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Pols kie go Zw i4zku Dzialkowc6w
z dnia /fi, pa1dziernika .2014 r.

w sprawie Statwtu Folskiego Zwiqzku Dzialk,owcdw

llJstawa z 13 grudnia 2Ct13 r. o rodzinnych ogrodach dzialkowych
zobowiqzala Zwiyek do uchwalenia nowego statutu PZD. Statul; jest
podsttawowym dokumentem w codziennym funkcjonowaniu naszej organizacji,
zawierajqcym najwahniejsze postanowienia dotyczqce za:;aud dzialania c;alego
Zwi4zl<u oraz jego poszczeg6llnych jednostek, kompetencje wszystkich orp5an6w
PZD,, attak2e praw i obowi4zk6w wszystkich czlonk6w Zwi4zku. Po vrnikliiwym
zapoznrariu sig z przedstawionym projektem statutu PiaD, Krajowy )Ljazd
Delegart6w PZD uznaje, 2e dokument ten nie tylkc, zapewni sprawne
funk<jrrnowanie Zwiqzku, ale r6wnie2 odpowiada w/lnogom 'ustavrry o
rodzinrrych ogrodach dzialkowych oraz ustawy - Prawo o stowarzyszerriach.
Dlatego teLZjazduznal koniecznofil prryjgciaprzedlozonego projektu statutu.

Kraf owy Zjazd zauwall4 2e nowy statutu PZDt jest rrezullrtatem
kilkunrLiesigcnej pracy specjalne.i Komisji Krajowej Rady wspomaganej przez
Zesp'61 Doradc6w, kt6rym powierzono obowiqzek opraco'wania ko,nkrerlnego
dokumentu maj4cego zrealizowal zahohenia wyznaczone fnzez Krajow4 Jladg.
TreSd statutu dowodzi, 2e Komisj a nale\cie v,.ykonala suroj4 powiLnnor56. W
szczeg'6LnoSci wykorzystano rozwiqzania sprawdzone w pral,tyce, jak i te, kt6re
sQ zivc:,zerpnigte z tradycji ructru ogrodnictwa. dzialkorn'ego. Wprowa,clzono
ponadto nowe zapisy, kt6rych uwzglgdnienia vrrymagala ustawa o llOD) oraz
oczeki'walo Srodowisko dziallcowc6w z uwagi rra Wzwania obecnie starviane
ogro<lc,m i Zwiqzkowi.



zjazd uznaje, Le satysfakcjonuj4cy ks^ak noweigo statutu jest w
szczeg6lnoSci wynikiem przeprowadzenia nad tym dolkumentem szer:okiej
konsultacji z dzialkowcami, zanqdami ROD i innymi or5Sanami Zwiqrkv. O
skali tych konsultacji Swiadczy fak<t, 2e w tym celu Krajowa Rada wydala
specjalnq brroszurg z projektem w nakladzie 10.000 egzemp)larry, kt6re trafity do
wszystkich ogrod6w w Polsce. Ponadto zamieszczono ten dokument na stronie
internetowei PZD. W wyniku tak szerokich konsultacji zgtr'oszono do Kra,jowej
Rady wiele wniosk6w i propozycji, mvNaszcza od 26 przedzjazdowych
konferencji delegat6w, wielu ROD oraz indywidualnych dzialkovrrc6w.
Wszystfkie zostaly rozpatrzone przez Komisjg Statuto'*'q. W pracach nad
tworzeniem. statutu PZD wykorzystano r6wniez wszystl,de doSwiadczenia i
tradycje ruchu ogrodnictwa dzi.tlkowego. Powy2sze dovrodzi, 2e statut jest
dobrym i wszechstronnym dokumentem, odpowiadajqcym potrzebom
dzialkcrwc6w, Zwiqzlu i jego struktur. Delegaci zebrani na Krajowyn Zje1dzie
wyrahajq swoje zadowolenie z tak demokratycmych i sprawnych dz:ialah
zmierzaj1cych do opracowania dobrego statutu.

