
STANOWISKO OKR4GOWEGO ZARZADU MAZOWIECKIEGO pZD
W SPRAWIE REJESTRACJI STATUTU PZD

OkrEgowy Zarzyd Mazowiecki PZD obraduj4cy w dniu 26 maja 2015 w Warszawie
wyra2a gtgbokie zaniepokojenie dzialaniarni podejmowanymi przez Prezydent m.st.
Warszawy w zwiqzku z rejestracj4 statutu PZD. Dzialania organu nadzorczego, ktory
wysuwa daleko id4ce wnioski jakoby ,,dzialalno56 Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w"
miala by6 niezgodna z prawem uderzajE w caly Polski Zwi4zek Dzialkowc6w.

PodkreSlamy, 2e uchwalenie przez Sejrn RP w dniu 13 grudnia 2013 r. ustawy o
rodzinnych ogrodach dzialkowych mialo zapewni6 prawidlowe funkcjonowanie
rodzinnych ogrod6w dzialkowych a rozwi4zania ustawy mialy slu2y6 dzialkowcom i

dobru ogrod6w dzialkowych, kt6re tworz4 zielone pluca jakle wielu polskich miast.
Tak sig jednak nie stalo. Wydarzenia ostatnich tygodni pokazuj4 nam, 2e nie
wszystkim zaleLy na funkcjonowaniu ogrodowych dzialkowych w stanie
niezakl6conym.

W naszej ocenie dzialania Prezydenta m.st. Warszawy zmierzaj4 do wprowadzenia
chaosu organizacyjnego Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w, do jego destabilizacji,
oslabienia, do uniemo2liwienia funkcjonowania jego organ6w statutowych, a tak|e
finansowania jednostek okrggowych, a takze krajowej. lJwa2amy, 2e dzialania
nadzorcze nie rnaj4 nic wsp6lnego z trosk4 o dobro dzialkowc6w, a jedynie sq
kolejnq pr6b4 rozbicia tak duZego, polskiego stowarzyszenia.

Uwa2amy, 2e wladze miasta mogly przeiry( rozczarowanie faktem, 2e prawie 95 oh

rodzinnych ogrod6w dzialkowych opowiedzialo sig za pozostaniem w strukturach
Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w. Niew4tpliwie im wigcej rodzinnych ogrod6w
dzialkowych wyodrgbniloby sig spod struktur PZD, tym szybciej i latwiej rnoZna
byloby zlikwidowai ogrody dzialkowe. Okrggowy Zarzqd Mazowiecki PZD zadaje
wigc sobie pytanie, czy fakt, iz z Polskiego Zwi7zku Dziaikowc6w odeszlo w istocie
bardzo niewielu czlonk6w nie pokrzy2owalo komuS plan6w, ktore teraz realizowane
s4 w inny spos6b? Zdajemy sobie sprawg, 2e rozbicie Polskiego Zwi4zku
Dzialkowc6w poprzez wyodrgbnienie sig z niego poszczeg6lnych ogrod6w moglo
byi sprzyjajqce dla ich ostatecznej likwidacji - w koricu latwiej jest zniweczyc
stowarzyszenie, kt6re ma 200 czlonk6w, niz takie, kt6re ma ich prawie milion.
Wierzymy jednak, iz nie takie sE intencje Prezydenta m.st. Warszawy.

Doceniamy dzialania, jakie byly podejmowane przez wladzg publiczn4 dla dobra i w
trosce o dzialkowc6w. PodkreSlamy, 2e Polski Zwi4zek Dzialkowc6w zawsze
realizowal przepisy ustanowione przez polskiego ustawodawcg. Nie tylko
respektowal prawo, ale zawsze byl gotowy i otwarty na wsp6lprac a z wladz4



publicznq, na kaZdym szczeblu, a kwestie spome staral sig zalatwia6 ugodowo.

Tym bardziej zatem jesteSmy zbulwersowani postawq Prezydenta m.st. Warszawy,
kt6ra przed zastosowaniem Srodk6w nadzorczych zlekcewa\la tak du2y podmiot,
jakim jest Polski Zwi4zek Dzialkowc6w i nie podjgla rozm6w, dzigki kt6rym sprawq
mo2na byloby zalatwi( polubownie, nie tworzqc niepotrzebnych zakl6ceh w
funkcj onowaniu bl i sko mi I i onowego Pol skiego Zw iqzku Dzi alkowc6w.

Taka postawa z jednoczesnym podjgciem zdecydowanych Srodk6w nadzorczych,
uderzaj4cych w caly Polski Zwi4zek Dzialkowc6w, w naszej ocenie Swiadczy o
lekcewa24cym stosunku Pani Prezydent m.st. Warszawy do polskich dzialkowc6w i
nie docenieniu ich wielu starari, jakie poczynili, aby wykona6 zaloZenia nowej
ustawy.

