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I. Z PRAC KR PZD 

W dniu 27 mar ca 2014 r. ob ra do wa ła w War sza wie
Kra jo wa Ra da PZD. Na po cząt ku XIX po sie dze nia
człon ko wie Kra jo wej Ra dy mi nu tą ci szy uczci li pa mięć
P. Zyg mun ta Wój ci ka zmar łe go w dniu 25 mar ca br.
człon ka KR PZD i Pre ze sa OZ Świę to krzy skie go.

Zgod nie z przy ję tym po rząd kiem prze wod ni czą cy ob -
ra dom Pre zes Eu ge niusz Kon drac ki przed sta wił dzia ła -
nia, ja kie po dej mu je Kra jo wa Ra da wdra ża jąc w ży cie
po sta no wie nia no wej usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych. Wy stę pu ją cy w dys ku sji człon ko wie KR
PZD przed sta wi li sy tu ację w ogro dach dział ko wych, 
a tak że po in for mo wa li o prze bie gu i wy ni kach pierw -
szych ze brań spra woz daw czych w ROD.

P. Jó zef No ski Wi ce pre zes OZ Ślą skie go przed sta wił
dzia ła nia, ja kie pod ję to w Okrę gu Ślą skim w ce lu wy ko -
na nia za le ceń wy ni ka ją cych z Ra por tu Ko mi sji Do raź -
nej KR PZD i sta no wi ska KR w tej spra wie.

Kra jo wa Ra da, zgod nie z obo wiąz ka mi wy ni ka ją cy mi
ze sta tu tu PZD za twier dzi ła spra woz da nie z dzia łal no ści
KR PZD w 2013 r. i przy ję ła plan pra cy na rok bie żą cy.

W związ ku z prze kształ ce niem PZD w sto wa rzy sze nie
ogro do we, Kra jo wa Ra da w pod ję tej uchwa le w spra wie
jed no stek te re no wych PZD, po twier dzi ła ist nie nie i funk -
cjo no wa nie jed no stek te re no wych w ra mach sto wa rzy -
sze nia ogro do we go PZD okre śla jąc jed no cze śnie ich
za sięg te ry to rial ny.

Kra jo wa Ra da uzna ła za ko niecz ne pod ję cie prac nad
no wym sta tu tem PZD speł nia ją cym wa run ki okre ślo ne
usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i usta wą 
o sto wa rzy sze niach oraz speł nia ją ce go ocze ki wa nia
człon ków Związ ku. Kra jo wa Ra da po wo ła ła ko mi sję sta -
tu to wą, któ rej za da niem jest opra co wa nie pro jek tu sta -
tu tu.

Kra jo wa Ra da wy po wie dzia ła się w spra wie zbli ża ją -
cych się wy bo rów do Eu ro par la men tu. W przy ję tym sta -
no wi sku za ape lo wa ła do pol skich dział kow ców o licz ny
udział w wy bo rach i od da nie swych gło sów na tych kan -
dy da tów z SLD, PSL, PiS, PO i Two je go Ru chu, któ rych
po zna li śmy ja ko praw dzi wych so jusz ni ków ogrod nic twa
dział ko we go.

XIX po sie dze nie Kra jo wej Ra dy PZD

Po rzą dek ob rad:

1.Otwar cie po sie dze nia.
2.Przy ję cie po rząd ku ob rad. 
3.Wy bór ko mi sji uchwał i wnio sków.
4.Stwier dze nie pra wo moc no ści ob rad.
5.Sy tu acja w okrę gach i ogro dach w związ ku z wdra -

ża niem usta wy o ROD.
6.In for ma cja o sy tu acji w Okrę gu Ślą skim. Re ali za cja

Sta no wi ska Kra jo wej Ra dy PZD w spra wie Ra por tu
Ko mi sji Do raź nej.

7.Spra woz da nie z dzia łal no ści KR PZD za 2013 r.

8.Spra woz da nie fi nan so we KR PZD za 2013 r. 
9.Spra woz da nie fi nan so we KR PZD za okres od 1 do

18 stycz nia 2014 r. 
10.Plan pra cy KR PZD na 2014 r. 
11.Pre li mi narz fi nan so wy KR PZD na 2014 r. 
12.Dys ku sja.
13.Pod ję cie uchwał.
14.Spra wy róż ne.
15.Za koń cze nie po sie dze nia.

1. Iza be la Oże gal ska – Łódz ki
Prze wod ni czą ca

2. Piotr Ga dzi kow ski – To ruń sko -Wło cław ski
3. Je rzy Kar piń ski – Wro cław
4. Jó zef Ka sprzak – Po znań

5. Ka zi mierz Mi cha lik – Lu blin
6. Jó zef No ski – Ślą ski
7. Cze sław Sko nec ki – Szcze cin
8. Cze sław Smo czyń ski – Gdańsk
9. Sta ni sław Za wad ka – Ma zo wiec ki

Kra jo wa Ra da wy bra ła Ko mi sję Uchwał i Wnio sków w skła dzie:



IX po sie dze nie od by ło się 15 mar ca 2013 r. by ło
pierw szym po sie dze niem po prze ka za niu w dniu 5 lu te -
go 2013 r. do Sej mu po nad 920 tys. pod pi sów zło żo nych
pod pro jek tem oby wa tel skim. Te ma ty ka: Ak tu al na sy -
tu acja ogro dów i Związ ku, pod su mo wa nie spo tkań 
z po sła mi i sa mo rzą dow ca mi, dzia ła nia Związ ku w cza -
sie pro ce do wa nia w Sej mie oby wa tel skie go pro jek tu
usta wy o ROD, omó wie nie opi nii praw nych na te mat
pro jek tów po sel skich, za twier dze nie spra woz da nie 
z wy ko na nia pla nu pra cy KR PZD za rok 2013, przy ję -
cie spra woz da nia fi nan so we go za 2012 r., pre li mi na rzy
fi nan so wych na rok 2013.

