NADZWYCZAJNY
XIII KRAJOWY ZJ AZD DELEGAToW
POL SKIE GO ZWT4ZKU D7,TALKOWC OW
Warszail)a, dnia 9 grudnia 2077 r.
UCHWALA NR 1
Nadzwyczaj nego XIII Kraj owe go Zjazdu Delegat6w
Polskiego Zw iqzku Dzialkowc6w
z dnia 9 grudnia2llT r.
w sprawie zmiany Statutu Polskiego Zwiqzka Dzialkowcdw

Krajowy Zjazd Delegat6w Polskiego Zwiqzkt Dzialkowc6w, dziaNaj4c
na podstawie $ 163 Statutu PZD, postanawia co nastgpuje:

$1

W Statucie Polskiego Zwiry)<u Dzialkowc6w uchwalonym w dniu 2

lipca

2015 roku, wprowadzasig nastgpuj4ce zmiany:

l)

$

I

uSt. 3 oftzymuje brzmienie:

dzialalnoS6 na pracy spolecznej czlonk6w.;
do prowadzenia swych spraw mohe zatudniat pracownik6w, w tym swoich

,,3. PZD opiera swoj4

czlonk6w."

2)

$ 5 ust. I pkt 8) otrzymuje brzmienie:
,,8) organy zarzqdzal1ce zarzqdRoD, okrggowy zarz1d i Krajowy Zarzqd;"

-

3)

$ 5 ust. 2 pkt 1), pkt2), pkt 3) i pkt a) ofrzymuj4 brzmienie :
,,2. Organamiwyhszego stopnia w rozumieniu niniejszego stafufu sq:
1)
stosunku do walnego zebraria (konferencji delegat6w)

w

okrggowego zjazdu

delegat6w odpowiednio wlaSciwy

ROD

oraz

terytorialnie

okrggowy zarzqd oraz Krajowa Rada,
2) w stosunku do zarzqdu ROD - wlaSciwy terytorialnie okrggowy zarzqd,
3) w stosunku do okrggowej rady i okrggowego zarzqdu- Krajowy Zarzqd,
4) w stosunku do Krajowego Zarzqdu- Krajowa Rada,"

4)

l.

Dotychczasowa tre56 $ 6 zostaje ozrraczona jako ust.
Dodaje sig ust. 2
w brzmieniu:
,,2. Podstawowymi celami ROD s4:
l) zaspokajanie wypoczynkowych rekreacyjnych potrzeb spoleczeristwa
poprzez umoZliwianie prowadzenia upraw ogrodniczych;

i

2) poprawa warunk6w socjalnych czlonk6w spolecznosci lokalnych;
3) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Zyciowej orczvrryr6wnywanie
ich szans;
4) integracja wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych
warunkach orazzachowanie aktywnoSci i zdrowia emeryt6w i rencist6w;
5) integracja spoleczna os6b w wieku emerytalnym orazniepelnosprawnych;
6) przywracanie spolecznosci i przyrodzie teren6w zdegradowanych;
7) ochrona Srodowisk a i przyrody;
8) oddzialywanie na poprawg warunk6w ekologicznych w gminach;
9) ksztaltowanie zdrowego otoczenia czlowieka;
l0) tworzenie warunk6w do udostgpniania teren6w zielonych dla spolecznoSci
lokalnych,"

5)

$ 7 pkt 9) otrzymuje brzmienie:

,,9) wsp6lpraca z samorz4dami terytorialnymi, administracjq

rzqdow6,
i zawodowymi oraz organizacjami
zagtanicznymi o pokrewnych celach i zadaniach, atal<Ze przedsigbiorcami i
innymi instytucjami."

organizacjami spolecznymi

6)

$ 13 ust, 2 otrzymqe brzmienie:
,,2.Do czasrr powolania zarz1duRoD w nowym (odtworzonym) RoD uchwalg
w sprawie, o kt6rej mowa w ust. 1, podejmuje okrggowy zarzyd.',

7)

$ 14 ust.
,,7

8)

I pktT otrzymuje

brzmienie:
w posiedzeniu organ u P ZD, na kt6rym podej mowana j e st uchwala
dotycz4ca jego czLonkostwa w PZD w pierwszej instancj i, zabieral glos i
skladad wyjaSnienia na takim posiedzeniu,"

) br ac udzial

$ 17 ust. 2 otzymule brzmienie:
,,2. Do czasv powolania zarzqdu w nowym RoD uchwalg w sprawie, o kt6rej
mowa w ust. I, podejmuje okrggowy zarzqd."

9) Dotychczasowa treS6 $ 26 zostale oznaczonajako ust. l. Dodaje sig ust.
w brzmieniu:
,,2. Wyga3nigcie czlonkostwa
uchwaly."

w PZD stwierdza

wlaSciwy organ

2

w formie

10) W $ 27 skresla sig ust. 2, a

dotychczasowE treS6 ust. I pozostawia sig
w niezmienionym brzmieniu bez oznacznika numerem ustgpu.

l1) $ 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2.W uzasadnionych przypadkach uchwalg o pozbawieniu czlonkostwa mo1e
podj46 wlaSciwy terytorialnie okrggowy zanyd albo Krajowy Zarzqd."

32 pktz) i pkt 3) otrzymqq brzmienie:
,,2) w jednostce terenowej:

12)

S

a) okrggowy 4azd delegat6w,

b) okrggowarada,
c) okrggowy zarzqd,
d) okrggowa komisja rcwizyjna,
jednostce
3) w
krajowej:
a) Krajowy Zjazd Delegat6w,
b) Krajowa Rada,
c) Krajowy Zarzqd,
d) Krajowa Komisja Rewizyjna."
13) $ 34 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,,4. Postanowienia ust. 2 - 3 nie mqq zastosowania do walnych zebrah,
konferencji delegat6w orcz zjazd6w okrggorvych i krajowego."
14) $ 35 ust. I pkt 2) otrzymuje brzmienie:

,,2) wykonywa6 obowi4zki wynikalqce z pelnionej funkcji zgodnie
z zakresem zadafi organu, do kt6rego

15)

zostaL

wybrany,"

Dotychczasowa treSd $ 36 zostaje oznaczona jako ust. 2. Dodaje sig ust. I
w brzmieniu:
,,1. Posiedzenie organu PZD moze byd zvvolane przez organ wyLszego
stopnia."

