
(projekt rekomendowany przez Zarząd 25.07.2016 r.)

Rodzinny Ogród Działkowy „KALINA” w Lublinie

REGULAMIN KOMISJI ROZJEMCZEJ

§ 1

1. Komisja Rozjemcza jest organem prowadzącym działalność orzekającą, rozjemczą i mediacyjną
w Stowarzyszeniu.

2. Komisja Rozjemcza działa na podstawie Ustawy z 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach
działkowych (z późn. zm.), Statutu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kalina” w Lublinie, Regu-
laminu Ogrodowego ROD „Kalina” oraz regulaminu niniejszego.

3. W sprawach nieuregulowanych przepisami dokumentów wymienionych w ust. 1, Komisja Roz-
jemcza stosuje zasady wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczegól-
ności z kodeksu cywilnego

§ 2

1. W postępowaniu przed Komisją Rozjemczą obowiązują zasady bezpośredniości oraz równości
stron.

2. Rozpoznawanie spraw przez Komisję Rozjemczą odbywa się jawnie, chyba że przepisy niniej-
szego Regulaminu stanowią inaczej.

3. Strony postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i robić z nich odpisy lub wyciągi.

§ 3

1. Komisja Rozjemcza, rozpoznając sprawy, powinna:
1) dążyć  do wszechstronnego  zbadania  i  wyjaśnienia  wszystkich  istotnych  okoliczności

sprawy,
2) rozstrzygać  sprawy  bezstronnie  i  obiektywnie  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami

i zasadami współżycia społecznego,
2. Strony i świadkowie będący użytkownikami działek obowiązani są do zgłoszenia się na wezwa-

nie Komisji i złożenia wyjaśnień zgodnie z prawdą, a wszystkie organy stowarzyszenia do udzie-
lania Komisji Rozjemczej pomocy w zakresie prowadzonego przez nią postępowania. 

§ 4

1. Komisja Rozjemcza może prowadzić mediacje w sporach pomiędzy członkami Stowarzyszenia
i innymi użytkownikami działek ROD „Kalina”.

2. Postępowaniu mediacyjnemu podlegają spory powstałe na tle korzystania z działki i urządzeń
ogrodu, a także nieprzestrzegania zasad współżycia społecznego.

3. Komisja Rozjemcza podejmuje postępowanie mediacyjne na pisemny wniosek zainteresowa-
nych użytkowników działek lub jednego użytkownika działki, jeżeli druga strona wyrazi na to
zgodę. 

§ 5



1. Przewodniczący Komisji Rozjemczej lub jego zastępca wyznacza zespół mediacyjny, składający
się co najmniej z trzech członków, w tym z przewodniczącego oraz ustala miejsce i termin po-
siedzenia, który powinien być wyznaczony w ciągu jednego miesiąca od daty wpływu wniosku.

2. Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia mediacyjnego winno być doręczone zaintere-
sowanym, w obowiązujący w Stowarzyszeniu sposób, co najmniej na 7 dni przed terminem
posiedzenia.

3. Z przebiegu posiedzenia mediacyjnego spisuje się protokół.

§ 6

1. Jeżeli strony wyrażą zgodę na zawarcie ugody - ugodę zawiera się w formie pisemnej jako ugo-
dę zawartą przed Komisją Rozjemczą. 

2. Strony sporu, które zawarły ugodę, obowiązane są do jej wykonania oraz przestrzegania za-
wartych w niej ustaleń. 

3. Od ugody zawartej w wyniku mediacji, stronom nie przysługuje odwołanie do żadnej instancji
Stowarzyszenia. 

4. Jeżeli strony lub jedna ze stron odmówi zawarcia ugody, postępowanie mediacyjne uważa się
za zakończone, a całość zebranych w sprawie dowodów zespół mediacyjny przekazuje Zarzą-
dowi. 

5. Jeżeli jedna ze stron lub obie nie wywiązują się z warunków ugody, sprawę rozstrzyga Zarząd.

§ 7

1. Komisja Rozjemcza rozpoznaje i rozstrzyga odwołania użytkowników działek od uchwał Zarzą-
du, nakładających kary porządkowe oraz od uchwał o pozbawieniu członkostwa w Stowarzy-
szeniu.

