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Przygotowana na zlecenie Krajowej Rady 
książka zawiera najważniejsze informacje, które  
z pewnością pomogą nowym użytkownikom 
poznać zasady funkcjonowania w ramach 
ROD oraz będą nieocenioną pomocą w pra-
widłowym zagospodarowaniu czy moderni-
zacji użytkowanej działki. Książkę opracowało 
grono specjalistów z poszczególnych dziedzin 
ogrodnictwa od lat współpracujących z redak-
cją „działkowca”. Otrzyma bezpłatnie każdy 
nowy działkowiec, który nabył prawo do dział-
ki począwszy od 1 stycznia 2017 roku razem 
z prenumeratą miesięcznika „działkowiec” na 
adres domowy. Koszty wydania i doręczenia 
książki pokrywa Krajowa Rada PZD.  AH 
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Statut PZD będzie nowelizowany
                      LATO W ROD 2017 – WYPOCZYNEK, PRACA, WALKA

W dniu 20 maja 2016 
roku weszła w ży-
cie ustawa o zmia-
nie ustawy – Prawo  

o stowarzyszeniach oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. 2015. 1923), 
która istotnie znowelizowała prze-
pisy regulujące status stowarzy-
szeń, w tym także stowarzyszenia 
ogrodowego PZD. Z tego wzglę-
du istnieje obowiązek włączenia 
niektórych nowych rozwiązań do 
przepisów związkowych. W kon-
sekwencji Związek musi dokonać 
odpowiedniej zmiany statutu do 
20 maja 2018 roku. Do prac nad 
nowelizacją statutu powołano pięt-
nastoosobową Komisję Statutową.  
W jej skład wchodzą przedstawicie-
le struktur związkowych różnych 
szczebli, wspierani przez ekspertów 
prawnych. Wraz z pracami komisji 
prowadzone będą konsultacje we-
wnątrzzwiązkowe dotyczące zagad-
nień wymagających regulacyjnych 
zmian. 

Zmiany dotyczące 
wynagrodzenia

Powyższy obowiązek dostosowa-
nia statutu do nowelizacji dotyczyć 
będzie zasadniczo dwóch spraw, 
które odnoszą się bezpośrednio do 
Związku. Pierwsza kwestia odno-
si się do nowego art. 10 ust. 1 pkt 
5a ustawy – Prawo o stowarzysze-

Prace nad statutem ruszyły pełną parą. W dniu 6 czerwca 2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie 
Komisji ds. Nowelizacji Statutu PZD. Efektem jej prac ma być wypracowanie propozycji zmian, w celu 
dostosowania statutu do wymogów, które narzuciła nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

zarządu stowarzyszenia (Prezy-
dium Krajowej Rady), to noweliza-
cja wymaga, aby równocześnie roz-
strzygnąć możliwość otrzymywania 
przez członków zarządu terenowej 
jednostki organizacyjnej (okręgo-
wych zarządów) wynagrodzenia za 
czynności wykonywane w związku 
z pełnioną funkcją (art. 10a ust.  
1 pkt 4 ustawy – Prawo o stowarzy-
szeniach).

Kto ma reprezentować PZD

Druga sprawa, która wymaga 
dostosowania statutu PZD do no-

niach. Regulacja ta wymaga od 
każdego stowarzyszenia, aby w sta-
tucie jednoznacznie określono, czy 
istnieje możliwość otrzymywania 
przez członków zarządu wynagro-
dzenia za czynności wykonywane  
w związku z pełnioną funkcją. Z tre-
ści tego przepisu wynika, że doty-
czy „zarządu”, co w Związku odno-
si się do Prezydium Krajowej Rady. 
Stąd też statut nie musi rozstrzygać 
tej kwestii w stosunku do członków 
zarządów ROD. Natomiast w przy-
padku gdy w statucie zostanie prze-
widziana możliwość otrzymywania 
wynagrodzenia przez członków  

