
STANOWISKO

Okrggowego Zarz4rJu Polskiego Zrvi:1zku Dzialkou.c6*, we Wroclarviu z
dnia 28 lutego 2015r. w sprawie rejestracji Statutu pZD.

Okrqgow-v Zarz4d Polskiego Zwiazku Dzialkorvcow we Wroclawiu rvyra2a
zaniepokojenie Postanowienicrn Sqdu Rejonewggo dla Miasta stolecznego
Warsza*.y, Xlll Wydzial (iospodarcz;, Krajowego Rej estr-u Sqdowego zdnia0T
stycznia 2015r., kt6ryrn odmowion. zare.iestrowania zrniany stal.r,rtu pZI)
uchwalonego rv dniu ?3 pa2dziernika 201 4r.

Okrggowy Zarzqd snvieldza. 2e uzasirdnienie odrnorv;, rejestracji nowego
Strtrrtu sporzqdzonc przez Ref'erendarza sqdorvceo paniq Beatq clieirvierz stoi
w sprzecznoici z obow.iqzui4cynti przepisarni Statutu Zwi4zku, na podstawie
ktorych zwolano i przeprowadzono Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegat<5rv
Polskiego Zwia&ku Dziaikowc6w. Nale2y podkredlii, Ze wa2no6i przepis6w
Statutu PZD potwierdzil sejrn RP w art.68 Lrsr. I ustawy o rodzinnych ogrodach
dzialkowych. Dlatego teL. zsrzuty dotvczqce zasad wyboru detegat6w i
uchwalenia Statutu pnez Krajowy Zjazd Nadzwycz*jny. sq chybione i rnogq
byi odczytywane jako prr5ba celoi.vego utnrdniania funkc.jorrowania
stowarzyszenia * Polskiego Zrviqzku f)zialkowcirw.

Okrggorvy Zarzqd podkrefla, 2e uchwalenie nowego Statutu pZD
poprz-edzity [ica"re konsultac.ie z tysi4can:i dziataczy i <.lzialkowcow oraz
wytQzonq pracq grentiorv kierujzlcych Zwi4zkiem i grona prawnik6w naszel
orgrnizacji. Llchwalenie Statutu PZD w dniu 2l pa2dziemika 2014r. mialo tak2e
na celu jak najszybsze i powszechnc jego stosowanie, tak aby kampania
sprarvozdawcz-.o - ,ulryborcza w rodzinnych ogrodach dzialkowych jak i w
pozostalycl-r organach T.wi4z.ku na szczeblu okrggowym i krajowym mogla
spokojnie odbywad sig w rparciu o norve uregulorvania prawne. Nale2y zw.rocii
uu,agg, 2e zsodnie z przepisarni ustawy o ROD - polski Zv,,qzek Dzialkowc6w
zostal zobowiqzany do uchwalenia nowego Statutu w ciqgu l g miesigcy od
wej6cia ustawy w 2ycie.

Przeprorvadzenie w tym okresie wybor6w w ogrodach iw okrggach, na
kttrrych nale2aloby rvylonii delegatow, 

^a 
zjazd okrqg.wy i t_ .iazd krajowy b,v,kr

jcdnak praktycznie niemo2lirve z r.r*'agi na ustawowy obowiqzek odbycia rv
ogloclach najpierw zebrai u,szysrkich dzialkorvcorv w celu wyboru
storvarzyszenia, kt6re bqdzie prorvadzid rodzinny ogr6d dzialkow,y.

O tym ustawow),m obowi4zku Ref'erendarz Sqdowy zdaje sig nie pamigtai
i czyni zarzuty, kt6re szczegolnie ze rvzglQd6rv prawnl,ch ostai siq nie mogq.'

Okrggorvy Zarz.ld podkre(la. 2e zgodnie z 
-Q 

144 us1.2 Slaturu pZD
Nadzrvyczajny Zjazd Krajorv,,' Ino2c r()zpatry\\,ac sprawy, ktore Ie2a rv
konrpetencji Zjazdtt Zrtyczajnego, n zasady rvyboru delegat6w na Zjazd



Nadz-w.vczajny zgodnie z ust."l $ 14,1 usrala Kr.a.iowr Rada PZI). Zatenr
Warszawski S4d Rejonouy ,uv osobic Ii.efblendarza S4dowego odmawia.jqc
rejestracji Statutu popelrril powa2ny bla!, ktirry w.vm sza na Zwi4zku
pe-rde.imorvanie wyjrltkowych dzialari przy jednoczesnyrn stwierdzeniu, 2-e nou,;-
Statut PZD u' Srvietle zapisrirv usrillvv o ROD rvszedl rv zycie z chwil4.lego
uchrvalenia a nie z chrvila jego zarrj r:str.ou an ia.

Okrggowy Zarz4d Polskiego Zwiqzku Dzialkorvc6u, we Wroclarviu
podziela plzy'jqte rv po*ry2szej sprawie Stanora,isko Prezydium Okrggowego
T.arzqcrrr z dnia 26 stycznia 2015r. i zwraca sit do Sqdu Rejonowego w
Warszawie o pozytywne l'ozpatfzer) ie zloi.onej skargi i zmianq decyzj i

Ref-erendarza Sqdowego z dnia 07 stycznia 2015r. polegajqcej na
zarejestrowaniu Statutu PZD z dnia 23 paiadziernika 2014r.
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