R6'wnoczeSnie Krajowy zjazd z satysfbkcjq przyjmuje zupehie rnowe
rozwiqzarria zawarte w statucie. Na szczeg6ln4 aprobatg zastuguj e zwla:szcza
zwigks.zenie uprawnieri i usprawnienie funkcjonowania wszystkich jednosltek i
organ6w ZwiqzJ<u, co stanowi niezbgdny element nalebytego wykonywania
przez rie zitdah na rzecz ogrod6w i dzialkowc6w. Za nienwykce istotne nalezy
tznal wprowadzenie nowej zasady dotyczqcej oplat ogrodowych i skladki
czlonkrrwskiej, zapewniaj4ce sprawne funkcjonowanie ogrcd6w i ZwiqzJtt oraz
gwarantuj4ce, aby kaidy dzialkowiec proporcjonalnie przyczynial sir; do
pokryu'ania koszt6w funkcjonowania ROD. Z kolei wprowadzenie nowej
kategorii czlonkostwa wsp6ldziataj4cego w zrracznym zakresie umozliwi
pr4rna) entcrS6 do og6lnopolskiego stowarzys zenia ogrodo'we go PZD o so bom,
kt6re pragnq aktywnie dziala(t dla jego dobra. Natomiast z:apisy kompleksowo
okre6laj4ce zasady nabywania i wygaSnigcia praw do <Izialek usprawni4 i
ulatwiq pracg zarzqdow ROD. Te i inne zapisy nowego srtatutu kompleksowo
uj muj 4 calo ksztalt dzialalnoSci calego Polskiego Zwiqzku D:zialkowc6w.

Kra-iowy Zjazd Delegat6w podkreSla, 2e projekt statutu tzostal przygotorr/any
w zgoclzie z porzqdkiem prawnym w naszym kraju, a szczeg6\nie z pellnym
uwzglgdnieniem roztiqzah i postanowieri zawarfich w usitawie o rodzinnych
ogrodar:h dz:ialkowych oraz ustawie - Prawo o stowarzyszeniach. R6wnie wazne
jest to, ze projekt zostal opracowany pr4r crynrrym udziale Srodowiska sarnych
dzialkowc6w oraz struktur PZI). Nadsylane wnioski, prropozycje i uwagi



zdecyclowanie ukierunkowaty prace nad tym dokumentern, o czym Swiadczy
tre5i projektu. Zjazd wyruAa przekonanie, 2e dzigki temu powstal dokument,
kt6ry tr gdzie odpowiad al potrzebom dzialkowc6w, ogrod6w i zwiqzlcu.

Kraljowy Ziazd Delegat6w wyraha podzigkowania wszystkim organom i
dzialactzom Zwiryku oraz dziakowcom za liczrie zgjoszone postulaty, wnioski
oraz ptopozycje dotyczqce poszczeg6lnych zagadniefi unonnowanych w nowym
statucir:. Wszystkie te zg)oszenia byty wnikliwie rozpatrzone i okazatv sig
niezwykle przydatne do opracowania dokumentu kompleksowo reguluj4cego
o96l hwestii dotyczqcych funkcjonowania Zwiqilu i jego organ6w oraz praw i
obowizpk6w dzialkowc6w. Szczeg6lnie cieszy ogromne zaangaaowanie oraz
troska, jak4 wykazaly organy i dzialacze Zwiqzkt orazposzczeg6lni dzialkowcy
w kwestiach zwi1zanych z doskonaleniem prawa zwirpkowego. Masowe
uczestnictwo w konsultacjach nad treSciq kolejnych wersji :nowego statutu PZD
zastuguje na szczeg6lne uzranie i musi napawa6 optymizrnem, gdyz jest
dowodrem silnego poczucia odpowiedzialno6ci za sprary Zwiqzkt oraz istotnie
przycngnito sig do opracowania takiego statutu, kt6ry bgdzie optymalnie
zaspakajalpotzebydzialkowc6w,ogrod6wiZwiryku.

lrlaj4c powyZsze na uwadze, Krajowy zjazd Delegatriw pzD, prryjmuj4c
statut I'ZD, wytaha przekonanie,2e dokument ten sprawdzi sig w praktyce oraz
zagwarantuje skuteczne dzialaria organ6w Zwiqzku, szczebla ogrodowego,
okrggowego i krajowego, a przede wszystkim zapevrni dobre warunki dla
indywidualnych dzialkowc6w i ich rodzin.
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