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Premier RP

Pani Ewa Kopacz

Szanowna Pani Premieil
W imieniu dzialkowc6w zxzeszorrych w PZD 

^wacamy 
sig do Pani Premier o

podjgcie, na podstawie art. l7l Konstytucji RP, czynnoSci nadzorczych nad

Prezydentem m. st. Warszawy w zakresie dzialan wykonywurych przez ten organ

wobec naszego stowarzyszenia. Wydarzenia ostatnich dni, a zwlaszcza pismo

skierowane do PZD przez Dyrektora Krzysnofa Krzekowieckiego - Kuleszg, dajq

podstawy by tzna6, i2 wobec organizacji podejmowane se dzialania budz4ce

w4tpliwo66 co do zgodno5ci z ustaw4 o rodzinnych ogrodach dzialkowych, a wrgcz

ustaw4 zasadniczq. Dzialaj1cy w imieniu Prezydenta m. st. Warszawy urzgdnicy,

wymuszaj4c na drodze administracyjnej odst4pienie przez PZD od stanowiska

prezentowanego w postQpowaniu sqdowym, ograniczaj4 mo2liwoSi skorzystania przez

nasze stowarzyszenie z s4dowej obrony swych praw.

JednoczeSnie pozwalamy sobie zwr6ci6 sig do Pani Premier, jako osoby

pelni4cej funkcjg Marszalka Sejmu podczas prac nad ustaw4 o rodzinnych ogrodach

dziatrkowych, o rozwahenie mo2liwo6ci wl4czenia sig w proces wdraZania ustawy.

Zdaniem PZD istniejq uzasadnione podstawy by przyj46, i2 interpretacja ustawy

dokonana przez urzgdnik6w reprezentuj4cych Prezydenta m. st. Warszawy w
wykonywaniu czynno$ci nadzorczych nad PZD stoi w sprzecmo5ci z zasadniczymi

intencjami ustawodawcy. Uwa2amy, 2e prryjmujqc rozoti4zania zawarte w ustawie o

ROD, ustawodawca da&yN do zapewnienia moZliwie najlepszych warunk6w dla

przej Scia ogrod6w dzialkowych pod rz4dy nowego praw4 a w szczeg6lnoSci do

uniknigcia jakichkolwiek zakJ6ceh w bie24cym funkcjonowaniu ogrod6w i
zaspokajaniu potrzeb indyrvidualnych dzialkowc6w. Z koncepcj4 t4 kl6ci sig

wykladnia ustawy dokonarn przez organ nadzoru, kt6ry dowodzi niemo2nosci

pozyskiwania od dzialkowc6w oplat ogrodowych do czasu rejeshacji nowego statutu,

a co zatym idzie - pozbawia ogrody mo2liwoSci finansowania dzialalno6ci. Co wigcej,

interpretacja zapis6w ustawy o ROD oraz dotychczasowego statutu PZD dokonana

przez organ nadzoru powoduje r6wnie2, iZ PZD nie mialby de facto mo2liwoSci



zrealizowania zapis6w ustawy w zakresie uchwalenia nowego statutu w terminie

wskazanym przez ustawodawcg.

Szanowna Pani Premier!
Nowa ustawa o ROD nalo\Na na PZD szereg obowi4zk6w, co uzasadnia

pogl4d, iz faktycznie to na Zwiqzktt spoczywal gl6wny cig2ar jej wdroZenia.

Uwaaamy, 2e manty podstawy twierdziC, i2 nasza organizacja podolala postawionym

przed ni4 wyzwaniom i dowiodlq 2e zasluguje na miano wiarygodnego partnera

spolecmego.

Wypetniaj4c zapisy nowej ustawy w zakresie pluralizmu w prowadzeniu ROD,

w przeci4gu 12 miesigcy od jej wej6cia w Zycie, PZD przeprowadzil we wszystkich

ROD zarz4dzanych przez nasz4 organizacjg zebtmia, na kt6rych dziatrkowcy

rozstrzygali o swojej przynale2no3ci organizacyjnej. W wyniku demokratycznie

przeprowadzonych glosowafi, przeszlo 90% spo6r6d okolo 5000 ROD pozostatro w
strukturach PZD. Warto podkeSliC, 2e dla Zwiqzkt, jako nzeszania opieraj4cego

dzialafie na pracy spolecznej czlonk6w, wiQzalo si9 to z olbrzymim wysilkiem

organizacyjnym. Nie bez znaczenia jest r6wnie2 aspekt finansowy. W skali kraju koszt

organizacji zebrari, m.in. przeslania do ponad I 000 000 dzialkowc6w zawiadomieri w
formie list6w poleconych oraz zabezpieczenia lokali, przel<roczyl6 mln. zl.

JednoczeSnie Zwi4zek dokladal wszelkich stara6, aby wejScie w 2ycie nowej

ustawy nie zak\6cilo funkcjonowania ogrod6w. Nowe przepisy wymogty m.in.

koniecznoS6 zmiany regulacji wewngtrznych, w tym weryfikacji dotychczasowego

statutu PZD pod kqtem zgodnoSci z ustawQ. Efektem analiz bylo stwierdzenie, i2 bez

wprowadzenia zmian, statut bgdzie dokumentem ulomnym. Wystarczy wskaza6, 2e

wqtpliwo6ci co do legalno5ci mogtyby budzi6 dzialania organ6w ogrod6w dotycz4ce

tak fundamentalnych dla dzialkowc6w kwestii, jak zawieranie um6w dzierZawy

dzialkowej, czy zatwierdzanie przenoszenia praw do dzialkj przez dzialkowca.