16) W $ 39 ust. 1 w pkt 5) przecinek zastgpuje sig kropk4 i skreSla sig pkt 6).

17) $ 39 ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
,,1) wlaSciwy organ PZD, kt6rego byl czlonkiem - w przypadkach, o ttOryin
mowa w ust. I pkt l- 2,"
18) W $ 40 dotychczasowa treS6 ust. 3 zostaje oznaczonajako ust. 4, a ust. 2 i ust. 3
otrzymtj1 brzmienie:
,,2.Mandat czlonka organu powolanego w trybie okre$lonym w ust. 1 wygasa,
o ile na nalblizszym walnym zebraniu (konferencji) nie zostanie podjgta
uchwala o zatwierdzeniu powolania tej osoby w sklad organu, a takae w
przypadku uchylenia albo stwierdzenia niewaznoSci uchwaty o odwolaniu
czlonka organu, na miejsce kt6rego zostaL dokooptowany.
3. Organ, kt6ry powolal czlonkaw trybie okreslonym w ust. 1, obowi4zany jest

przedstawi6 na najblilszym walnym zebraniu (konferencji) informacjg
o tym powolaniu celem umozliwienia podjgcia uchwaly, o kt6rej mowa
w ust. 2."
19) $ 42 ust.

I otrzymuje

brzmienie:

,,1. Odwolanie organu PZD lub jego czlonka mo2e nast4pi6 w razie
stwierdzenia,2e nie wykonuje obowi4zk6w lub dziala w spos6b godzqcy
w PZD."

20) W $ 42 ust. 5 skreSla sig zdanie drugie.

2l) W $ 44 dodaje sig ust. 3 w brzmieniu:
,,3. Osoba naruszajqca niniejsze postanowienie odpowiada

osobiScie
zawszelkie szkody wyrzqdzonePZD na skutek dokonanego naruszenia."

22)

I otrzymuje brzmienie:
,,l.Decyfg o powolaniu rodzinnego

S 54

ust.

ogrodu dzialkowego, jako podstawowej
j e dno stki or gantzacy jnej P ZD, p o dej muj e okr g gowy zar zqd."

23) $ 59 ust. I i ust. 2 otrrymuj4 brzmienie:
,,1. Walne zebranie zwoluje zaruqd ROD i proponuje porz4dek obrad.
O terminie i proponowanym porz4dku zebrania zarzqd ROD zawiadamia
okrggowy zarz4d.
2. Walne zebrarie odbywa sig do 15 maja danego roku. Odstgpstwa od tego
terminu dopuszczalne s4 za zgodq okrggowego zarzqdu."
24) W $ 60 dotychczasowy ust. 2 zostaje oznaazonyjako ust. 3, a ust. 2 otzymuje
brzmienie:
,,2.W zawiadomieniu, o kt6rym mowa w ust. 1, podaje sig ponadto miejsce,
termin i godziny wyLohenia material6w sprawozdawczych zgodnie
z zasadami okreSlonymi przez Kraj owy Zarzqd."

25) $ 66 pkt 6) i pkt 7) otrzymuj4brzmienie:
' ,,6) wyb6r czlonk6w zarzqdv ROD i komisji rewizyjnej,
7) wyb6r delegat6w
przedzjazdow4)."

na okrggowy 4azd

(rejonow4 konferencjg

26) $ 67 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3.Stwierdzenie niewaznoSci walnego zebrania nale?y

do

okrggowego

zarzqdu."

27) 5 71 ust. l otrzymujebrzmienie:
,,1. Posiedzenia zarzqdv ROD zwofuje prezes lub zastgpujqcy go wiceprezes.
P o s i e dzen ie nalezy rw ohat takhe na Zqdanie c o naj mni ej I I 3 liczby c zlonk6w
zaruqdu ROD, naLqdanie komisji rewizyjnej lub organu wylszego stopnia.
Posiedzenie zarzqdu ROD mohe r6wniez zwolal prezes okrggowego
zarz4du."

23) $ 72 pkt4) otrzymuje brzmienie:
,,4) wypowiada umowy dzierlawy dzialkowej tazasadach okre5lonych w $ 85"

29) $ 73 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Z zastrzeileniem ust. 4, zaruqd ROD mohe reprezentowa| PZD w sprawie
przel<raczalqcej zakres zwyklego zarz4du, o ile uzyska uprzedniq zgodg
okrggowego zarzqdu pod rygorem niewaznoSci."

30) $ 74 otrzymule brzmienie:
,,1 .w powiatach, gminach, miastach i dzielnicach miast okrggowy zaruqd moze
powola6 iroztviqza6 kolegium prezes6w zarzqd6w ROD.
2. Kolegia prezes6w stanowi4 forum wymiany doSwiadczeri i ustalaj4
kierunek wsp6lpracy zainteresowanych ROD z samorzqdem terytorialnym.
3. zasady funkcjonowania kolegi6w prezes6w okresla Krajowy zarzTd."
31) $ 77 ust.2 otrzymuje brzmienie:
,,2.Do czasvpowolania zarz4duRoD w nowym (odtworzonym) RoD umowg
dzierlawy dzialkowej w imieniu PZD zawiera okrggovty zarzyd.,'
32) $ 79 ust. I otrzymuje brzmienie:
,,1. Odmowa zatwierdzenia przeniesienia praw
z wuilnych powod6w."

do dzialki moze nast4pii

33) $ 80 otrzyrnuje brzmienie:

,,1. DecyzjE w przedmiocie zatwierdzenia albo odmowy

'

zatwierdzenia
przeniesienia praw do dzialki podejmuje zan4dROD w formie uchwaly.
2. OSwiadczenie, w przedmiocie zatwierdzenia albo odmowy zatwierdzenia
przeniesienia praw do dzialki, sklada w imieniu PZD zarzqd ROD dzialajqc
na zasadach okre5lonych w $ 73 ust. 2 i dorgcza je obu stronom umowy za
pokwitowaniem lub przesyla listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru. Oswiadczenie sporz4dza sig w formie pisemnej,
przy czp odmowa zatwierdzenia przeniesienia praw do dziatki jest
sporzqdzana w formie pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem
niewaznoSci."

