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Pan

Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku Praw Obywatelskich!

okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Zielonej Gorze, po zapoznaniu się z treŚcią

pańskiego pisma, jakie opublikowano na stronach rpo.gov.pl w sprawie zastrzeżeń co do zapisów

Statutu pZD uważa, że jest ono zbiorem pomówień i powielaniem niesprawdzonych informacji,

uzyskanych od osób, które od lat znane są ze swej jawnej wrogości do Polskiego Związku

Działkowców.

Forma pańskiego pisma - tj. oznajmienie, iż zapisy Statutu PZD są niezgodne z prawem

i opublikowanie tej informacji w lnternecie, pomimo ewidentnego minięcia się z prawdą, jest wysoce

nieelegancka i nie przystoi urzędowi Rzecznika Praw Obywatelskich.

Pomijając formę w jakiej przedstawił Pan swoje ,,rewelacje" światu, wysoce bulwersującym jest fakt,

że są one po prostu nieprawdziwe.

Analizując Pańskie zarzuly należy odnieść_się przede wszystkim do faktu, iż Statut PZD jest

zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, a proces jego rejestracji był niezwykle skrupulatnie

obserwowany, nie tylko przez Sąd Rejonowy w Warszawie, ale i organ nadzoru nad PZD i wiele

innych instytucji. W sprawie rejestracji statutu wypowiadał się nawet Ówczesny Premier RP. Taki

skrupulatny i dokładny proces pozwala nam, członkom organów PZD, wierzyć w prawomocność jego

zapisów,

Niezrozumiałym są dla nas zarzuty dotyczące transparentności działalności organów PZD i braku

możliwości zwykłych członków uzyskiwania informacji o działalności PZD. Zapisy Statutu PZD

są zgodne w tej kwestii z ustawą o ROD i ustawą o Stowarzyszeniach i wbrew temu co Pan twierdzi,

taką informację może uzyskać każdy członek zwyczajny PZD. Natomiast takie informacje nie

są upubliczniane z uwagi, iż dotyczą jedynie członków PZD.



zarzuty dotyczące naszych uregulowań odnośnie uprawnień delegatów wybranych na okręgowych

i krajowych zjazdach oraz dotyczące sposobu powiadamiania członków zwyczajnych o walnych

zebraniach, a także dotyczące braku możliwości wykonywania przez pełnomocnika praw

członkowskich uznajemy za atak na naszą samodzielność i samorządność, które gwarantuje nam

ustawa o stowarzyszeniach. są to nasze wewnętrzne uregulowania, wypracowane na podstawie

wielu lat doświadczeń, są zgodne z prawem i wolą działkowców, wyrażoną poprzez swoich delegatów

na Krajowym Zjeżdzie PZD.

Z całym szacunkiem - pan Rzecznik nie ma jakiegokolwiek prawa podwaŻania tYch zaPisów, jeŻeli są

one zgodne z prawem ogólnie obowiązującym,

zwracamy się do pana Rzecznika praw obywatelskich o przyjrzenie się poważnym problemom, jakie

występują w naszym Kraju, a nie wyszukiwanie luk prawnych (istniejących lub nie) w legalnie

działającym stowa rzysze niu.

Z wyrazami Szacunku

Członkowie Okręgowego 7arządu, legalnie wybrani

Okręgowym Zjeździe Delegatów PZD w Zielonej Górze,
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