
Uchwała Nr 92/2020 
Zarządu ROD „Polana” w Bydgoszczy 

z dnia 08 lipca 2020 r. 

 

w sprawie wyboru metody odbycia walnego zebrania sprawozdawczego w 2020 roku  

w warunkach spowodowanych przez zagrożenie epidemiologiczne. 

 
Mając na uwadze uwarunkowania prawne wynikające ze zmian w przepisach 

powszechnie obowiązujących wprowadzonych w 2020 r. w związku z ogłoszoną pandemią 
na terenie RP oraz okoliczności faktycznie występujące w ROD „Polana”, zarząd ogrodu 
postanawia: 
 

§ 1 
Na podstawie § 3 i 4 Uchwały nr 4/IV/2020 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z 
dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie odbywania walnych zebrań ROD w warunkach 
spowodowanych przez zagrożenie epidemiologiczne, Zarząd ROD „Polana” podjął decyzję 
o odstąpieniu w 2020 r. od zwoływania walnego zebrania członków PZD w ROD 
„Polana”. 

 
§ 2 

1. Podejmując decyzję o wyborze metody realizacji zadań statutowych przynależnych 
walnemu zebraniu, Zarząd ROD „Polana” w pierwszej kolejności kierował się 
przesłankami zapewnienia bezpieczeństwa dla zdrowia i życia działkowców – 
uczestników walnego zebrania. 

2. Przy podjęciu decyzji, o której mowa w § 1, Zarząd ROD „Polana” uwzględnił możliwość 
faktycznej realizacji wymogów wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, 
zwłaszcza w zakresie ograniczeń co do maksymalnej ilości uczestników spotkań, 
zachowania bezpiecznej odległości oraz obowiązku zakrywania ust i nosa, oraz 
zabezpieczenia odpowiedniej ilości środków dezynfekcyjnych. 

3. Zarząd ROD „Polana” dokonał wyboru stosunkowo najprostszej metody, o której mowa  
w § 1, przy uwzględnieniu warunków panujących w ROD „Polana”, a zwłaszcza 
dysponowanej i dostępnej infrastruktury. 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uzasadnienie. 
Stan faktyczny i prawny wywołany przez epidemię w 2020 r. spowodował paraliż 

organizacyjny wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych. Oczywista konieczność 
ograniczenia organizacji zgromadzeń i spotkań, z uwagi na potrzebę przeciwdziałania 
rozwojowi epidemii w połączeniu z ograniczeniami wprowadzonymi przez przepisy 
powszechnie obowiązujące spowodowały, że stosowanie zasad zwoływania i odbywania 
walnych zebrań zapisanych wprost w Statucie PZD czyni niemożliwym odbycie tych 
zgromadzeń w większości ogrodów. 

Krajowa Rada PZD uznała za optymalne pozostawienie ostatecznych rozstrzygnięć co 
do sposobu postępowania na poziomie zarządów ogrodów i ograniczenie się do wskazania 
opcji postępowania, które w opinii KR PZD są zgodne ze Statutem PZD oraz przepisami 
powszechnie obowiązującymi, w szczególności ustawami o rodzinnych ogrodach 
działkowych, prawo o stowarzyszeniach, a także rozporządzeniami Rady Ministrów i Ministra 
Zdrowia. 

Zarząd ROD „Polana”, mając na uwadze wytyczne wynikające z Uchwały nr 4/IV/2020 
Krajowej Rady PZD, kierując się w pierwszej kolejności troską o zdrowie i życie działkowców, 
przyjął rozwiązanie polegające na odstąpieniu od zwoływania w 2020 roku walnego zebrania 



członków PZD w ROD „Polana” w Bydgoszczy, przyjmując za najważniejsze kryterium 
bezpieczeństwo jego uczestników. 

Z uwagi na liczebność ROD „Polana” w Bydgoszczy, tj. 638 działek i około 950 
członków PZD, zarząd ogrodu nie jest w stanie zapewnić warunków lokalowych do 
przeprowadzenia walnego zebrania z zachowaniem bezpiecznej odległości między 
uczestnikami. Również infrastruktura ogrodu nie posiada odpowiedniej powierzchni. 

Nie możliwym technicznie jest też przeprowadzenie walnego zebrania w trybie 
zdalnym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmującej wielostronną 
komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy zebrania mogliby 
wypowiadać się oraz głosować w toku posiedzenia przebywając np. w swoim miejscu 
zamieszkania. 

Również odbycie konferencji delegatów zamiast walnego zebrania, nie znalazło w 
oczach Zarządu ROD „Polana” uznania. Rodzinny Ogród Działkowy „Polana” składa się z 7 
sektorów. Powoduje to potrzebę odbycia 7 osobnych zebrań działkowców w sektorach w 
celu wyłonienia delegatów na walne zebranie. Następnie musiałoby odbyć się następne (już 
ósme) walne zebranie sprawozdawcze, z udziałem wybranych delegatów. Uznano, iż 
przyjęcie takiej formy wymaga czasu i obciążyłoby znacząco budżet ogrodu. 

Chcąc uniknąć konfliktów między działkowcami a zarządem, spowodowanych 
losowym wyborem uczestników komisarycznego walnego zebrania, zarząd nie zdecydował 
się również na wystąpienie do OZ PZD z wnioskiem o zawieszenie aktualnie działającego i 
powołanie komisarycznego walnego zebrania sprawozdawczego.   

Zdaniem Zarządu ROD „Polana” w Bydgoszczy, jedynym optymalnym rozwiązaniem 
jest odstąpienie od zwołania w 2020 r. walnego zebrania sprawozdawczego. Zakres działań 
organów statutowych dotyczący przedstawienia sprawozdań za 2019 rok i preliminarzy na 
rok 2020 zostanie zrealizowany  na walnym zebraniu sprawozdawczym w 2021 roku. 

 
 Funkcjonowanie ROD „Polana” w 2020 r. odbywa się w oparciu o projekt preliminarza 

finansowego i projekt planu pracy przyjęte przez zarząd i komisję rewizyjną ogrodu. Stawki 
opłat ogrodowych nie uległy radykalnym zmianom w stosunku do roku ubiegłego. 
Zachowujemy ciągłość działalności statutowej.  

 
 