Pod ję to 6 uchwał, w tym Uchwa łę nr 1/IX/2013 
w spra wie dzia łań struk tur Związ ku w okre sie pro ce do wa -
nia w Sej mie RP oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD.

Przy ję to list do pre mie ra Do nal da Tu ska z proś bą o po -
par cie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD.

Nad zwy czaj ne X po sie dze nie od by ło się w dniach 
3-4 kwiet nia 2013 r. Te ma ty ka: Przed sta wie nie pro jek -
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Rok 2013 był szcze gól nie bo ga ty w dzia ła nia ca łe go
Związ ku, a tak że bar dzo trud ny, ze wzglę du na sy tu ację
wy wo ła ną wy ro kiem Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Zwią -
zek sku pił się przede wszyst kim na dzia ła niach ma ją cych
na ce lu wspar cie dla Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw -
czej pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych, gdyż głów nym ce lem w tej sy tu acji sta ła się
obro na ogro dów i dział kow ców, ich praw i wie lo let nie -
go do rob ku. Dla te go ca ła dzia łal ność pod po rząd ko wa na
by ła te mu ce lo wi. Efek ty tej dzia łal no ści ca łe go Związ -
ku zna my – jest to usta wa o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych z 13 grud nia 2013 r.

Nie za leż nie jed nak od ba ta lii o usta wę Zwią zek pro -
wa dził sze ro ką dzia łal ność sta tu to wą, rów nież Kra jo wa
Ra da mia ła swój udział w pro mo wa niu tej dzia łal no ści.
Jest to udział świad czą cy o tym, że tyl ko sil ny Zwią zek
jest w sta nie bro nić praw ogro dów i dział kow ców, ale
rów nież roz wi jać nie zbęd ną dzia łal ność pro gra mo wą
słu żą cą wszech stron nym po trze bom ogro dów i i dział -
kow ców.

W ni niej szym spra woz da niu przed sta wia my in for ma -
cje ze wszyst kich dzie dzin, któ ry mi zaj mo wa ła się Kra -
jo wa Ra da wy peł nia jąc obo wiąz ki sta tu to we i re ali zu jąc

pro gram dzia ła nia na rok 2013 przy ję ty przez KR PZD
Uchwa łą Nr 3/IX/2013 w dniu 15 mar ca 2013 r.

W prak ty ce dzia łal ność Kra jo wej Ra dy by ła znacz nie
szer sza i ob fi to wa ła w jesz cze więk sze re zul ta ty, gdyż
wy ni ka ła z ro dzą cych się bie żą cych po trzeb i pro ble mów
Związ ku.

Uwa ża my, że za da nia re ali zo wa li śmy na mia rę na -
szych moż li wo ści po ko nu jąc róż ne go ro dza ju prze szko -
dy. Jak na ten trud ny rok, efek ty są bar dzo du że.

Wy ra ża jąc po zy tyw ne sta no wi sko wo bec dzia łal no ści
Kra jo wej Ra dy w 2013 ro ku na le ży wy raź nie stwier dzić,
że re zul ta ty by ły moż li we do osią gnię cia w du żej jed no -
ści Związ ku oraz przy du żym za an ga żo wa niu okrę go -
wych za rzą dów, za rzą dów ROD i sze ro kiej rze szy
dzia ła czy Związ ku.

Wnio sek, któ ry bez względ nie wy ni ka z tej spra wy
spro wa dza się do zna nej w ca łym Związ ku praw dy: 

– na sza si ła i spraw ność dzia ła nia le ży w jed no ści
Związ ku –

To jest wa ru nek, któ ry po wi nien mieć szcze gól ne zna -
cze nie w dzia ła niach pro wa dzo nych przez wszyst kie
struk tu ry w 2014 r.

1. SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOÂCI KRAJOWEJ RADY PZD

W 2013 ROKU

I. POSIEDZENIA KRAJOWEJ RADY PZD

W ro ku 2013 od by ło się 8 po sie dzeń Kra jo wej Ra dy – plan pra cy za kła dał od by cie 5 po sie dzeń.

tu usta wy o ogro dach dział ko wych zło żo ne go w sej mie
przez po słów PO. Do tych cza so we dzia ła nia KR PZD 
i struk tur Związ ku w spra wie pro jek tu PO. Ro la i za da -
nia Związ ku w obro nie dział kow ców.  Pod ję to 2 uchwa -
ły, w tym uchwa łę nr 1/X/2013 w spra wie ro li i za dań
PZD w związ ku ze zło że niem w Sej mie przez po słów PO
pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych oraz 1 sta no wi -
sko w spra wie pro jek tu usta wy PO o ogro dach dzia ło -
wych i je go skut ków dla dział kow ców. 

XI po sie dze nie od by ło się 27 czerw ca 2013 r. Te ma -
ty ka: Ak tu al na sy tu acja ogro dów, dział kow ców i Związ -
ku, omó wie nie spo tka nia dział kow ców z pre mie rem
Do nal dem Tu skiem, któ re od by ło się w dniu 15 czerw -
ca w ROD im. Wa szyng to na w War sza wie, pod su mo wa -
nie ma ni fe sta cji pod urzę da mi wo je wódz ki mi i mar-
szał kow ski mi, któ re od by ły się 5 czerw ca 2013 r. na te -
re nie ca łe go kra ju.

