
srANowrsKo pREzyDruM oKREGowEGo zARzADU SwtErornzvsrteeo
polsKrEGo zwrAzKU oztmxowc6w w KtELcAcH

W SPRAWIE REJESTRAOI STATUTU STOWARZYSZENIA

Ustawa o rodzinnych ogrodach dzialkowych, ktdra weszta w 2ycie doktadnie rok

temu, przeksztatcita Polski Zwiqzek Dziatkowc6w w stowarzyszenie ogrodowe. Dziqki

temu udalo siq zachowat tytuly prawne do grunt6w, a tym samym uratowac dalsze

istnienie ogrodow. Jej przepisy nakazaly r6wnie2 w ciqgu 18 miesiqcy dostosowai

postanowienia Statutu organizacji do nowych regulacji ustawowych, przedlu2ajqc

obowiqzywanie dawnego statutu do momentu wej6cia w 2ycie zapisow nowego.

Dzialkowcy ponownie siq zmobilizowali, zdajEc sobie sprawq jak czasochtonne sq

procesy pisania wewnqtrznych regulacji, w dodatku obejmujqcych funkcjonowanie

tak wielkiego, zrzeszajqcego milion obywateli, stowarzyszenia. Projekt statutu byl

szeroko konsultowany w calym Srodowisku, ka2dy m6gi zglosii do niego swoje

propozycje i ka2da zostaia rozwa2ona. Samo uchwalenie za6 odbyto siq na

analogicznych zasadach, jak miato to miejsce poprzednio w 2006r., kiedy to Sqd

Rejestrowy nie miai co do nich zastrze2efi. Niestety teraz stato siq inaczej,

a wszystko rozpoczqlo siq pismem Prezydent Warszawy z dnia 28.71.2014r.

dotyczqcym wqtpliwoSci w zakresie rejestrowanego Statutu PZD.

Nigdy wcze5niej r6wnie wnikliwie Prezydent Miasta Warszawa nie pochylita siq nad

problemami dzialkowc6w jak wtaSnie podczas procesu rejestracji Statutu PZD.

Wnioski, jakie w swoim pi(mie przedstawia Pani Prezydent sq niezwykle szczeg6lowe,

widai 2e kto( zadat sobie wiele trudu by uargumentowai jego przewodniq tezq.

Niestety owa dbaloSt o interesy dzialkowc6w izgodno6i statutu z prawem niesie ze

sobq zgola odmienny skutek ni2 dobro ROD. Wady wytkniqte Statutowi oraz

propozycje ich rozwiqzania sq bowiem oderwane od rzeczywistoici, nierealne,

a w niekt6rych punktach wrQcz same niezgodne z przepisami. W odpowiedzi

Polskiego Zwiqzku Dzialkowcdw na to pismo odniesiono siq do wszystkich zarzut6w -

naszym zdaniem nie pozostawia ona wqtpliwoSci co do absurdalnoSci argument6w

u2ytych przez Paniq Prezydent, powtdrzonych niestety nastqpnie przez referendarza

sqdowego, kt6ry wydat postanowienie o odmowie rejestracji.

Jest nam niezmiernie przykro, gdy2 czujemy, 2e pod pozorem dbaloici o nasze

interesy toczy sie niejasna gra polityczna. Tym razem pr6buje siq zdezorganizowai

nasze stowarzyszenie podrednio wykorzystujqc do tego nas samych - dzialkowcdw.

Kwestionuje siq bowiem nasze statutowe procedury, a w zamian za to proponuje



rozwiqzania, kt6re prowadzityby do parali2u organizacji, jak np. ustanowienie

Krajowego Zjazdu Delegat6w organem odwotawczym, czy nakladanie na osoby

spolecznie wykonujqce swojq pracq dla ROD niemo2liwe do realizacji obowiqzki

Argumenty podane przez referendarza sqdowego rzekomo uzasadniajqce odmowq

rejestracji Statutu, prowadzq przecie2 w istocie do sytuacji, w kt6rej PZD zostanie bez

wewnqtrznych regulacji stanowiqcych podstawg funkcjonowania kaidego

stowarzyszenia. A to ju2 nam co5 przypomina...

Bardzo byimy chcieli, by wiadze w naszym kraju wziqly wreszcie odpowiedzia Ino6i za

swoje czyny. By to dobro obywateli byto dla nich najwa2niejsze. By na rodzinne

ogrody dzialkowe zaczqli patrzei nie przez pryzmat drogiego Sruntu, lecz funkcji i roli

jakie pelniq w 2yciu spolecznym, a na Polski Zwiqzek Dziatkowc6w nie jak na wroga,

lecz milionowe stowarzyszenie dziatajqce dla dobra swoich cztonk6w - mieszkaric6w

polskich miast.

Kielce, dn. 23.01.2015r.

Prezydium oz'PzD w Kielcach