34) $ 83 ust. 2 pkt2) otrzymuje brzmienie:
,,2) okrggowy zarzqd - w przypadku, o kt6rym mowa w ust. I pkt 4.',
35) $ 85 ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5 i ust. 6 otrzymuj4 brzmienie:
,,2. Podstawg wypowiedzenia umowy stanowi uchwala zaru4dl RoD, kt6ra
musi by6 zatwierdzonaprzez okrggowy zarzqd.
3. zatwierdzenie, o kt6rym mowa w ust. 2, stanowi zgodg na zloaenie,
w imieniu PZD, oswiadczenia o wypowiedzeniu umowy o tresci
przedlo2onej przez zarzqd ROD.
4. W razie spelnienia warunk6w okreslonych w ust. l-3, zarzyd ROD moae
wypowiedzied umowg w drodze pisemnego oSwiadczenia, kt6re dorEcza
zainteresowanemu dzialkowcowi.
5. wypowiedzenia, o kt6rym mowa w ust. 4, dokonuje sig na pismie pod
rygorem niewaZnoSci. Wypowiedzenie okresla przyczynQ uzasadniaj4cq
wypowiedzenie. Postanowienia $ 77 stosuje sig odpowiednio.
6. W uzasadnionych przypadkach, okrggowy zarz4d moae samodzielnie
w;powiedzied umowg. w takim przypadku ust. 2-4 oraz $ 111 ust. 3
stosuje sig odpowiednio."

36) $ 88 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Z1danie, o kt6rym mowa w ust. l, dzialkowiec sklada na piSmie najp62niej
w terminie 3 miesigcy od dnia likwidacji RoD lub jego czgsci do
wlaSciwego okrggow ego zarzqdu."
37) $ 90 ust. 2 otrzymqe brzmienie:
,,2. Posiedzenia komisji rewizyjnej nvoluje prowadzi przewodniczqcy,
a w tazie jego nieobecnoSci zastgpcaprzewodn iczqcego. Posiedzenie komisj i
rewizyjnej mohe r6wniez zwolac przewodniczqcy okrggowej komisji
rewizyjnej."

i

38) $ 9l ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2.Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolg z wlasnej inicjatywy,
na polecenie okrggowej komisji rewizyjnej albo na wniosek okrggowego
zarzadu."

39) $ 92ust.1 i ust. 2 otr4rmtj4 brzmienie:
,,1. Komisj a rewizyjna bada i opiniuje roezne sprawozdanie zarzqdu ROD
i sprawozdanie finansowe ROD a takhe opiniuje preliminarze finansowe
ROD.

2. Wyniki kontroli oraz oceng rocznego

sprawozdania zarz4du ROD
rocznego sprawozdania finansowego ROD wraz z opini4 preliminarza
finansowego ROD komisja rewizylna przedstawia wraz z wnioskami na
waln5rm zebraniu. Ocena za okres kadencji przedstawiana jest na walnyrn
zebraniu sprawozdawczo wyborczym z wnioskiem w sprawie
absolutorium dla ustgpuj4cego zarzqdu ROD."

i

'

40) $ 99 ust. I otrzymuje brzmienie:
,,1. zwyczajny okrggovrry zjazd zwoluje okrggowa rada w ostatnim roku
kadencji."

4l)$ l0l

otrzyrnuje brzmienie:
,,o terminie, miejscu i porz4dku obrad okrggowe go zjazduokrggowy zarz4d
zawiadamia pisemnie '- za posrednictwem poczty lub dorgczajqc
zawiadomienie bezpoSrednio za pokwitowaniem - wybranych delegat6w
na co najmniej 14 dni przed terminem okrggowego zjazdu. Postanowienie
$ 60 ust. 3 stosuje sig odpowiednio."

42) $ 102 otrzymuje brzmienie:
,,D o znvy czajnego okrggowe

go zjazdu nale?y :

l) wytyczanie kierunk6w dziatalnoSci PZD naterenie
2) zatwierdzenie sprawozdania

z

okrggu,
dzialalnoSci okrggowej rady za okres

kadencji,

3) zatwierdzenie sprawozdania z dziaLalnoSci okrggowej komisji rewizyjnej
za okres kadencji,
4) udzielenie absolutorium ustgpuj 4cemu okrggowemu zarz4dowi,

5) uchwalenie programu dzialania okrggu,
6) ustalenie liczby i wyb6r czlonk6w okrggowej rady i okrggowej komisji
rewizyjnej oraz wyb6r delegat6w na Krajowy Zjazd Delegat6w PZD,
7) rozpatrzenie wniosk6w, zgloszonych na zjeLdzie i podjgcie stosownych
uchwal zgodnie z niniejszym statutem )
8) rozpatrzenie wszystkich innych spraw, dotyczqcych ROD na terenie
okrggu, nie zastrzezonych do kompetencji innych organ6w PZD."

43) $ 104 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3 .Nadzwy czajny okrggowy zjazd zwoluj e berw zglgdn4 wigkszoSci4 glos6w
okrggowa radazwlasnej inicjatywy lub na Zqdanie Krajowej Rady, atakhena
wniosek co najmnieJ ll3Iiczby delegat6w na okrggowy zjazd lub na wniosek
okrggowej komi sj i rewizyj nej, uchwalony b ezw zglEdn4 wigkszoS ci4 glos6w. "
44) Tytut umieszczony przed $ 105 otrzymuje brzmienie:
,,Okrggowa Rada i Okrggowy Zarzqd"

45)

$

.