welizacji, odnosi się do kwestii re-
prezentacji Związku. Otóż z art. 11 
ust. 4 ustawy – Prawo o stowarzy-
szeniach wynika, że w umowach 
między PZD a członkiem Prezy-
dium KR oraz w sporach z nim, PZD 
musi reprezentować członek Krajo-
wej Komisji Rewizyjnej wskazany  
w uchwale tego organu lub pełno-
mocnik powołany uchwałą Krajo-
wego Zjazdu Delegatów. Jest to re-
gulacja szczególna wobec ogólnych 
zasad reprezentacji, które samo-
dzielnie ustalają stowarzyszenia we 
własnych statutach. Jednakże mocą 
tego przepisu, ustawodawca ogra-
niczył możliwości stowarzyszeń  
w tym zakresie w przypadkach 
relacji prawnych organizacji  
z członkiem zarządu. Dane sto-
warzyszenie ma jedynie swobodę  
w wyborze swojego przedstawi-
ciela, który będzie umocowany do 
reprezentacji organizacji w sto-
sunkach z członkiem zarządu. Ze 
względu na bezwzględny charakter 
omawianego przepisu, zasadne jest 
jego uwzględnienie w treści statutu, 
aby zasady reprezentacji PZD były 
kompleksowo uregulowane.

Prace już trwają

Niezależnie od powyższego na-
leży wskazać, że obowiązek dosto-
sowania statutu PZD do nowelizacji 
ustawy – Prawo o stowarzyszeniach 

Z badania przeprowa-
dzonego przez SW 
Research dla portalu 

RP.pl wynika, że TVP kierowa-
na przez Jacka Kurskiego stała 
się w opinii 2/3 ankietowanych 
mniej obiektywna. Również 
programy informacyjne i pu-
blicystyczne nadawane przez 
TVP nie cieszą się uznaniem 

widzów. Według 32 proc. ba-
danych nie zasługują one na 
zaufanie − wynika z badania 
CBOS. Konsekwencją utraty 
w oczach telewidzów wiary-
godności i obiektywizmu są 
fatalne wyniki oglądalności. 
Według danych Nielsen Audien-
ce Measurement z maja 2017 
r., TVP1 i TVP2 straciły blisko 

150 tys. widzów w porównaniu 
do maja 2016 roku. Zarów-
no Wiadomości, Teleexpress  
i Panorama odnotowały znacz-
ny odpływ telewidzów (ponad 
400 tys. osób). Negatywne 
opinie ankietowanych na te-
mat TVP, jak i znaczny odpływ 
widzów to dowody na coraz 
niższe standardy panujące 
u publicznego nadawcy. PZD 
również stał się niedawno 
ofiarą nagonki medialnej, któ-
rej efektem były nierzetelne  
i pozbawione dziennikarskiego 
obiektywizmu materiały opu-
blikowane na antenach Tele-
wizji Polskiej. Niestety, nasze 
pisma w tej sprawie spotkały 
się jedynie z cynicznymi odpo-
wiedziami Marcina Wolskiego 
(szef TVP2) oraz Jacka Kur-
skiego (prezes TVP) i unie-
możliwiono nam sprostowania 
nieprawdziwych informacji 
pomimo, że uprawniają nas do 
tego odpowiednie zapisy w Pra-
wie prasowym. PG 

TVP traci 
rzesze widzów
Jak wynika z ostatnich sondaży, Telewizja 
Polska stała się mniej obiektywna,  
a jej programy informacyjne są w opinii 
respondentów coraz mniej wiarygodne,  
co z kolei przekłada się na coraz gorsze 
wyniki oglądalności.

stanowi dobrą okazję do modyfika-
cji i udoskonalenia statutu również  
w sprawach nieobjętych tą no-
welizacją. Ponad dwuletni okres 
funkcjonowania statutu dostarczył 
bowiem wielu spostrzeżeń co do kwe-
stii, które należałoby udoskonalić  
w tym ważnym dokumencie. Wy-
pracowanie propozycji w celu do-
stosowania statutu do nowelizacji 
ustawy – Prawo o stowarzyszeniach,  
w  oparciu o  szerokie konsultacje 
wewnątrzzwiązkowe w zakresie za-
gadnień wymagających nowej regu-
lacji to główne zadanie Komisji Sta-
tutowej PZD. 
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