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w sprawie relestrecii statutu Polskiego Zwilrku Orialkowcdw

Czlonkowie Zarzqdu Rodrinnego Otrodu Drialkowego im. ,.Relats" PZD w Kgdzierzvni€-Ko|u,
3tatutow€to i ustawowego oqanu rar:qdrajqceto ROD .Relak5", u/,traiajl glebok;e raniepokojenie
faktem odmowy p.rer SQd Reionowy dla m. st. wareliwy XIt Wydrial Gospodarcry Kraijwego
ReJ€3tru Sqdourego rcjenra(ji Statutu PZD, uchwalonego w dniu 23.10.2014r. pr.er t{adrwycrajny Xl

Kraiowy Ziard Delegat6w PZD.

Gl6wnl prrycrvne odmowy reiestracii bylo uznanie 8l6wnego argumentu prerydenta Warstawy -
organu nadroru nad Pzo - j.toby Nadrwyclainy xl Kraiowy zjard oelegatow pZD z dnia 23.10.2014r-
nie byl up.awniony do lmiany statutu Pzo, a tskte porostatych rastrret€d wni6ionych prrer organ
nadroru. xu,rstionowanle l€galnos.t nadrwycralnego Krarowego zirrdu oelegat6w pzD jest

chybionym argumentem e uwati na to, ie dotychc2asot rv statut pzD htl uchwalorry dokladnie w
takim ramym trvbie iak nowy statut, a nastepni€ rbadany i rareiestrowany w Krajowyrn Rejestrze

SAdowym. Ustawa t dnia 13.12.2013r. przepirem ari. 68 ust,l nakarafa PZD uchwalenie staturu
wedlug :asad okre(lonych vv dotychczasowym statucae pzo, 0 wiqc aarer€strowanego statutu pzD.

Zar6wno or3an nadloru nad PZD, jak I referendrrz sadowv i sqdrla SQdu Reiono^,qo dla m.st,
W.rsra*a nie dostrregli istni€iqcych istotnych r6lnic pomiqdry rwyktym a nadrwyc.lnym Xra,owvm
zlerdcm D€legNi6w PZD ( paragraf 144 statutu pzo ). Taki 4ard rwofule K.aFwa Rada pzD iona
okrella $,cdlw iallch zasad wybierani q deletaci na nadrwyczalny riard.

Uwalrmy, le kwertionowanie weikia w lycle nowego rtatutu jert 3rq poror6w majqcych
raktocid funkcionowanle tal dul?j organizacii iatim iest pzD. prerydent warJriwy ts{d.ejertrowy
nie uwzglednlli licnych w tym przedmiocie orEcreri sEdu N.iwyisue8o iak i sedu Apetacvinego
w wars:awie wstaruttc.rch, ie uchwolo o zmlonie stotutu wwicro skutki prcwne d chwili jei
podkcia, o nia d doty wpkonlo do rcjestru. ornaczr to, ie iut r chwilq uchwalenla noweto rtetutu
przesteie obowhr)'{rad dotychcrarowy. Wynika to takre r trekl art. 65 ust.2 ustawy o ROD.

a potwiard:r to art.58 ust.2 t€j ugtawy.

Oburzeni iegteJmy be.podstrwnq i blqdn{ interpretack prrepis6w prezentowanych grzez
Preayd€nta warsaawy w rastrreieniach do statutu pZo rloionych w sqdrie Reionowym dla m. st.
warsrawy. oobitnie rostalo to wykarano w stanowisku prawnym pzD w sprawie aastrrete ortanu
n.droru nad PZO.

zdurnlewa nas fakt, le w tym samym postanowieniu odm6wiono r€iestracji nowego itatutu pzo,
a iednocreJnie zareiestrowano rmiany wynikaiqceto r teto statutu pohga.l{ce na wpisaniu nowel
narwy funkcji dw6ch czlonk6* Prerydium Krajowej iady pzD. cry ,iest to rtodne r prawem ?



uwaiamy, ic podcre$ wydewa ia fort6nowienia o odmowie rej$rracii nowego sbiutu pnet
reterendafra sqdowego i prre, Eqdtisgo ?awodow*gs pfly ich fotelach rtanqli politykr, a

tprewiadliwoJ{ uciekl0 prrer okno,

W wy{vlidrte udrielonym w rtycrniu br. dla,,Garety Wyborclej* prof. twa l,qtoYu'ka wftarwala
na pjuci€ fiawa fir€r ufrqdnitdw. uwi,tarnv, ,4 kla5y(znym togo prrylladern rq ra$trreler:la orgnnu
nadroru nad FzD r|miestone do 54du Rejonowego dla m. tt. wars:awy orar $rydane na ich podttawi€
postano*i€nia o odmowie reiestracii 5tatutu PZD,

z przykrolcil stwie.dzamy, te Prerydent warsrawy stand w iednym sleregu re stowirrzysreniem

"Dek.etorn 
iec" w rwalcraniu ogroddw drialkowych i polsliego zwiqrku Driatkowc6w. zaspokojenie

rosrcreri bylych wlaJcicieli ( Dekret Bieruta !rwrotern Bruntdw rrimorranych pr:er wanrawslle RoD
orar uluniecle porostalych Roo r kraiobfaru stolicy iest kurioralnym pomyslem niosqcym kaywdq
dla tyll$y rodrin waisravrskich drial*onrcdw. Dotychclasowe drialsnia Me*irtratu j€dnolnaanie na
to wikazujQ i nie porostajl be! wplyw$ na trudnoki t ,ejestraciA rtatutu pZD.

w imaenau wlasnym i r upowalnienit drirlkowcow ap€luiemy i prGimy paniQ Frerydent
wars:eury, aby ocenieilc nasr zwiilek brala pani pod uwagg iega dokonani. i raprrestala kierowania
rie tahrywymi 6lo:ami. Chcemy w rpo*oju uprawiad nasle male pole*a w ROD. Nai,lryyicry jui cras
zatortcry{ $ojnq poliko-pol3k{ w sprrwie .odrinnych ogrod6w drintkowych i narreto ewigrku.

Itli$ieFre :tNno*iirko takle pneryltftv do:
l,Pr€rer R{dy Minirtr6w RP * pafil ewy Kopa ,

?.Prele5a polslle3o Zwi4rku Drialhowrdr,i "panr fuganiusra t(ondrac,klego,

3.Prcrer OkqSowrgo ZarrAdu OpBlskiego pfD . pani Antoninv loroA.
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