2. Komisja Rozjemcza może uchylić zaskarżoną uchwałę Zarządu lub oddalić odwołanie. Uchwała
Komisji Rozjemczej w danej sprawie jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzorganizacyj-
nym. Nie uchybia to prawu użytkownika działki do rozstrzygnięcia jego sprawy przed sądem
powszechnym.

§ 8

1. Członek Stowarzyszenia lub inny  użytkownik działki może występować przed Komisją Rozjem-
czą osobiście lub przez pełnomocnika ustanowionego pisemnie lub ustnie do protokołu.

2. Pełnomocnik członka Stowarzyszenia nie może pełnić żadnych funkcji  w organach statuto-
wych Stowarzyszenia.

3. W  imieniu  Zarządu  przed  Komisją  Rozjemczą  występuje  prezes  Zarządu  lub  upoważniony
przez niego członek Zarządu.

§ 9

1. Komisja  Rozjemcza  wszczyna  postępowanie  na  skutek  pisemnego  odwołania  użytkownika
działki od uchwały Zarządu.

2. Odwołanie wnosi się do Komisji Rozjemczej w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały,
za pośrednictwem Zarządu, który podjął zaskarżoną uchwałę.

3. Odwołanie uznaje się za podlegające rozpoznaniu przez Komisję Rozjemczą również wówczas,
jeżeli zostało skierowane do innego organu Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty otrzyma-
nia uchwały.

4. Złożenie  odwołania  w trybie  i  terminie  określonym  w ust.  2  lub  3  wstrzymuje  wykonanie
uchwały Zarządu do czasu rozpoznania odwołania przez Komisję Rozjemczą.
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5. Jeżeli  niedotrzymanie  terminu  do  wniesienia  odwołania  (zażalenia)  nastąpiło  z  przyczyn
od strony niezależnych, strona w terminie 7 dni od daty ustania przeszkody może, wraz z od-
wołaniem, złożyć wniosek o przywrócenie uchybionego terminu, zawierający rzeczowe uzasad-
nienie. Wniosek ten Komisja Rozjemcza rozpatruje w trybie niejawnym.

§ 10

1. Do rozpoznania odwołania lub sporu, który nie zakończył się ugodą, przewodniczący Komisji
Rozjemczej powołuje zespół orzekający i mianuje jego przewodniczącego.

2. Wyznaczając termin posiedzenia przewodniczący zespołu orzekającego wzywa strony, a w uza-
sadnionych przypadkach również świadków i przedstawiciela Zarządu. Wezwanie na posiedze-
nie Komisji doręcza się w sposób ustalony w Statucie Stowarzyszenia. 

3. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia wezwania przesłanego mu listem poleconym za zwrotnym po-
twierdzeniem odbioru i poczta zwróci ten list z adnotacją o odmowie jego przyjęcia, list ten
włącza się do akt sprawy uznając go za doręczony. 

4. Jeżeli miejsce pobytu wezwanego na posiedzenie nie jest znane, wezwanie doręcza się zastęp-
czo przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń ogrodu. Doręczenie takie uważa się za skuteczne z
upływem 14 dni od daty wywieszenia.

5. Jeżeli jedna ze stron lub obie strony nie stawią się na posiedzenie, a brak jest dowodów, że zo-
stały prawidłowo zawiadomione o jego terminie, przewodniczący zespołu orzekającego odra-
cza rozpoznanie sprawy.

6. Posiedzenie zespołu orzekającego odbywa się bez względu na niestawiennictwo stron prawi-
dłowo zawiadomionych o jego terminie.

§ 11

1. Po przeprowadzeniu postępowania przewodniczący zespołu orzekającego zamyka posiedzenie
i zarządza naradę członków zespołu orzekającego bez udziału stron. Jeśli  zespół orzekający
uzna, że sprawa jest dostatecznie wyjaśniona, Komisja wydaje orzeczenie.

2. Podstawę orzeczenia Komisji Rozjemczej stanowi całokształt okoliczności ujawnionych w toku
rozpoznawania sprawy.

3. Orzeczenie może być wydane jedynie przez członków zespołu orzekającego, którzy uczestni-
czyli w posiedzeniu poprzedzającym bezpośrednio jego wydanie. 

4. Komisja Rozjemcza może zamknięte posiedzenie otworzyć na nowo, jeżeli dopiero po jego za-
mknięciu zostały ujawnione istotne okoliczności sprawy.