Pod ję to 8 uchwał, m. in.:  Uchwa łę nr 1/XI/2013 
w spra wie wy da wa nia ga ze ty dział ko wej „Zie lo na
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w spra wie po wo ła nia P. Mi cha ła Kraw czy ka w skład
Pre zy dium KR PZD.

XIV po sie dze nie od by ło się w dniu 18 paź dzier ni ka
2013 r. Te ma ty ka: oce na ogól no pol skiej ma ni fe sta cji,
któ ra od by ła się w War sza wie w dniu 10 paź dzier ni ka
2013 r. , od nie sie nie się do art. 30 pro jek tu usta wy 
o ROD do ty czą ce go uwłasz cze nia. Pod ję to 1 uchwa łę:
nr 1/XIV/2013  w spra wie ro li i zna cze nia sto so wa nia
pra wa w PZD, oświad cze nie w spra wie re la cji me dial -
nych do ty czą cych Ogól no pol skiej Ma ni fe sta cji Dział -
kow ców

oraz 2 sta no wi ska:  
1. W spra wie zmia ny sto sun ku PO do oby wa tel skie go

pro jek tu usta wy o ROD; 
2. W spra wie ma ni fe sta cji dział kow ców w War sza wie

w dniu 10 paź dzier ni ka 2013 r.

XV po sie dze nie od by ło się w dniu 14 li sto pa da 
2013 r. Te ma ty ka: Za gro że nie dla pro jek tu usta wy 
o ROD w związ ku z za ha mo wa niem przez PO prac le gi -
sla cyj nych w Sej mie, nie zbęd ne dzia ła nia i de cy zje, in -
for ma cja i oce na zo bo wią zań Związ ku z ty tu łu li kwi da cji
ROD za la ta 2011-2013, oce na sy tu acji fi nan so wej
Związ ku w ro ku 2013, ana li za w spra wie skład ki człon -
kow skiej na 2014 r. 

Pod ję to 2 uchwa ły: uchwa łę nr 1/XV/2013 w spra wie
od by cia ogól no pol skiej ma ni fe sta cji dział kow ców w War-
sza wie w dniu 21 li sto pa da 2013 r. oraz uchwa łę nr
2/XV/2013 w spra wie skład ki człon kow skiej w PZD na
rok 2014. Kra jo wa Ra da przy ję ła 2 sta no wi ska: 

1. W spra wie zo bo wią zań za cią gnię tych przez PZD 
w związ ku z li kwi da cja mi ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych oraz 

2. W spra wie za ha mo wa nia prac nad pro jek tem oby -
wa tel skim.

XVI po sie dze nie od by ło się 18 grud nia 2013 r. Te -
ma ty ka: Wnio ski z prac ze spo łów po wo ła nych przez
Pre zy dium KR PZD do opra co wa nia za dań i upraw nień
or ga nów PZD w świe tle no wej usta wy o ROD, wdro że -
nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Pod ję to 4 uchwa ły, w tym uchwa łę nr 1/XVI/2013 
w spra wie  wdro że nia usta wy o ROD uchwa lo nej przez
Sejm RP w dniu 13 grud nia 2013 r. oraz wy sto so wa no 
2 li sty

1. List otwar ty do Pre zy den ta RP Pa na Bro ni sła wa
Ko mo row skie go

2. List do Pa ni Mar sza łek Sej mu Ewy Ko pacz
oraz 1 apel: Apel Kra jo wej Ra dy PZD do dział kow ców

Rzecz po spo li ta”, uchwa łę nr 2/XI/2013 w spra wie przy -
ję cia kie run ków dzia łań zmie rza ją cych do zmo der ni zo -
wa nia i uno wo cze śnie nia in fra struk tu ry w ROD oraz
efek tyw ne go wy ko rzy sta nia przez OZ PZD środ ków Fun -
du szu Roz wo ju ROD,  uchwa łę nr 3/XI/2013 w spra wie
utwo rze nia w PZD Fun du szu prze zna czo ne go na usu wa -
nie skut ków klęsk ży wio ło wych w ROD oraz nr 4/XI/2013
w spra wie utwo rze nia Fun du szu So li dar no ścio we go.
Przy ję to 1 sta no wi sko w spra wie ko mu na li za cji i na cjo -
na li za cji ma jąt ku PZD w pro jek cie usta wy PO o ogro -
dach dział ko wych.

XII po sie dze nie KR od by ło się 24 lip ca 2013 r. Te -
ma ty ka: Ak tu al na sy tu acja ogro dów, dział kow ców 
i Związ ku, a tak że trwa ją ce w Nad zwy czaj nej Pod ko mi -
sji pra ce nad wpro wa dze niem po pra wek do pro jek tu
oby wa tel skie go. Pod ję to 1 uchwa łę: 1/XII/2013 w spra -
wie zmia ny uchwa ły nr 4/XI/2013 w spra wie utwo rze nia
Fun du szu So li dar no ścio we go. Przy ję to 3 sta no wi ska: 

1) w spra wie uwłasz cze nia dział kow ców,
2) w spra wie po pra wek Plat for my Oby wa tel skiej do

prze pi sów przej ścio wych w pro jek cie oby wa tel skim
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych,

3) w spra wie po praw ki Klu bu Par la men tar ne go Plat -
for my Oby wa tel skiej do oby wa tel skie go pro jek tu
usta wy o ROD do ty czą cej nie kon tro lo wa ne go ob ro -
tu dział ka mi.

