
Stanowisko Prezesdw, Ksipgowych i Skarbnik6w ROD z wojew6dztwa
Swigtokrzyskiego w sprawie rejestracji Statutu PZD

Zebrani podczas narady w dniu 30 stycmia 2015r. Prezesi, Ksiqgowi oraz Skarbnicy

ROD z terenu wojew6dawa {wigtokrzyskiego pragr4 zabra€ glos w sprawie rejestracj r

Statutu stowarzyszenia PZD. Sprawa jest bowiem bardzo wa2na i niestety stala sig

pretekstem do kolejnego, nieuzasadnionego ataku na dzialalno9d Polskiego Zwiqku
Dzialkowcow.

Ref"erendarz S4dowy w Sqdzie Rejestrowym w Warszawie wydal postanowienie

o odmowie rejestracji naszego Statutu, bgdqce najpewniej wynikiem pisma, jakie w tej

sprawie wystosowala Prezydent Miasta Warszawa. Niestety uzasadnienie

postanowienia jest bardzo lakoniczne i przede wszystkim - zupelnie niettafione.

Propozycje zaS, jakie Pani Prezydent przedslawia w celu ,,poprawienia" Statutu tak, b]

odpowiadal przepisom - sq najzwyczajniej w Swiecie oderwane od rzeczl'rvisto*ci

i Swiadczq o zupelnej niemajomo$ci specyfiki dzialania tak licznego stolvarzyszenia

ogrodowego jakim jest PZD. Zostalo to podniesione w setkach list6w, jakic

przedstawiciele naszego 6rodowiska zaczgli sla6 natychmiast po ogloszeniu

postanowienia. Argumenty i propozycje przedstawione przez Paniq Prezydent zostaly-

takze znakomicie wypunktowane prznz przedstawictela PZD, Pana mecenasa Tomasza

Terleckiego - nie ma wiEc potrzeby przytacza| ich po raz kolejny.

Pragniemy jedynie wyrazid nasz wielki niepok6j i obawy. Okazuje sig bowiem, 2c

Urzqd Miasta w Warszawie bardziej sklonny jest spgdzaC godziny na skrupulatnynt

wyszukiwaniu ,,btqddw" w procesie rejestracji Statutu ni2 zastanowi6 sig nad tym. jak

mo2na rozwi4zad realnc problemy, o ktdrych od tak dawna m6wiq dzialkowcy. Jest

dla nas zupelnie niezrozumiale, czemu podczas rejestracji Statutu w 2006r', kiedr

zostal on uchwalony w podobnej procedurze - nie zostalo to zakwestionowane . Cz1

od tamtego momentu co6 siq w tych kwestiach, opr6cz uktadu sil politycz-nych

z-rnienilo? Cry le| interpretacja prawa i jego stosowanie zale\ od aktualnych

interes6w i oczekiwari zamo2nego lobby?

Mamy ogromnq nadziejE, 2e proces rejestracji Statutu rv najbli2szym czasie

szczgsliwie dobiegnie korica. Nie uyobra2amy sobie bowiem sytuacji, w kt6re1

z niejasnych ptzyczyn pozbawiona zostaje podstaw funkcjonowania najwigksz.a

spoleczna organizacja zrzeszajqca milion obywateli naszego kraju.

Kielce, dn. 30 stycmia 2015r.

Prezesi, IGiqgowi i Skarbnicy ROD (podpisy w zalqczeniu)



Lista podpis6w Prezes6w, Ksipgowych-i Skarbnik6w ROD
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karbnik6w RC

z terenu wojew6dztwa *wigtokrzyskiego
pod Stanowiskiem z dnia 30 stycatis 2015 roku
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Lista podpis6w Prczes6w, Ksiggowych i Skarbnik6w ROD
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