$ll2

05,,$ 105

1

otrzymuj4 brzmienie:

1. Okrggowaradajest najwylszym organem w okrggu miEdzy okrggowymi
zjazdami delegat6w.
2. Okrggowa rada sklada sig z 19 - 39 czlonk6w.
3.Liczbg czlonk6w okrggowej rady ustala okrggowy zjazd delegat6w
w granicach okreSlonych w ust. 2.

$ 106
l. Okrggowa rada wybiera ze swego grona prezesa okrggu, wiceprezesa
(wiceprezes6w) okrggu, sekretarza okrggu i skarbnika okrggu.
2. Prczes okrggu kieruje i odpowiada za caloksrtah prac okrggowej rady.
3. Wiceprezes okrggu odpowiada za powierzone dziedziny dziatalnoSci
okrggowej rady oraz zastgpuje prezesa okrggu w pelnieniu obowi4zk6w,
W przypadku wyboru wigcej niZ jednego wiceprezesa okrggu, okrggowa
rada powoluje pierwszego wiceprezesa okrggu zastgpuj4cego prezesa
okrggu w pelnieniu obowi4zk6w.
4. Sekretarz okrggu odpowiada za dokumentowanie dzialalno(;ci okrggowej
rady.
5. Skarbnik okrggu odpowiada za prowadzenie spraw finansowych
i dokumentacji flrnansowej jednostki terenowej PZD.
$ 107
1. Okrggowa rada wybiera ze swego grona okrggowy zarzqd.
2. Okrggowy zarzqd sklada siE z 7 - 11 czlonk6w. W sklad okrggowego
zanydu wchodz4:
1) prezes okrggu,
2) wiceprezes (wiceprezesi) okrggu,
3) sekretarz okrggu,

4) skarbnik okrggu,
5) czlonkowie okrggowego zarzqdu.
3. Okrggowy zarzyd dokonuje podziafu obowi4zk6w pomigdzy swoich
czlonk6w. Postanowienia $ 106 ust. 2-5 stosuje sig odpowiednio.
$ 108

l. Posiedzenia okrggowej rady zwoluje prezes lub

zastgpuj4cy go
wiceprezes. Posiedzenie nalezy takhe rwolal w termini e trzydziestu dni
od zloilenia pisemnego L1dania przez okrggow4 komisjg rewizyjnq,
Krajow4 Radg lub co najmniej ll3 liczbg czlonk6w okrggowej rady.
Posiedzenie okrggowej rady mohe r fwnie? zw ola1 Prezes P ZD .
2. Posiedzeniu okrggowej rady przewodniczy prezes lub zastgpuj4cy
go wiceprezes.
3. Posiedzenia okrggowej rady powinny odbywa6 sig co najmniej trzy razy
w roku.
4. Tryb pracy okrggowej rady okresla regulamin uchwalony przez
okrggow4 radg. Regulamin podlega rejestracji przezKrajow4 Radg.
$ 10e
Do okrggowej rady nale?y:
l) realizacja kierunk6w dzialalnoSci PZD na terenie okrggu ustalonych przez
okrggowy zjazd,
2) uchwalanie rocznych plan6w pracy i preliminarzy frnartsowych okrggu,
3) zatwierdzenie rocznego sprawozdaniaz dziatralnoSci okrggowe go zarz4du,
' 4) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego okrggu
sp orz1dzane go przez okrggowy zar zEd,
5) zatwierdzanie rocznych zbiorczych preliminarzy finansowych
i sprawozdaf finansowych ROD,
6) rozpatrywanie sprawozdari i wniosk6w okrggowego zarzqdl oraz
podejmowanie stosownych uchwal i stanowisk,
7) ustalanieliczby delegat6w na okrggowy zjazdPzD,
8) nadawanie nazw ROD z obszaru swojego dzialania,
9) wykonywanie zadafi i podejmowanie uchwal w innych sprawach
okreslonych w postanowieniach niniejszego statutu jako kompetencja
okrggowej rady.
$

ll0

l. okrggowy

zarzqd prowadzi sprawy okrggu, dziaLa na rzecz

RoD oraz
organami samorz4du terytorialnego i terenow4
administracj4 rzqdowq z obszaru dzialania okrggu w zakresie tworzenia,

wsp6lpracuje

z

funkcjonowania i rozwoju ROD.
2. Do okrggowego zarz1dunale?y:
1) udzielanie pomocy zarz4domRoD w zakresie spraw okreslonych w $ 72,
2) podejmowanie inicjatyw w celu tworzenia i rozwoju ROD,
3 ) gospodarowanie i r ozp orzqdzanie Srodkami finansowymi okrggu,
4) zaruqdzanie maj4tkiem trwalym i utrzymywanie go w nalezytym stanie,

