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Pani Prezydent
Miasta Stolecznego Vlars7,awy

STANOWISKO
Okrggowego Zarzqdu Pod laskiego
Polskiego Zw i1zku Dzialkowc6w

w sprawie odmowy rejestracji Statutu PZD

Okrggowy Zarz4d Podlaski PZD, obserwuj4c aktualn4 sytuacjg pomigdzy
Polskim Zwiqzkiem Dzialkowc6w, a Prezydentem m. st. Warszawy, czyli jego
organem nadzoru, pragnie wyrazic swoje oburzenie. Niedopuszczalne jest, aby
dzialaniawladz, zarowno samorz4dowych jak i paristwowych, przybieraly formg
rozmaitych, oczywiScie nieuzasadnionych, atak6w wymierzonych w strong
Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w. Jak latwo sig domySlii maj4 one na celu
zdyskredytowanie Stowarzyszenia w oczach opinii publicznej, a takle samych
dzialkowcow

Jedn4 z najbardziej niepokojgcych sytuacji, kt6ra zaistniala w zwi4zku z
wyZej wymienionymi metodami nieuczciwego i niesprawiedliwego traktowania
Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w przez organy administracji, jest odmowa
rejestracji Statutu PZD. Cigzko wyobrazi( sobie aby jakiekolwiek
stowarzyszenie lub organizacja mogly normalnie dziala(, i wykonywa6 nalo2one
na siebie obowi4zki wzglgdem swoich czlonk6w, nie posiadai4c jednoczesnie
przepis6w normujqcych ich kompetencje i bgd4cych podstaw4 prawn4 do
kaZdego z mo2liwych dzialaf PZD. Jest to ogromne utrudnienie dla wladz
zwi4zku, nie wspominai4c o ewentualnych negatywnych skutkach, kt6re dotkn4
bezpo6rednio poszczeg6lnych dzialkowc6w, a jakie z pewnoSci4 pojawi4 sig do
czasu rozwi4zania obecnej sytuacj i prawnej. Zakwestionowanie statutu pZD
prowadzi do swoistego parali2u calego stowarzyszenia, od jego organ6w
krajowych, poprzez organy terenowe, a na samych ogrodach i zrzeszonych w
nich dzialkowcach koficzac.



Na zakoficzenie swojego stanowiska, czlonkowie Okrggowego Zarz4du
Podlaskiego PZD, pragnq po raz kolejny wyrazic swoje najwigksze ubolewanie
nad sytuacj4, w kt6rej nie na wlasne 2yczenie znalazl sig Polski Zwi4zek
Dzialkowc6w. JednoczeSnie Okrggowy Zarzqd Podlaski wzywa organy
administracj i samorz4dowej oraz pairstwowej do zaprzestania nagonki
wymierzonej w PZD oraz dzialania zgodnie z prawem i obowiqzuj4cymi
przepisami, zamiast dotychczasowego traktowania prawa wybi6rczo i

interpretacji przepis6w wyl4cznie na wlasnq korzy66.

Z upowa2nienia Okrggowego Zarzqdu
Prezes mgr Andrzej Bojko


