wcze5niejszej decyzji o wyst4pieniu
ze Zwiqzku i ponownego wcielenia swojego ogrodu do struktur PZD.

Krajowy Zjazd Delegat6w zauwuha, 2e poszczeg6lne przepisy projektu
powinny realizowad naczelne zasady okre6laj4ce istotg stowarzyszeri, a

zwlaszcza zasadg ich samorzqdno5ci. Tymczasem wiele zmian v"rgcz zapvFcza
tej zasadzie. Prrykladem tego sQ proponowane zapisy o nadzorze nad
stowarzyszeniarni. Z jednej stronie podjgto pr6bg zlagodzenia obecnych
Srodk6w nadzorczych. Ograniczono m.in. uprawnienia organu nadzoruj4cego do

kontroli zgodnoSci dztalania stowarzyszeria z przepisami prawa i
postanowieniami statutu oraz przewidziano obowiqzek wskazania uzasadnienia

Zqdanta niezbgdnych wyja6nieri od wladz stowarzaszenia, co ma zapobiec
nieuzasadnionej ingerencji w dzialalno56 stowarzyszeni a. Zterygnowano tez z
prewencyjnego wypowiadania sig w przedmiocie wniosku o wpis
stowarzyszenia do KRS przez organ nadzoru przed rozstrzygnigciem. Z drugiej
jednak strony zaostrzono przepisy o stosowaniu grz;Wlrty wobec stowarzyszeri

oraz rozbudowano zapisy o dzialaniu kuratora. Jednak2e podstawowq wad4
projektu jest utrzymanie obowi4zuj4cego nadzoru administracyjnego nad

samorzqdnymi i niezaleZnymi organizacjami spolecznymi. Zjazd bowiem
uwaila, 2e koncepcja sprawowania na&oru ptzez urzgdnik6w nad
samodzielnymi organizacjami pozarzqdowymi jest nie do pogodzeni a z istot4
stowarzyszef i stanowi relil:t minionej epoki, kiedy organy paristwowe

kontrolowaty i nadzorowaly kazdq sferg Zycia spolecznego. Nie spos6b bowiem
m6wi6 o pehrej autonomii organizacji spolecznych od wladzy publicznej w
sytuacji sprawowania nadzoru nad nimi przez urzgdrik6w dzialajqcych w
imieniu tej wladzy. Praktyka wskazuje, 2e mozliwo6ci nieuzasadnionej

ingerencji czynnika urzgdniczego w wewngtrzne sprawy stowarzyszefi oraz
pr6by decydowania o ich ustroju, nie stanowi4 rzadko6ci. Hamuje to rozw6j
spoleczeristwa obywatelskiego w naszym kraju. Z tego wzglgdu Zjazd wyraia
opinig, 2e nowelizacja Prawa o stowarzyszeniach wymaga rezygnacji z nadzoru
administracyjnego. Zupetrnie wystarczaj4ce jest zastosowanie sqdowej kontroli,
jaka obowi4zuje w stosunku do wigkszoSci podmiot6w prawnych
funkcjonujqcych w obrocie. Nie ma przekonujqcych argument6w
przemawiaj4cych za stosowaniem bardziej rygorystycznego trybu nadzoru
wobec stowarzyszeft, podczas gdy w stosunku do spolek obowiqzuje jedynie
ograniczona kontrola s4dowa. Dlatego teL Zjazd uznaje koniecznoSd uchylenia



obowi4zuj4cego nadzoru administracyjnego celem wzmocnienia samorz4dno5ci
i niezale2no3ci stowarzyszeri.

JednoczeSnie Krajowy Zjazd Delegatow zannczq 2e proponowany
projekt nie poprawia ulomnych przepis6w, kt6re budzq sfusznq krytykg.
Dotyczy to w szczeg6lno6ci zapis6w, kt6re utrzymuj 4 i rozwijajq kwestig tzw.
"podw6jnej osobowoSci prawnej". Chodzi o sytuacjg, gdy stowarzyszenie
przes1dza w statucie o uzyskaniu przez swojqjednostkg terenow4 osobowoSci
prawnej. W takiej sytuacj i osobq prawnq jest zar6wno stowarzyszenie, jak i jego
jednostka terenowa, kt6ra jednak nie ma pehrej samodzielnoSci prawnej.
Konstrukcja ta nie ustanawia odpowiedzialnoSci majqtkowej j ednostki za jej
dzialania. W rezultacie za zobowiqzarria takiej jednostki odpowiada cala
organizacja, a wigc wszys&ie pozostale jednostki. Z tego wzglgdu rozirryarie
to zostalo odrzucone w statucie PZD jako ryzykowne dla poszczeg6lnych
struktur Zwiqzk:tt, kt6re musialyby si9 liczy6 z odpowie&ialnoSciq za cudze
dtugi. Tego problemu nie byloby, gdyby w projekcie wyraznie okreSlono
odrgbnq odpowiedzialno66 jednostki posiadaj4cej osobowoS6 prawn?. Jednak
nie zdecydowano sig na takie rozwiqzanie, co poddaje w wqtpliwoSd decyzje o
zachowaniu tego rozwiqzania.

Maj4c powy2sze na uwadze, Krajowy Zjazd, Delegat6w PZD zwraca sig do
Sejmu i posl6w pracuj4cych nad przedmiotowym projektem o zainicjowanie
dzialrern w celu uwzglgdnienia powyZszych uwag w zapisach projektu. Zjazd
wyraia przekonanie, 2e wykorrystanie zgloszonych uwag pozwoli zachowat
sluszne cele ustawy, lecz z pelnym poszanowaniem samorz4dno6ci
stowarzyszeri dzialajqcy ch w Polsce.
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