5) rozporz}dzanie maj4tkiem ruchomym pozostaj4cymi w dyspozycji
okrggu,
6) sprawowanie nadzoru nad zarzydami ROD w zakresie wypelniania ich
obowi4zk6w,
7) udzielanie zgody zarzqdom ROD na dzialanie przel<raczajqce zal<res
zwyklego zarzqdu, z vrylEczeniem spraw okreSlonych w $ 134 ust. 2
pkr 13,
8) podejmowanie dzialrerrt w celu uzyskania i rozliczenia dotacji celowej ze
Srodk6w publicznych,
9) prowadzenie inwestycji rwi1zanych z zakladaniem i modernizacj4 ROD,
10) sprawowanie nadzoru nad zarzqdami RoD w zakresie zgodnego
z regtlaminem ROD zagospodarowania ogrodu,
ll) rozpatrywanie i zalatwianie skarg dotyczqcych dzialalnoSci zaruqdow
ROD oraz zagospodarowania ROD,
1 2) stwier dzanie niewazno Sci walnych zebr af (konferencj i dele gat6w),
13) zmienianie, uchylanie lub stwierdzanie niewaznoSci uchwal walnych
zebr afi (konferencj i delegat6w),
14) zmienianie, uchylanie lub stwierdzanie niewaZnoSci uchwal zarz4d6w
ROD,
15) podejmowanie uchwal w przedmiocie zatwierdzenia uchwal zarzqd6w
ROD o wypowiedzeniu umowy dzierzawy dzialkowej,
16) zawieszanie lub odwotywanie zarz4d6w ROD lub ich czlonk6w oraz
powotywanie zarzqd6w komisarycznych ROD, a takZe stwierdzanie
wygaSnigcia mandat6w czlonk6w zarzqd6w ROD,
' 17) zatwierdzanie plan6w zagospodarowania nowych oraz zmian plan6w
zagospodarowania istniej4cych ogrod6w,
.
18) podejmowanie uchwal w sprawie l1czenia lub podzialu ROD,
19) podejmowanie uchwal w sprawie wyraaania zgody na czasowe zajgcia
terenu ROD oraz opiniowanie wniosk6w o ustanowienie sluzebnoSci na
nieruchomoSciach PZD,
20) opiniowanie 24dah wlaScicieli nieruchomoSci w zakresie likwidacji
caloSci lub czgSci ROD orazvczestniczenie w jej przebiegu,
2l) terminowe rozliczanie i odprowadzanie nalehnej skladki czlonkowskiej i
innych naleznoSci wewrt4trz or ganizacyjnych do organu wyaszego stopnia,
22) oryanizowanie i prowadzenie oSrodk6w szkolenia oraz oSrodk6w
finansowo-ksiggowych dla ROD,
23) prowadzenie Rejestru czlonk6w organ6w PZD w czgsci dotycz4cej
czlonk6w organ6w ROD z obszaru dzialania okrggu,
24) wykonywanie zadah okreSlonych w innych postanowieniach niniejszego
statutu odnosz4cych sig do okrggowego zarz4du.
3. Postanowienia $ 108 ust. l-3 stosuje sig odpowiednio do okrggowego zarzqdu,
ztym ze regulamin uchwalony wedlug $ 108 ust. 4 podlega rejestracji przez
Krajowy Zarzqd.
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$

lll

l. W zakresie swoich kompetencji

okreslonych niniejszym statutem okrggowy
zarzqd samodzielnie reprezentuje pzD, w tym w sprawach sado - ch,
adminjstracyjnych i podatkowych. W tym zal<resie okrggowy zarzqd, moLe
s am odzi e ln ie zaciqgal zob ow iqzania
maj 4tkowe w imi en iu p zD .
2' Okrggowy zaruTd mohe przelq1 prowadzenie spraw i postgpowari s4dowych,
administracyj nych i podatkowych prowadzonych pri", zizyd,RoD.
3. Do skladania oSwiadczeri woli w zakresie okreslonym w uri. t i 2, w tym
ustanawiania pelnomocnik6w procesowych, konieczne jest wsp6ldzialanie:
I ) prezesa okrggu z inny m czlonkiem okrggowe go zan4du
albo,
2) wiceprezesa (pierwszego wiceprezesa) okrggu ti skarbnikiem albo
sekretarzem okrggu.

$ 112
1. Okrggovrry zarz4d, moze tworzyt delegatury rejonowe jako swoje jednostki
pomocnicze, kt6rych zadaniem jest usprawnienie dzialania okrggowego
zarzqdu, obstugi statutowej czlonk6w orazulatwienie wsp6lpracy
z nbO.
2. Zasady funkcjonowania zal<res dzialania delegatur i.3ono*y.h okresla
Krajowy Zarzqd.',

i

46)

$ I 14 ust. 1 i ust. 2 otrzymqqbrzmienie:
,,1' Okrggowa komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczqcego,
zastgpc9 (zastgpc6w) i sekretarza. W przypadku *yboru wigcej
niz jedne-go
zastgpcy przewodnicz4cego, okrggowa komisj a rewizyjnapowohJ pi.nrr"lo
e
zastgpc? przewodniczqcego zastgpuj4cego przewodniczqcego w pelnieniu
obowi4zk6w.
2. Posiedzenia okrggowej komisji rewizyjnej zrvoluje i prowad ziprzewodniczqcy,
a w r azie jego nieob ecnoSci pi erwszy zastgpc a pizewodn icz4ce go. p
osiedzenie
okrggowej komisji rewizyjnej mohe zwolai r6wniez p.r"*odn i-czqcy
Krajowej
Komisji Rewizyjnej."

47)

$ 115 otrzymuje brzmienie:
,,1' Okrggowa komisja rewizyjna przeprowadza kontrolg oceng dzialalnosci
okrggowej rady i okrggowego zarz4du, w tym finansowej
2.Okrggowa komisja rewizyjna przeprowadza kontroig dzialalnoftci
ROD
w miarg potrzeby.
3' okrggowa komisj a rewizyjnabada i opiniuj e roczne
sprawozdanie okrggowego
zarzqdu sprawozdarria finansowe okrggu oraz zbiorcze sprawozdania
finansowe z RoD, a takhe opiniuje preiiminarze finansowe okrggu oraz
zbior cze pr eliminarc fi nansowe ROD.
4'Okrggowa komisja rewizyjna przeprowadza kontrole z wlasnej inicjatywy,
na polecenie Krajowej Komisji Rewizyjnej. Okrggowa komisja rewiiyjna
moie przeprowadzi6 kontrolg na wniosek okrggowego zarzqdu.
5. okrggowa komisj a rewizyjna nadzoruje komisje rewizyjne RoD.',

i

i

48)

S 122 otrzymuje brzmienie:

l0

i porz4dku obrad Krajowego Zjazdu Delegat6w Krajowa
Rada zawtadamia pisemnie - za poSrednictwem poczty lub dorgczajqc
,,O terminie, miejscu

zawiadomienie bezpoSrednio za pokwitowaniem - wybranych delegat6w na co
najmniej 14 dni przed terminem Krajowego Zjazdu Delegat6w. Postanowienie
$ 60 ust. 3 stosuje sig odpowiednio."