XIII po sie dze nie od by ło się w dniu 26 wrze śnia 
2013 r. Te ma ty ka: pod su mo wa nie ma ni fe sta cji przed
urzę da mi wo je wódz ki mi w dniu 20 wrze śnia 2013 r.,
przy go to wa nia do ma ni fe sta cji ogól no kra jo wej w War -
sza wie, oce na prze bie gu po sie dze nia Pod ko mi sji Nad -
zwy czaj nej i wy ni ków jej pra cy, in for ma cja w spra wie
ak tyw no ści okrę gów w obro nie pro jek tu oby wa tel skie go.

Pod ję to 2 uchwa ły, w tym uchwa łę nr 2/XIII/2013 
w spra wie po wo ła nia Ko mi sji Do raź nej; 3 ape le: 

1. Apel do pol skich dział kow ców w spra wie udzia łu 
w ma ni fe sta cji ogól no kra jo wej; 

2. Apel do Pa na Do nal da Tu ska w spra wie za po bie że -
nia prze dłu ża ją cym się pra com nad usta wą o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych;

3. Apel do Ewy Ko pacz Mar sza łek Sej mu.
oraz 2 sta no wi ska:

1. W spra wie prze bie gu i wy ni ków prac nad zwy czaj nej
Pod ko mi sji zwią za nych z pro ce do wa niem pro jek tów
ustaw o ROD; 

2. W spra wie uzu peł nie nia skła du Kra jo wej Ra dy PZD
i przed sta wi cie la OZ  Ślą skie go oraz wnio sku 

Kra jo wa Ra da PZD w ro ku 2013 pod ję ła 28 uchwał, 11 sta no wisk, 3 li sty i 4 Ape le.
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy na każ dym po sie dze niu do -
ko ny wa ło ana li zy ak tu al nej sy tu acji dział kow ców, ogro -
dów i Związ ku z uwa gi na wie le wy da rzeń, któ re mia ły
istot ny wpływ na dzia łal ność ca łe go Związ ku. W szcze -
gól no ści na sy tu ację mia ły wpływ:

• zbie ra nie pod pi sów pod oby wa tel skim pro jek tem
usta wy o ROD,

• zło że nie pod pi sów pod oby wa tel skim pro jek tem
usta wy o ROD w Sej mie RP w dniu 4 lu te go 2013 r.,

• pro ce do wa nie w Sej mie RP i Se na cie RP oby wa tel -
skie go pro jek tu usta wy o ROD oraz pro jek tów zło żo -
nych przez: SP, SLD i PO,

• spo tka nia przed sta wi cie li dział kow ców z Pre mie rem
RP,

• spo tka nia przed sta wi cie li dział kow ców z przed sta -
wi cie la mi Sej mu RP,

• po sie dze nia Ko mi sji sej mo wych i se nac kich oraz
Pod ko mi sji Nad zwy czaj nej,

• nad zwy czaj ne wal ne ze bra nia in for ma cyj ne w ROD,
• or ga ni za cja ogól no pol skiej ma ni fe sta cji dział kow -

ców w War sza wie w dniu 10.10.2013 r.,
• ak cja ofla go wa nia ogro dów dział ko wych, wy wie sze -

nia ban ne rów i trans pa ren tów oraz po dej mo wa nie in -
nych dzia łań pro mo cyj nych skie ro wa nych na
prze ka za nie do spo łe czeń stwa ocze ki wań dział kow -
ców, co do przy szło ści roz wią zań praw nych i ich
oce ny po szcze gól nych pro jek tów ustaw,

• pi kie ty: 6.05.2013 r. – pod biu ra mi po słów PO,
20.05.2013 r. – pod biu ra mi po słów PO, pod któ ry -
mi nie od by ła się po przed nia pi kie ta oraz u wszyst -
kich po słów PO, któ rzy wcho dzą w skład pod-
ko mi sji,

• ma ni fe sta cje pod urzę da mi wo je wódz ki mi i mar szał -
kow ski mi: 5.06.2013 r., 20.09.2013 r. (tyl ko pod
urzę da mi wo je wódz ki mi),

• spo tka nia z po sła mi i se na to ra mi wszyst kich ugru -
po wań po li tycz nych.

Pre zy dium KR pod ję ło uchwa ły sys te mo we, któ re 
w da nej dzie dzi nie re gu lo wa ły ca ło kształt za gad nień 
i do ty czy ły re ali za cji pro gra mu Związ ku na la ta 2011-
2015 okre ślo ne go na IX Kra jo wym Zje dzie De le ga tów
PZD oraz któ re wy ni ka ły z bie żą cych po trzeb. 

Do roz wią zań sys te mo wych na le ży za li czyć uchwa ły 
i de cy zje w spra wie:

• za rzą dza nia stro na mi in ter ne to wy mi Okrę go wych
Za rzą dów,

• po wo ła nia Spo łecz ne go Ze spo łu Do rad ców Pre ze sa
PZD,

• usta le nia po wierzch ni dzia łek użyt ko wych, sta no -
wią cych pod sta wę do przy go to wa nia pre li mi na rzy
fi nan so wych OZ i jed nost ki kra jo wej PZD na rok
2013,

• wy ko rzy sta nia środ ków Fun du szu Oświa to we go na
dzia ła nia pro pa gu ją ce przy ję cie przez Sejm RP roz -
wią zań gwa ran tu ją cych dział kow com za cho wa nie
praw do dzia łek oraz ochro nę ogro dów,

• po mo cy dział kow com i za rzą dom ROD ob ję tych
rosz cze nia mi,

• wy tycz nych dla za rzą dów ROD i ogro dów ob ję tych
usta wą śmie cio wą,

• wy so ko ści opro cen to wa nia w ro ku 2014 po ży czek
udzie la nych z Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD na
in we sty cje i re mon ty w ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych,

