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Czlonkowie lGajowej Komisji Rewizyjnej polskiego Zwi4zku
Dzialkowc6w statutowego i ustawowego organu kontrolnego,
wykonuj4cy sw6i mandat wobec czlonk6w i Zwi4zku po zapoznaniu
sig z wnioskami grupy obywateli dotycz4cymi zastosowania Srodk6w
nadzorczych wobec Polskiego ZwiEzku Dzialkowc6w przedstawiai4
swoie stanowisko.
Wnioski te jednoznacznie odbieramy, jako kolejny nieuzasadniony i
tendencyjny atak na polskich dzialkowc6w, na niezale2n4,
samodzieln4, samorz4dn4 i pozarz4dowq legalnie dzialaj4c1
og6lnopolsk4 spoleczn4 organizacjg, juka bez wqtpienia j;ri
Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Zwi4zek Dzialkowc6w.
Warto w tym miejscu przypomnied, 2e wolnoll zrzeszania sie w
stowarzyszeniach ogrodowych zostala przez ustawodaicg
wyznaczona w art.45 i art.70 ustawy o rodzinnych ogrodach
dzialkowych z 13 grudnia 2013 roku. Z tej regulacii frawnej
skorzystaly niekt6re osoby, kt6re zlobyly wnioski do pani prezydent.
NajwyraZniej zapomnialy, 2e funkcjonuj4 w nowej rzeczywisto6ci
prawnei, w stowarzyszeniach ogrodowyctr, kt6re w trybie i.70 ust.1
pkt 2 cytowanej ustawy wyodrgbnily sig z naszego Zwi4zku a zatem
nie majq 2adnego interesu prawnego do rozstrzygnigd merytorycznych
spolecznej organizacii, kt6rej nie s4 ju2 czlonkami.
Naszym zdaniem nie trafnym jest kwestionowanie legalnosci
Nadzwyczajnego XI Krajowego zjazdu Delegat6w pZn. wy-kladnia
zapisu $ 1rl4 statutu PzD jednoznacznie stanowi, ze taLi zjazd
zwoluje Krajowa Rada PZD a udzial w nim biorq delegaci wybrani
I



wedlug zasad okreslonych ptzez ten stafutowy organ posiadajqcy w
?T qtTtuiocie peln4 autonomig.
Skladajqcy swoje wnioski jak i orgun nadzoru musz4 przyj4( zawi424ce, 2e istniej4 istotne r6inice pomigdzy L*ykl;; inadzwycza j nym Kraj owy m Zj azdem Delegat6w pZ D.
Nre do pr.zyjgcia jest tak2e kwestionow^ii. pr", autor6w wniosk6wIegalno6ci podjgtych uchwal przez istnie;a"a xru;r*a n"ii-i,zo,bowiem:
- Nadzwyczajny xI _kuion"y zjazd Delegatow pZD nie dokonal
YV!"11 Krajowej Rady pZD. frajowa naai pZp zostala *yU.ur," *dniu 17 grudnia 2011 roku "" 9rtu11^ sprawozdaw czo_vvyborczymVIII Krajowym Zje1dzie Delegat6w pZD,
- w Swietle orzeczenia,s4du Najwy2sze;go z dnia 13 maja 1993 roku(sygn.akt I PRN 36193) kompeterrcie s4du"rejesho*"go ogrirr-i.r"ya ,i9do badania z przepisami prawa ,r.n*"i dotycz4cych Statutu i sklad6wosobowych organ6w. Nie podlegaj4 natomiast badaniu przez ten sEdjak i organ nadzoru uchwaly"organOw stowarzyszenia podjgtychzgodnie ze statutem. pogl4d tafi podzielil r6wnie2 w swoimorzeczeniu z dnia 8 czerwca 2000 roku S4d Apelacyjny w Warszawie(sygn..akt I ACa 806/00).
Niezrozumialym jest podwa2anie decyzji ustawodawc y zawartej wart.33 ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych ,'tS.tZ.iIiS ,.bowiem ust.L stwierd za, 

.1e,n 1ilko wi e c j e s t ob oza i q z any u c z e s tni czy tw pokrywaniu koszt6za. funkcjonowania ROb ; czg:grrr,
Plzapldajqcvch na jego.dziaikp, przez uiszczanie oprat ogrod'outych.Zasady ustalania i uiszczania oplat ogrodowych okrZga ,toru,
st ow arzy sz enia o gro dow ego",
Ponadto art.47 pkt 3 cytowanej ustawy stanowi, Le ,,Statuts t.o u) ar zy.s z eni a o gr o d o w e g o 

-o 
kr e 6 I a . r r r * g 6 In o 6 ci z a s a dy i, t o t o ri o iuis z cz ania op I at o gr o d owy ch".

Anga2owanie organu tr"d"o.., w przedmiotow4 tematykg uwa2amy zabezpodstawn4 i nieuzasadnionq ,*^Zy,*:"ry na fakt, 2e niekt6rzywnioskodawcy funkcjonuj4 poza strukturimi polskiego Z*i4rduDzialkowc6w a podnoszone zarzuty ingeruj4 w sensu"stricto s?ergwewn4trzorganizacyj n4.
Z przykrofici4 stwierdzamy, 2e wnioski grrpy obywateli zal4czone dopisma skierowanego z up.-prezydenta m.it. fru"iuroy p'u,-6y-*tior"Biura Adminisrracji i 'Spr"* 

Oby*ututrt i.t, XiryJio|Krakowieckiego-Kuleszg do. Kraiowej n^il fZO s4 w swojej tre6cipraktycznie jednorodne, niepisine ,"^oj"iulrri. prr., ".ir"ri* i



wgbec tego stwierdzamy, 2e jest to zmowa w wigkszo6ci bylychczlonk6w PZD.
Konkluduj4c, czlonkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej pZD wnosz4
19 P"_"i Prezydent o odrzucenie w calo6ci frzeamiotowych wniosk6wdla 

-dobra walczEcych o sw6j prawny byt od 30 lat polskich
dzialkowc6w.
Niniejsze stanowisko- przesylamy do pani prezydent drog4elektroniczn4 oraz kierujemy takhe do wiadomo6ci czlonk6w
Krajowej Rady PZD.

Z dzialkowym pozdrowieniem

Z upowa2nienia i w imieniu Czlonk6w Krajowej Komisji Rewizyjnej
Pols kiego Zw i4zku Dzialkowc6w
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