Z tego tez wzglgdu Krajowa Rada PZD runala za konieczne pilne przyst4pienie

do prac nad nowym statutem. Po og6lnokrajowych konsultacjach, w kt6rych
moZliwo36 uczestnictwa zapewniono wszystkim ogrodom i dzialkowcom, opracowano

projekt nowego statutu. Dokument ten zostal uchwalony w pa:Zdziemiku 2014r. przez

Nadzwyczaj ny Krajowy Zjazd, Delegat6w PZD.

Szanowna Pani Premier!
Podejmuj4c dzialania slu24ce wdro2eniu nowej ustawy, PZD dokladal

wszelkich starari, aby odpowiadaly one jej zapisom oraz duchowi. Podobnie bylo w
przypadku uchwalenia nowego statutu. Zwoluj qc zjazd w trybie nadzrvyczajnym, KR
PZD skorzystala z zapis6w dotychczasowego statutu w prze6wiadczeniu, i2 nie
naruszaj4 one nowej ustawy. Jednocze3nie, z uwagi na tre6i art. 65 ust. 2 ustawy o
ROD, po uchwaleniu nowego statutu Zwiqzek zaprzestal stosowania
dotychczasowego. Niestety spos6b zwolania Zjazdu, choC zgodny z dotychczasowym
statutem, zostal zakwestionowany przez Prezydenta m. st. Warszawy. Okoliczno$i ta



stala sig przeslankq do podwaZania legitymacj i Krajowego Zlazdu Delegat6w PZD do

przyjgcia statutu. W konsekwencji, w trakcie postgpowania rejestrowego pomigdzy

PZD, a organem nadzoru powstal sp6r. Jakkolwiek sqd I instancji podzielil pogl4d

Prezydenta m. st. Warszawy, to zdaniem PZD w orzeczeniu tym oparl sig wyl4cmie o

przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach, a pominql regulacje szczeg6lne zawarte w
ustawie o rodzinnych ogrodach dzialkowych, zwlaszcza w jej przepisach

przejSciowych. Dlatego PZD zloLyN do S4du Okggowego w Warszawie apelacjg od
przedmiotowego orzeczenia, a eo za tym idzie, kwestia ta nie zostala prawomocnie

rozstrzygnigta.

W zaistnialej sytuacji uwaZamy za niedopuszczalne, aby organ nadzoru,

korzystaj4c ze Srodk6w administracyjnych, wymuszal naPZD zaniechanie stosowania

nowego statutu, co w istocie oznaczaNoby rezygnacjg ze stanowiska prezentowanego w
postgpowaniu sqdowym. Zasadnym jest stwierdzenie, i2 powylsza sytuacja nie tylko
narusza samorz4dno$6 naszego stowarzyszenia, ale r6wnie2 w spos6b niedopuszczalny

ogranicza prawo PZD do rozpatrzenia sprawy przez niezawisly s4d. Z powyhszych

wzglgd6w zwracamy sig do Pani Premier o rozwaZenie podjgcia stosownych dzialan

wobec Prezydenta m. st. Warszawy.

Szanowna Pani Premier!
Maj4c w pamigci pozytywne doSwiadczenia ze wsp6lpracy z Pani4 jako

Marszalkiem Sejmu w czasie procedowania obywatelskiego projektu ustawy o ROD, a

takae szybk4 i konstruktywn4 reakcjg Pani Premier w kwestii altan dzialkowych,

Swiadcz4c4 o zrozumieniu problem6w i obaw dzialkowc6w, zwracamy sig do Pani o
rozwuherie moZliwo6ci osobistego zaanguhowania sig w przedstawion4 sprawg.

Wydaje sig nam bowiem, 2e urzgdnicy m. st. Warszawy patz4 na problem statutu

PZD jedynie przez pryzmat paragrafow, a calkowicie brak u nich SwiadomoSci, i2 ich
postgpowanie uderzy w milion polskich rodzin dzialkowych. Najwyrazniej nie

dostrzegajq 2e parali| organizacyjny Zwi4zkl niechybnie zakl6ci funkcjonowanie
ogrod6w, z kt6rych korzysta tak liczna grupa obywateli.

Dlatego te2 pozwalamy sobie zwr6ci6 sig do Pani Premier z proSb4 o
interwencjg w tej sprawie. Ze shony PZD mohemy zadeklarowa6 peln4 gotowoS6 do
konstrukty.lvnych rozm6w. Nasze wyst4pienie podyktowane jest przekonaniem, i2

nadal moZliwie jest wypracowanie rozwi4zania, kt6re doprowadzi do realizacj i

postulat6w zgluzanych do zapis6w nowego statutu PZD przez Prezydenta m.st.

Warszawy, bez zakl6cania funkcjonowania ROD. Przekonanie to opieramy na

Swiadomo6ci, 2e wszelkie dzialania podejmowane przez PZD przy wdraZaniu ustawy
o ROD, w tym decyzja o pilnym uchwaleniu nowego statutu, mialy na celu wyl4cznie
zapewnienie prawidlowego funkcjonowania ogrod6w i realizacjg zapis6w ustawy o
ROD, a nie ominigcie, czy te? zlamanie jakiegokolwiek prawa.

Kru,;owlRlo,l
PoLSKTEGo ZwlAzxu Dzt,lr,xowc6w



Sygnatariusze nystqpienia KR PZD z dnia 2l kwietnia 2015 r.
do Pani Premier Ewy Kopacz

Lp Imig i nazwisko miasto podpis
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