• po wo ła nia ze spo łów do opra co wa nia za dań i upraw -
nień or ga nów PZD w świe tle no wej usta wy o ROD,

• zmia ny uchwa ły nr 90/2006 Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD z dnia 25 lip ca 2006 r. w spra wie or ga ni -
za cji i pro wa dze nia biur w okrę go wych za rzą dach
Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Przed każ dym po sie dze niem Kra jo wej Ra dy PZD Pre -
zy dium KR PZD przyj mo wa ło ma te ria ły in for ma cyj ne,
pro jek ty uchwał, li stów, ape li i sta no wisk, któ re mia ły
być na stęp nie przed sta wio ne do de cy zji Kra jo wej Ra dzie
PZD.

Pre zy dium KR  PZD po dej mo wa ło de cy zje w spra -
wach udzie le nia po ży czek dla ROD z Fun du szu Sa mo -
po mo co we go, w spra wach przy zna nia środ ków z Fun-
du szu Obro ny ROD w związ ku z pro wa dzo ny mi po stę -
po wa nia mi ad mi ni stra cyj ny mi i są do wy mi, do ta cji na
usu wa nie skut ków po wo dzi, li kwi da cji czę ści lub ca ło -
ści ROD, przy zna nia od zna czeń związ ko wych, re gu la -
cji sta nu praw ne go grun tów ROD, wy ko na nia opi nii
praw nych oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD oraz
w za kre sie po praw ki PO do ty czą cej uwłasz cze nia dział -
kow ców, roz pa try wa ło od wo ła nia od uchwał pre zy diów
OZ, stwier dza ło nie waż ność uchwał pre zy diów OZ i OZ,
do ko ny wa ło oce ny dzia łal no ści ROD i OZ na pod sta wie
wy ni ków kon tro li ze spo łów kon tro l nych Kra jo wej Ra -
dy PZD i Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD wy da jąc
jed nost kom or ga ni za cyj nym sto sow ne za le ce nia.

II. POSIEDZENIA PREZYDIUM KR PZD

W 2013 r. od by ło się 30 po sie dzeń Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 
– plan pra cy za kła dał 15 po sie dzeń

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD pod ję ło w 2013 r. 339 uchwał, 5 sta no wisk, 2 li sty, 1 apel, 1 po dzię ko wa nie
i 2 oświad cze nia.
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Ko mi sja praw no -sta tu to wa

W ro ku 2013 od by ły się 3 po sie dze nia Ko mi sji praw -
no sta tu to wej KR Polskiego Związku Działkowców,
pod czas któ rych roz pa trzo no od wo ła nia od uchwał pre -
zy diów okrę go wych za rzą dów PZD oraz za opi nio wa no

po da nia do Pre ze sa Związ ku o zło że nie skar gi w try bie
nad zwy czaj nym. Po nad to człon ko wie Ko mi sji praw nej
przed sta wia li pi sem ne opi nie w prze ka zy wa nych do ich
oce ny spra wach. 

III. KOMISJE PROBLEMOWE KRAJOWEJ RADY PZD

W 2013 r. od by ły się 2 po sie dze nia. W dniu 14 mar ca
2013 ro ku, ko mi sja omó wi ła plan pra cy ko mi sji na 2013
rok, przy ję ła za ło że nia do re ali za cji przez struk tu ry PZD
przy ję te go pro gra mu „Uno wo cze śnia nie In fra struk tu ry
Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych – ROD XXI wie ku”
oraz za ło że nia do opra co wa nia ba da nia w za kre sie wy -
ko rzy sta nia przez OZ środ ków Fun du szu Roz wo ju na

od twa rza nie ROD oraz bu do wę i re mon ty in fra struk tu ry
w ist nie ją cych ROD. W dniu 26 czerw ca 2013 r. ko mi -
sja do ko na ła oce ny i przy ję ła wnio ski w za kre sie wy ko -
na nia in we sty cji w 2012 ro ku, wy ko rzy sta nia Fun du szu
Roz wo ju przez OZ PZD w 2012 ro ku, a tak że od nio sła
się do wy ni ków ba da nia w za kre sie sta nu po sia da nia in -
fra struk tu ry w ROD na ko niec 2012 ro ku.

Ko mi sja ds. go spo dar ki grun ta mi i współ pra cy z jed nost ka mi sa mo rzą du te ry to rial ne go 

W 2013 ro ku od by ła dwa po sie dze nia. Te ma ty ka po -
sie dzeń Ko mi sji:

• Spra woz da nie fi nan so we Kra jo wej Ra dy PZD na
31.12.2012 r. oraz Pre li mi narz fi nan so wy Kra jo wej
Ra dy PZD na 2013 rok;

• Zbior cze spra woz da nie fi nan so we Okrę go wych Za -
rzą dów PZD za 2012 rok;

• Zbior czy pre li mi narz fi nan so wy Okrę go wych Za rzą -

dów PZD na 2013 rok;
• Zbior cze spra woz da nie fi nan so we Ro dzin nych

Ogro dów Dział ko wych za 2012 rok;
• Zbior czy pre li mi narz fi nan so wy Ro dzin nych Ogro -

dów Dział ko wych na 2013 rok;
• Spra woz da nie fi nan so we PZD za 2012 rok;
• Wy ko rzy sta nie Fun du szu Roz wo ju OZ PZD w 2012

ro ku.