Na uwagg zasluguje,2e po wej6ciu w 2ycie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku
Polski Zwiqzek Dzialkowc6w, w tym Okrggowy Zarz4d Mazowiecki PZD pod14l
szereg dzialah, maj4cych na celu dostosowanie prawa zwi4zkowego do przepis6w
nowej ustawy. Polski Zwi7zek Dzialkowc6w realizul4c zapisy ustawy, organizowal
zebrania, w kt6rych dzialkowcy mieli mo2liwo6i opowiedzenia sig, czy zostajq w
Polskim Zwi4zku Dzialkowc6w, powierzaj4c temu stowarzyszeniu prowadzenie
rodzinnego ogrodu dzialkowego. Zdecydowana wigkszoS6 dzialkowc6q w tym z
okrggu mazowieckiego opowiedziala sig za pozostaniem w strukturach Polskiego
Zwi4zku Dzialkowc6w. Jednocze6nie, stosownie do zapis6w ustawy, podjgliSmy
starania zwi4zane z uchwaleniem statutu Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w. W
konsultacje zwi4zane z jego tre6ci4 byla zaanga2owana rzesza dzialkowc6w z calej
Polski, w tym z okrggu mazowieckiego. Ostatecznie statut zostal uchwalony, w
terrninie i na zasadach, jakie przewiduje obowi4zuj?ca ustawa o rodzinnych ogrodach
dzialkowych.

W momencie uchwalenia statutu nikt nie mial zastrzeZen co do jego treSci, jak i co do
kwestii formalnych zwi4zanych z Krajowym Zjazdem Delegat6w, kt6ry ten statut
uchwalil. W szczeg6lnoSci takich zastrzeief nie miala Prezydent m.st. Warszawy.

Podjgcie Srodk6w nadzorczych, tym bardziej zatem, budzi nasze zaskoczenie i
niepok6j o sytuacjg Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w. Zastanawiamy sig czy
podjgcie przedmiotowych Srodk6w nastqpilo na potrzeby sprawy s4dowej dotycz1cej
rejestracji statutu, aby przymusii Polski Zwi4zek Dzialkowc6w do zmiany
stanowiska w tej sprawie, czy teL lest dzialaniem niezalehnym od rejestracji statutu, a
wpisanym w jakiS wigkszy proceder uderzajqcy w Polski Zwiqzek Dzialkowc6w

Okrggowy Zarz4d Mazowiecki PZD zauwa|a bowiem, 2e argumentacja Prezydenta
m.st. Warszawy nie sprowadza sig wyl4cznie do nieprawidlowoSci przy zwolaniu
organu, kt6ry uchwalil nowy statut, lecz nawi4zuje do legalnoSci dzialania organ6w
Polskiego ZwiEzku Dzialkowc6w na wszystkich jego szczeblach, a tak2e odnosi sig
do kwestii finansowania jednostek okrggowych i jednostki kraj owej Polskiego



Zwiqzku Dzialkowc6w, wskazujqc, ze jest niezgodna z przepisami prawa (tj. 2e

rodzinne ogrody dzialkowe nie powinny partycypowai w finansowaniu dzialalnoici
tych jednostek). Taka teza Prezydenta m.st. Warszawy prowadzi do wniosku, 2e

Prezydent m.st. Warszavlry mo2e zmierzai do doprowadzenia by jednostki te nie

mialy Srodk6w na swoje utrzymanie, do sparali2owania ich dzialania i zaprzestania

dzialalnoSci, a w ostatecznoSci do przejgcia w spos6b szybki i latwy od

pozostawionych samych sobie rodzinnych ogrod6w dzialkowych - teren6w

znajdujEcych sig w intratnych miejscach na mapie naszej stolicy.

Wobec takich dzialah wyra2amy kategoryczny sprzeciw i wnosimy o zaprzestanie

przezPani1 Prezydent m.st. Warszawy prowadzenia takiej polityki wobec Polskiego

Zwi4zku Dzialkowc6w. Okrggowy Zarzyd Mazowiecki PZD wzywa r6wnie2 Pani4

Prezydent m.st. Warszawy do podjgcia rozm6w z tutejszym organem w sprawie

podjgtych przez ni4 Srodk6w nadzorczych oraz jej stanowiska w przedmiocie

rej estracj i statutu PZD.

Okrggowy Zarzqd Mazowiecki
Polskiego Zw iqzku Dzialkowc6w

Warszawa, 26 maja 2015 r.