49)

$ 130 otrzymuje brzmienie:
,,Do Krajowej Rady nale?y:
1) realizowanie postanowieri ustawy, statutu oraz uchwal Krajowego Zjazdu,
2) ustalanie kierunk6w polityki PZD,
3) okreSlanie kierunk6w rozwoju ROD,
4) zajmowanie stanowisk w sprawach istotnych dla PZD i ogrodnictwa
dzialkowego,
5) uchwalanie regulaminu ROD,
6) interpretowanie postanowief statutu,
7) uchwalanie rocznych plan6w pracy i preliminarzy frnansowych jednostki
krajowej,
8 ) zatwi er dzenie ro czne g o sprawozdan ia z dzialalno S c i Kraj owe g o Zar z1dv,
9)zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego jednostki krajowej
sp oruqdzanego przez Kraj owy Zar zqd,
l0) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego PZD sporzqdzanego
przez Krajowy Zarzyd,
I l) udzielenie absolutorium Krajowemu Zaruydowi za okres kadencji,
12) ustalanie wysokoSci skladki czlonkowskiej oraz zasad jej podziatu
p omi gdzy j edno stki or ganizacyjne P ZD,
13) ustalanie zasadprowadzenia i finansowania inwestycji w PZD,
'
14) stwierdzanieniewaznoSci okrggowych4azd6w,
15) zmienianie, uchylanie lub stwierdzanie niewaznoSci uchwal okrggowych
zjazd6w,
16) ustalanie iloSci delegat6w na zwyczajny Krajowy Zjazd Delegat6w
wybierany ch przez poszczegolne okrggow e zjazdy delegat6w,
1 7) nadawanie sztandar6w dla j ednostek organi zacyjnych P ZD,
18) ustanawianie tytut6w honorowych i odznaczen nviqzkowych innych niZ
okreSlonew$ l4l i142,
19) wykonywanie zadafi i podejmowanie uchwal w innych sprawach
okreSlonych w postanowieniach niniejszego statutu jako kompetencja Krajowej
Rady."

50) Tytul umieszczony przed $ 131 otrzymuje brzmienie:
,,Krajowy Zarzqd"

51) $ 13l otrzymujebrzmienie:
,, 1. Krajowy Zarzyd jest zarzqdem PZD.
2. Krajowy Zarz4d reprezentuje i prowadzi sprawy PZD nazasadachokreSlonych
niniejszym statutem."

ll

52) $ 132 otrzymuje brzmienie:
,,l.Krajowy Zaru4d wybiera Krajowa Rada spoSr6d swoich czlonk6w.
2. Krajowy Zarzqd sklada sig z 7 - ll czlonk6w. W sklad Krajowego Zarzqdu
wchodz4:
1) Prezes PZD,
2) wiceprezesiPZD,
3) Sekretarz PZD,
4) Skarbnik PZD,
5) czlonkowie Krajowego Zarzqdu.
3.Krajowy Zarzyd dokonuje podzialu obowi4zk6w pomigdzy swoich czlonk6w.
Postanowienia $ 128 ust. 2-5 stosuje sig odpowiednio.
53) $ 133 otrzymuje brzmienie:
,,1. Posiedzenia Krajowego Zarzqdu nvoluje Prezes PZD lub zastgpvl1cy go
wiceprezesPZD. Posiedzenie nale?y takhe zwola( w terminie trzydziestu dni
od zloaenia pisemnego Zqdania przez Krajow4 Komisjg Rewizyjn4 lub co
naj mniej I I 3 Iiczbg czlonk6w Kraj oweg o Zarzqdu.
2. Posiedzeniu Krajowego Zarzqdu przewodniczy Prezes PZD lub zastgpujecy
go wiceprezesPZD.
3. Tryb pracy Krajowego Zaruy&s, okreSla regulamin uchwalony przez Krajowy
Zarzqd."
54) $ 134 otrzymuje brzmienie:
,,1. Krajowy Zaruqd prowadzi sprawy PZD, dziala na rzecz czlonk6w
' i jednostek organizacyjnych PZD oraz wsp6lpracuje z organami wtadzy
publicznej, or ganizacj ami spolecznymi, zawodowymi i politycznymi.
2.Do Kraj owego Zarzqdv nalezy :
l) kierowanie bielqcqdzialalno5ci4PZD,
2) wykonywanie uchwal Krajowego Zjazdu Delegat6w i Krajowej Rady,
3) zawieszarrie lub odwotywanie okrggowych zaru4d6w lub ich czlonk6w

oraz powolyrvanie okrggowych zaruqd6w komisarycznych,

a

takZe

stwi erdzanie wy ga6ni g c i a mand at6w czlonk6w okrg gowych zar zEd6w,
zmienianiq uchylanie lub stwierdzanie niewaznoSci uchwal organ6w PZD
nilszego stopnia,

4)

5)

zarzqdzanie maj4tkiem jednostki krajowej oraz gospodarowanie jej
funduszami,
6) okreslanie zasad zarz4dzania maj 4tkiem i fundus zami P ZD pozostaj 4cymi
w dyspozycji jednostek organizacyjnych PZD,
7) sprawowanie nadzoru nad dzialalnoSci4 j ednostek or ganizacyjny ch P ZD,
w tym nad prawidlow4 gospodark4 finansow4,
8) przyjmowanie preliminarzy finansowych i sprawozdari finansowych
okrgg6w oraz zbiorczych preliminarzy i sprawozdari finansolvych ROD
i okrgg6w,
9) okreSlanie zasad tworzenia biur, zatrudniania i wynagradzanta
w j edno stkach organi zacylny ch P ZD,
l0) podejmowanie decyzji w przedmiocie likwidacji caloSci lub czgSci ROD,
T2

l) podejmowanie decyzji o wsp6lpracy lub pr4rnalehnoSci do organizacji
krajowych i zagraricznych o pokrewnych celach i zadaniach,
I

i

12) prowadzenie Rejestru Rodzinnych Ogrod6w Dzialkowych Rejestru
Czlonk6w Organ6w PZD w czgsci dotycz1cej czlonk6w organ6w okrggowych

i krajowych,
13) podejmowanie decyli w sprawie nabycia, zbycia lub obci4zenia maj4tku
trwalego PZD,
14) wykonywanie zadafi i podejmowanie uchwal w innych sprawach
okreSlonych w postanowieniach niniejszego statutu jako kompetencja
Krajowego Zarzydu."