Ko mi sja Po li ty ki Fi nan so wej 

W ro ku 2013 od by ło się 1 po sie dze nie. Te ma tem prze -
wod nim by ła dzia łal ność Związ ku na rzecz spo łe czeń -
stwa. Zwią zek i ro dzin ne ogro dy dział ko we to nie tyl ko
te re ny zie lo ne i dział ki, ale bo gac two tra dy cji i do świad -
czeń. Ko mi sja Po li ty ki Spo łecz nej KR PZD opra co wa ła

an kie tę obej mu ją cą ca ło kształt po dej mo wa nych w okrę -
gach dzia łań so cjal nych i pro spo łecz nych, któ rą prze ka -
za ła do okrę go wych za rzą dów ce lem zba da nia dzia-
łal no ści so cjal nej pro wa dzo nej w ogro dach i okrę gach 
w ca łym kra ju.

Ko mi sja po li ty ki so cjal nej

Od by ła dwa po sie dze nia, któ rych te ma ty ką by ło: I po -
sie dze nie – ana li za ma te ria łów zgło szo nych do kon kur -
sów kra jo wych, II po sie dze nie – roz strzy gnię cie kon-

kur sów kra jo wych. Człon ko wie ko mi sji bra li udział 
w lu stra cjach ROD i dzia łek zgło szo nych do kon kur sów
kra jo wych.

Ko mi sja za go spo da ro wa nia i mo der ni za cji ogro dów i dzia łek

Zaj mo wa ła się ana li zą wnio sków zgło szo nych przez
okrę go we za rzą dy PZD o nada nie od zna czeń związ ko -

wych, opi nio wa ła po zy tyw nie lub zwra ca ła wnio ski do
OZ ce lem uzu peł nie nia, w po je dyn czych przy pad kach

Ko mi sja od zna czeń  i wy róż nień związ ko wych 
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Na ra dy Pre ze sów i Dy rek to rów Biur OZ

1. 5 lu te go 2013 r. 
49 przed sta wi cie li OZ z Pre ze sem Związ ku oraz

Peł no moc ni ka mi Ko mi te tu Ini cja ty wy Oby wa tel skiej
na cze le zło ży li w Sej mie  924 821 pod pi sów ze bra -
nych pod oby wa tel skim pro jek tem usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych. 

Po zło że niu pod pi sów od by ła się na ra da, na któ rej pod -
su mo wa no zbie ra nie po pi sów po par cia pod oby wa tel -
skim pro jek tem usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych i omó wio no za da nia na naj bliż szy okres 

2. 19-20 lu te go 2013 r. 
– udział wzię ło 41 osób
Te ma ty ka:
• oce na dzia łań Związ ku w za kre sie pro mo cji pro jek -

tu usta wy,
• za da nia Związ ku po zło że niu pod pi sów do Sej mu,
• ak tu al ne pro ble my fi nan so we,
• lu stra cje i kon tro le w Związ ku
• in we sty cje,
• go spo dar ka grun ta mi,
• skar gi i za ża le nia,
• wal ne ze bra nia spra woz daw cze,
• funk cjo no wa nie biur KR RPZD i OZ PZD.   

3. 25 kwiet nia 2013 r. 
– uczest ni czy ły 33 oso by
Te ma ty ka:
• in for ma cja i oce na de ba ty oraz gło so wań w Sej mie

nad 4 pro jek ta mi ustaw do ty czą cych ogro dów dział -
ko wych, 

• per spek ty wy i wnio ski wy pły wa ją ce z de ba ty i gło -
so wań, 

• for my wspar cia pro jek tu oby wa tel skie go i po zy ska -
nia dla nie go ak cep ta cji, 

• in for ma cja o ofla go wa niu i wy wie sza niu ha seł na
ze wnątrz ROD.

4. 29 kwiet nia 2013 r. 
– udział wzię ły 24 oso by
Na ra da zwo ła na w try bie pil nym po świę co na by ła

omó wie niu po trze by zor ga ni zo wa nia  ma ni fe sta cji ogól -
no kra jo wej. 

5. 10 ma ja 2013 r. 
– uczest ni czy ło 47 osób
Te ma ty ka: 
• in for ma cja z po sie dze nia ko mi sji In fra struk tu ry i Sa -

mo rzą du Te ry to rial ne go i Po li ty ki Re gio nal nej, 
• in for ma cja w spra wie zło żo nych w Sej mie opi nii

praw nych w przed mio cie oby wa tel skie go pro jek tu
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych,

• in for ma cje przed sta wi cie li okrę gów z prze bie gu pi -
kiet pod biu ra mi po słów PO, ich oce na i wnio ski,

• pro po zy cje dal szych dzia łań i za dań Związ ku na
naj bliż szy okres. 

6. 28 ma ja 2014 r. 
– udział wzię ło 29 osób
Te ma ty ka:
• Ak tu al na sy tu acja Związ ku,
• in for ma cja z prac pod ko mi sji,
• opi nia Biu ra Ana liz Sej mo wych do pro jek tów ustaw,
• oce na pi kiet pod biu ra mi po sel ski mi po słów PO,
• okre śle nie dzia łań Związ ku,
• sy tu acja ogro dów w świe tle no wych prze pi sów

śmie cio wych.

7. 5 wrzeÊnia 2013 r. 
– uczest ni czy ły 24 oso by
Te ma ty ka:
• wy pra co wa nie sta no wi ska Związ ku w  naj waż niej -

szych spra wach do ty czą cych po pra wek wpro wa dzo -
nych przez PO do pro jek tu oby wa tel skie go,

• nie zbęd ne dzia ła nia Związ ku. 