§ 12

Komisja Rozjemcza, rozstrzygając odwołanie użytkownika działki od uchwały Zarządu i w zależności
od dokonanych ustaleń:

1. oddala odwołanie, jeżeli z postępowania wyjaśniającego wynika, że nie zostały przez Zarząd
ogrodu naruszone przepisy ustawy, statutu lub regulaminu ROD,

2. uwzględnia odwołanie i uchyla zaskarżoną uchwałę Zarządu,
3. uwzględnia odwołanie, uchyla zaskarżoną uchwałę Zarządu i przekazuje mu sprawę do po-

nownego rozpoznania, jeżeli uzna, że Zarząd nie wyjaśnił wszystkich istotnych okoliczności
sprawy lub naruszył przepisy Ustawy, Statutu bądź Regulaminu, albo powszechnie obowią-
zujące prawo.

§ 13
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Orzeczenie Komisji Rozjemczej jest ważne, jeżeli zostało podjęte większością głosów członków ze-
społu orzekającego. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu orzekają-
cego. 
1. Sentencję  orzeczenia  podpisują  wszyscy  członkowie  zespołu  orzekającego,  nie  wyłączając

przegłosowanego. 
2. Członek zespołu orzekającego, który przy głosowaniu nie zgodził się z treścią orzeczenia, może

przy podpisywaniu jego sentencji zaznaczyć obok podpisu swoje zdanie odrębne. Zaznaczający
zdanie odrębne, sporządza na piśmie jego uzasadnienie i składa do akt sprawy w ciągu 3 dni
od daty spisania sentencji orzeczenia.

3. Sentencja orzeczenia powinna zawierać:
a) datę, nazwę komisji i oznaczenie sprawy,
b) skład zespołu orzekającego wraz z pełnionymi funkcjami
c) uczestniczące strony
d) przedmiot sprawy i jej rozstrzygnięcie

4. Treść sentencji orzeczenia przewodniczący zespołu orzekającego ogłasza stronom podając ust-
nie główne powody rozstrzygnięcia.

5. Odpis  orzeczenia  z  uzasadnieniem  Komisja  Rozjemcza  przekazuje  stronom  w ciągu  21  dni
od daty ogłoszenia sentencji orzeczenia lub doręcza bezpośrednio za pokwitowaniem. 

6. Uzasadnienie orzeczenia powinno zawierać wskazanie faktów, które Komisja uznała za udo-
wodnione, dowodów na których się oparła, przyczyn dla których innym dowodom nie dała wia-
ry oraz ocenę czy postępowanie Zarządu w sprawie i podjęta uchwała spełnia wymogi określo-
ne w Statucie i Regulaminie.

7. Uchwała komisji Rozjemczej w danej sprawie jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzorgani-
zacyjnym. Nie uchybia to prawu członka Stowarzyszenia lub innego użytkownika działki do roz-
strzygnięcia jego sprawy przed sądem powszechnym.

§ 14

1. Jeżeli regulamin niniejszy nie przewiduje wydania orzeczenia, Komisja Rozjemcza wydaje posta-
nowienie. 
2. Komisja Rozjemcza wydaje postanowienie w sprawach:

a) przywrócenia uchybionego terminu do złożenia odwołania
b) umorzenia postępowania rozjemczego, jeżeli stwierdzi, że Komisja Rozjemcza nie jest właści-
wa do rozpoznania sprawy lub gdy strona cofnęła odwołanie bądź złożyła rezygnację z członko-
stwa i prawa użytkowania działki lub gdy wydanie orzeczenia stało się z innych przyczyn zbędne
lub niedopuszczalne.

§ 15

1. Orzeczenia Komisji Rozjemczej wiążą strony i podlegają wykonaniu. 
2. Wykonanie prawomocnych orzeczeń Komisji Rozjemczej należy do Zarządu.
3. W przypadku odmowy wykonania orzeczenie przez którąkolwiek ze stron, Zarząd może zasto-

sować karę dyscyplinarną do wykluczenia ze Stowarzyszenia włącznie, a w przypadkach naru-
szeń wymienionych w Statucie wypowiedzieć prawo do działki. 

§ 16

Do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu stosuje się
odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu. 

§ 17
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Regulamin niniejszy wchodzi w życie w dniu ………………………………..…………. 2016 r.
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