55)

$ 135 ofrzymuje brzmienie:
,,1. Krajowy Zarzqd reprezentuje PZD oraz ma prawo zaciqgal zobowi1zania
maj 4tkowe w imieniu PZD.
2. Z tzasadnionych wzglgd6w Kraj owy Zarzqd moze przej46 prowadzenie spraw
s4dowych i administracyj nych prowadzo ny ch przez inne organ y p zD .
3.Do skladania oSwiadczeri woli, w tym ustanawiania pelnomocnik6w
procesowych, konieczne jest wsp6ldzialanie:
l) Prezesa PZD z innym czlonkiem Krajowego Zarz4du albo,
2) Wicepre zesa P ZD (pierwszego wiceprezesa PZD) z drugimwiceprezesem
PZD, Skarbnikiem PZD albo Sekretarzem p ZD.-

56)

$ 137 ust.

I i ust. 2

otrrymuj1brzmienie:
,,l.Krajowa Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczqcego,
' zastgpc7 (zastgpc6w) i sekretarza. W przypadku wyboru wigcej niZ jednego
zastgpcy przewodniczqcego, Krajowa Komisja Rewizyjna powoluje
pierwszego zastgpcg przewodn iczqcego zastgpuj 4cego przew odniczqcego *
pelnieniu obowi4zk6w.
2.Posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej zwoluje i prowadzi

przewodnicz1cy,

a w

rzizie

jego nieobecnosci pierwszy

zastqpca

przewodniczqcego."

57)

58)

$ 138 otrzymuje brzmienie:
,,Krajowa Komisja Rewizyjna bada i opiniuje:
l) roczne sprawozdanie finansowego jednostki krajowej,
2) roczne sprawozdanie z dzialalnoSci Krajowego Zaruqdu,
3) zbiorcze sprawozdanie finansowe z ROD i okrgg6w,
4) roczne sprawozdanie finansowe pZD,
5) preliminarz finansowy j ednostki kraj owej,
6) zbiorcze preliminarze finansowe ROD i okrgg6w."
139ust.
1iust.2 otrrymujqbrzmienie:
$
,,l.Krajowa Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolg i oceng dzialalnoSci
Krajowej Rady i Krajowego Zarzqdu, w tym finansow4 oraz kontrolg
okrgg6w i ROD.

13

2.Krajowa Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole z wlasnej inicjatywy.
Krajowa Komisja Rewizyjna moile przeprowadzi6 kontrolg na wniosek
Krajowego Zarzqdu."
59) $ 141 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,,4.Tytu$, o kt6rych mowa w ust.
ustalo czlonkostw o w PZD."

60) $ I42 ust.

|

-3, mohna nadat rowniei osobie, kt6rej

i ust. 3 otrzymuj4 brzmienie:
szczeg6lnie
aktywn4 dzialalnoSd spoleczn4 i wzorow4 uprawg dziaLk|
,,l.Za
czlonek PZD mohe by6 wyr62niony odznakq "Zasluhony Dzialkowiec" lub
odznak4"ZaZaslugi dla Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w", a takae odznak1
" Za Zaslugi dla Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego".
2. Odznaka"ZaZaslugi dla Polskiego Zwi1zku Dzialkowc6w" lub odznaka"Za
Zastugi dla Rodzinnego OgroduDziatkowego" mohe by6 nadana osobie nie
bgd4cej czlonkiem PZD.
3.Warunki i tryb nadawania oraz pozbawiania odznak rwiqzkowych okresla
regulamin uchwalony przez Kraj ow4 Radg."
1, ust. 2

6l) W $ 144 dodaje

,,4.

sig ust. 4 i ust. 5 wbrzmieniu:

WlaSciwy okrggowy zarzqd mohe podj46 uchwalg obowi}zuj}cl

dzialkowc6w z okreSlonego ROD do uiszczenia oplaty ogrodowej na pokrycie
koszt6w wynikaj4cych z tytulu prawnego do nieruchomoSci zajEtej przez
ROD, a w szczeg6lnoSci oplaty rocznej za uzytkowanie wieczyste.
' Postanowienia ust. 2 stosuje sig odpowiednio.
5. JeZeli dzialkowiec nie uiSci oplat ogrodowych w caloSci lub w czEilci, mo4e
rwolnil sig od tego obowiqzkutakile w ten spos6b, 2e zazgod4zarzqduRoD
bezplatnie wykona osobiScie lub poprzez osobg blisk4 prace fla rzecz ROD
odpowiadaj?ce wartoSci zobowiqzania z\rtuht oplat ogrodowych, o ile walne
zebranie dopuSci takq mo2liwoS6 w drodze uchwaly. Walne zebranie okresla
w takiej uchwale w szczeg6lnoSci todzaje prac do wykonania, stawki
godzinowe za ichwykonani e oraz zasady organizacji prac. Realizacja uchwaty
nale?y do zanydu ROD."
62) W $ 145 skreSla sig ust. 3 i ust. 4.

63) $ 147 wt.