8. 17 paêdzier ni ka 2013 r. 
– udział wzię ło 59 osób
Te ma ty ka:
• oce na ogól no pol skiej  ma ni fe sta cji w dniu 10 paź -

dzier ni ka 2013 r. , 
• sta no wi sko PO i po praw ki Ko mi te tu Ini cja ty wy

Usta wo daw czej do pro jek tu usta wy o ro dzin nych
ogro dach dzia ło wych. Pro po zy cja sta no wi ska
Związ ku,

• do ta cje dla ROD w 2013 r., po li ty ka okrę gów,
• roz ra chun ki we wnętrz ne. 

in for mo wa ła OZ o nie pra wi dło wo po dej mo wa nych
uchwa łach w za kre sie nada wa nia od zna czeń oraz przy -
go to wy wa ła od po wied nie wy stą pie nia na ze bra nia Pre -

zy dium Kra jo wej Ra dy PZD.
W ro ku 2013 zmie nił się prze wod ni czą cy Ko mi sji oraz

zmniej szył się skład oso bo wy z 6 do 5 człon ków. 

IV. NA RA DY KRA JO WE
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4 i 5 grud nia 2013 r.
Te ma ty ka: 
ak tu al na sy tu acja PZD i ROD, stan za awan so wa nia

prac nad pro jek tem usta wy o ROD oraz za da nia dla
struk tur PZD w związ ku z ak tu al ną sy tu acją Związ ku.
Oma wia ne by ły rów nież te ma ty me ry to rycz ne, zwią za -
ne z go spo dar ką grun ta mi, a w szcze gól no ści:

• ro la i za da nia in struk to rów te re no wo -praw nych OZ
PZD we współ pra cy z ROD i kształ to wa niu do bre -
go wi ze run ku Związ ku. Po moc i sku tecz ne dzia ła -
nie. Ja kie wy zwa nia dla pra cow ni ków OZ PZD
cze ka ją w związ ku z wej ściem z ży cie no wej usta -
wy o ROD?

• stan praw ny grun tów ROD – czy da lej war to re gu -
lo wać? Spo so by re gu la cji ty tu łu praw ne go PZD do
grun tów ROD (w tym ujaw nia nia praw w KW), za -
bez pie cze nia ist nie nia ROD w miej sco wych pla nach
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go oraz obro ny
ogro dów i dział kow ców przed rosz cze nia mi. Zna -
cze nie sta nu praw ne go grun tów ROD po wej ściu ży -
cie usta wy o ROD. 

• zna cze nie da nych or ga ni za cyj no -praw nych w Re je -
strze ROD w świe tle no wych re gu la cji praw nych za -

war tych w pro jek cie usta wy o ROD. Pra ca na pro -
gra mie i pro ble my zwią za ne z uzgad nia niem da nych
w Re je strze ROD. Wska zów ki tech nicz ne w pra cy
na pro gra mie Re jestr ROD (dla za in te re so wa nych). 

• cza so we za ję cia te re nu. Prze pi sy i pro ce du ry obo -
wią zu ją ce w PZD. Za bez pie cza nie in te re sów PZD i
dział kow ców w związ ku z pro wa dzo ny mi przez
pod mio ty ze wnętrz ne in we sty cja mi na te re nie ROD. 

• w ja ki spo sób obro nić ROD i dział kow ców przed
rosz cze nia mi do grun tów ROD. Sy tu acja ROD ob -
ję tych rosz cze nia mi pod ką tem no wych re gu la cji
praw nych za war tych w pro jek cie usta wy o ROD.
Za da nia dla OZ PZD. 

• li kwi da cje ROD - prze pi sy, pro ce du ry, wy stę pu ją ce
trud no ści i nie zbęd ne dzia ła nia. No we za sa dy li kwi -
da cji ROD w pro jek cie usta wy o ROD. 

• ogra ni cza nie ko rzy sta nia z grun tów ROD – słu żeb -
ność prze sy łu. Za bez pie cza nie in te re sów dział kow -
ców i PZD w związ ku z lo ka li za cją urzą dzeń prze-
sy ło wych i ich eks plo ata cją. Pro ce du ry we wnątrz -
związ ko we przy usta na wia niu słu żeb no ści prze sy łu
na grun tach ROD.

Na ra da dla in spek to rów ds. te re no wo -praw nych za trud nio nych w OZ PZD 

Na ra da szko le nio wo -in struk ta żo wa dla księ go wych OZ

13-14 li sto pa da 2013 r. 
Te ma ty ka:
• za da nia Związ ku, w tym po szcze gól nych jed no stek

PZD w świe tle ak tu al nej sy tu acji Związ ku zwią za -
nej z wy ro kiem Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go i pra -
ca mi nad no wą usta wą,

• kon dy cja fi nan so wa OZ i pro po zy cja skład ki człon -
kow skiej na 2014 r.,

• za da nia służb fi nan so wo -księ go wych w Związ ku 
w 2014 r. w związ ku ze zmia na mi zwią za ny mi z
wy ro kiem Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,

• spra woz da nia fi nan so we OZ i ROD za 2013 r. oraz
pre li mi na rzy tych jed no stek na 2014 r. (wy tycz ne),

• obo wiąz ki głów nych księ go wych OZ PZD w spra -
wie nad zo ru nad spra wa mi fi nan so wy mi w ROD,
omó wie nia kon tro li w ROD i wy stę pu ją cych naj czę -
ściej nie pra wi dło wo ści,

• go spo dar ka fun du sza mi,
• wza jem ne roz li cze nia KR PZD i OZ PZD,
• funk cjo no wa nie Ośrod ków Fi nan so wo -Księ go wych

dzia ła ją cych przy OZ, ich ro li i zna cze nia dla ROD.