I

pI*.2 otrzymuje brzmienie:
,,2) oplatE ogrodow4 przeznaczon4 na pokrycie wydatk6w, o kt6rych mowa
w $ 144 ust. 3 pkt 5, podwyzszonq o kwotg okreSlon4 przez okrggow4 radg
PZD; kwota ta nie mohe prze},roczyt 25% minimalnego wynagrodzeria za
pracg okreS I one go w obow iqzujqcy ch przepi sach. "

62) $ 147 ust.4 i ust. 5 otrzymuj4 brzmienie:
,,4.Postanowieri ust. I pkt I nie stosuje sig do dzialkowca, kt6ry nabyl prawo do
dziaLki po osobie bliskiej .

t4

5.Postanowieri ust. I pkt I i 2 nie stosuje sig do dzialkowca, kt6ry nabyl prawo
do dzialki swojego wsp6lmalZonka albo nabyl prawo do dzialki po zmartym

malhonkl."

63)

Dotychczasowa treS6 $ 148 zostaje oznaczona jako ust. 2, a ust. I otrzymuje
brzmienie:
,,1.2 zastrzezeniem obowi4zku okreslonego w $ 147 ust. I pkt I i 2, w roku
nabycia prawa do dziaLki dzialkowiec jest zwolniony z obowiqzku uiszczenia
oplat ogrodowych do wysokoSci uiszczonych za ten rok oplat ogrodowych
pr zyp adaj1cych na dzialkg."

64) $ 150 otrzymuje brzrnienie:
,,1.W przypadku nie oplacenia w terminie do 30 czerwca skladki czlonkowskiej
lub oplat ogrodowych w ustalonym przezwalne zebranieRoD terminie, zarzqd
ROD obowi4zany jest nalicza(, odsetki ustawowe za opolnienie licz1c od dnia
nastgpnego po ustalonym terminie.
2.Jeheli dziefi oznaczony jako termin wplaty przypada na dzieh ustawowo wolny
od pracy lub sobotg, termin uplywa dnia nastgpnego, kt6ry nie jest dniem
wolnym od pracy ani sobot4."

65)

$ 156 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
,,5.Jednostki organizacyjne PZD prowadzq rachunkowoS6 na zasadach okreslonych
w przepisach powszechnie obowi4zuj4cych orazprzezZakJadowy Plan Kont PZD
uchwalony przez Krajowy Zarzyd."

66) $ 161 otrzynuje brzmienie:
,,Szczeg6lowe zasady funkcjonowania ewidencji dzialekokresla uchwala Krajowego
Zatzydu."

67) $ 162 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2.Zasady prowadzenia i funkcjonowania rejestr6w, o kt6rych mowa w ust. l, okresla
uchwala Kraj oweg o Zarz4du."

s2

W celu rcalizacji obowi4zku wynikaj4cego z art. 8 ustawy 225 wrzesnia 2015 roku
o zmianie ustawy - Prawo o stciwarzyszeniach oraz niekt6rych innych ustaw
(Dz. U. 2015.1923), w Statucie Polskiego Zwi1zku Dzialkowc6w uchwalonym w dniu
2lipca 2015 roku, wprowadzasig nastgpuj4ce zmiany:

l) W $ 35 dodaje

sig ust. 3 w brzmieniu:
Czlonek
organu mohe otrzymywai wynagrodzenie za czyntosci wykon).wane
,,3.
w rw iqzku z p elnion1 fu nkcj 4 na zas adach okre S I on y ch pr zez Kraj ow4 Rad g. "

2) W $ 70 dodaje sig ust. 7 w brzmieniu:

15

,7.

Czlonek zarzqdu ROD mohe otrzymywa( wynagrodzenie za czynnoSci
wykonywane w zwi4zku z pelnion1 funkcj4 na zasadach okreSlonych przez
Krajow4 Radg."

3) Do zmienionego g 107 dodaje sig ust. 4 w brzmieniu:

,,4. czlonek okrggowego zarz4dv moze otrzymywa(, wynagrodzenie
za czynnoSci wykonywane w rwi4zku z pelnion4 funkcj4 na zasadach
okreSlonych przez Kraj ow4 Radg.

"

4) Do zmienionego g 132 dodaje sig ust. 4 w brzmieniu:
,,4. Czlonek Krajowego Zarzqdu moze otrzymywa6 wynagrodzenie za czynno1ci
wykonywane w rwi4zku z pelnionq funkcj4 na zasadach okreslonych przez
Krajow4 Radg."

$3

l.

Osoby wchodz4ce w dniu wejScia w Zycie zmianw statucie w sklad dotychczasowego
okrggowego zarz1du zachowujq swoje mandaty jako czlonkowie okrggowej rady
i r ealizujq j ej zadania.
2. Osoby wchodz4ce w dniu wejScia w Zycie zmian w statucie w sklad prezydium
okrggowego zaru4du zachowuj4 swoje mandaty jako czlonkowie okrggowego
zarzqdu i r ealizuj 4 j e go zadania.
3. Osoby wchodz4ce w dniu wejScia w zycie zmian w statucie w sklad Prezydium

Krajowej Rady zachowujq swoje mandaty jako czlonkowie Krajowego Zanqdu
i rcalizujE j e go zadania.

l.

s4

Do spraw wszczgtychaniezakoriczonych, do dniawejScia w Lycieniniejszej uchwaty
stosuj e sig dotychczasowe postanowienia statutu.
2. Do spraw, w kt6rych - przed dniem wej6cia w |ycie zmianw statucie - zarzqd,RoD
podj4l uchwalg o wypowiedzenit umowy dzierhawy dzialkowej, stosuje sig
doty chczasowe postanowienia statutu.

$s

Zmiany w statucie przyjgte niniejsz4 uchwal4 wchodz4 w |yciez dniem zarejestrowania
ich przez sqd, zwyj4tkiem zmianokreslonych w $ I pkt 18, $ pr<t 24 i g 1 pkt 6l
niniejszej uchwatry, kt6re wchodzqw Zycie I stycznia2}lg roku.

I

Warszawa, dniq 9 grudn

l6