V. KRA JO WE KON KUR SY 

• Kon kurs na naj cie kaw szą i naj ak tyw niej szą stro nę
in ter ne to wą ROD i OZ,

• „Kro ni ka ROD – hi sto ria i dzień dzi siej szy oraz ar -
tyzm wy ko na nia”,

• „Mo der ni za cja Dział ki Ro ku 2013”,
• „Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2013”,
• „Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2013”,
• „Ład ny i przy ja zny Dom Dział kow ca Ro ku 2013”.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD na 2013 r. ogło si ło na stę pu ją ce Kra jo we Kon kur sy:
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nu me ra tę mie sięcz ni ka „dział ko wiec” oraz ze sta wy wy -
daw nictw związ ko wych.

W kon kur sie „Naj cie kaw sza i naj ak tyw niej sza stro na
in ter ne to wa ROD i OZ” Pre zy dium przy zna ło wy róż nie -
nia dla 3 OZ i 1 ROD. Wy róż nie ni otrzy ma li na gro dy 
w po sta ci urzą dze nia wie lo funk cyj ne go.

Uro czy ste pod su mo wa nie 5 ostat nich kon kur sów mia -
ło miej sce pod czas uro czy stych ob cho dów Kra jo wych
Dni Dział kow ca zor ga ni zo wa nych przez Kra jo wą Ra dę
PZD w dniu 31 sierp nia 2013 r. W za leż no ści od ro dza -
ju kon kur su Lau re aci otrzy ma li pu cha ry, ta bli ce oko licz -
no ścio we, barw ne dy plo my, na gro dy pie nięż ne, pre -

VI. DZIAŁALNOŚĆ RADCÓW PRAWNYCH W BIURZE KR PZD

Z uwa gi na sy tu ację zwią za ną z pra ca mi le gi sla cyj ny -
mi nad pro jek tem usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych, ob słu ga praw na świad czo na przez rad ców
praw nych w 2013 r. mia ła cha rak ter szcze gól ny. Mia no -
wi cie, obok bie żą cej po mo cy praw nej, świad czo nej za -
rów no na rzecz KR PZD, jak i jed no stek te re no wych
PZD, ze spół rad ców praw nych KR PZD uczest ni czył w
przy go to wa niu me ry to rycz nym do za sad ni czej czę ści
dzia łań po dej mo wa nych przez PZD w trak cie pro ce su
le gi sla cyj ne go nad pro jek tem oby wa tel skim.  

Je że li cho dzi o bie żą cą ob słu gę praw ną, to w szcze gól -
no ści przy bie ra ła ona for mę po rad praw nych, spo rzą dza -
nia opi nii praw nych, opra co wy wa nia pro jek tów ak tów
pra wa we wnętrz ne go oraz re pre zen to wa nia PZD przed
są da mi i urzę da mi. Rad co wie praw ni po dej mo wa li rów -
nież dzia ła nia we współ pra cy z po szcze gól ny mi wy dzia -
ła mi Biu ra KR PZD, w szcze gól no ści pre zy dial nym,
go spo dar ki grun ta mi oraz wy dzia łem księ go wym. Do ty -
czy ło to za rów no spraw in dy wi du al nych, jak i opra co -
wy wa nia roz wią zań sys te mo wych i ak tów pra wa we w-
nętrz ne go. 

Rad co wie praw ni KR świad czy li po moc praw ną rów -
nież na rzecz jed no stek te re no wych PZD. Dzia ła nia te
przy bie ra ły for mę za rów no two rze nia ogól nych opra co -
wań i wy tycz nych do ty czą cych pro ble ma ty ki praw nej
zwią za nej z funk cjo no wa niem po szcze gól nych ogniw
or ga ni za cyj nych Związ ku, jak i uczest ni cze nia w pro wa -
dze niu in dy wi du al nych spraw są do wych i ad mi ni stra cyj -
nych. W po szcze gól nych przy pad kach przy bie ra ło to
zwy kle for mę kon sul ta cji, opi nio wa nia i wspar cia me ry -
to rycz ne go. Z ko lei przej mo wa nie in dy wi du al nych
spraw do bie żą cej ob słu gi w ra mach po stę po wa nia są do -
we go bądź ad mi ni stra cyj ne go wy stę po wa ło rza dziej, 
i do ty czy ło głów nie spraw to czą cych się przed są da mi 
i or ga na mi w War sza wie. Po nad to rad co wie praw ni 
KR PZD wie lo krot nie uczest ni czy li w cha rak te rze re fe -
ren tów w na ra dach i szko le niach dla człon ków władz
jed no stek te re no wych, kie row ni ków i dy rek to rów biur
OZ, księ go wych oraz osób od po wie dzial nych za kwe stie
te re no wo praw ne i in we sty cyj ne.

Jak wska za no po wy żej, w 2013 r. szcze gól ne zna cze -
nie w dzia łal no ści rad ców praw nych KR PZD mia ła

kwe stia prac par la men tar nych nad usta wą o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. PZD uczest ni czył w pro ce sie le -
gi sla cyj nym w cha rak te rze stro ny spo łecz nej. Stąd też
rad co wie praw ni KR PZD spo rzą dza li sze reg opi nii do -
ty czą cych po szcze gól nych pro jek tów usta wy, jak rów -
nież zmian wpro wa dza nych do pro jek tu oby wa tel skie go,
opra co wa ne go przy udzia le PZD. Ma te ria ły te by ły pod -
sta wą do wy pra co wa nia sta no wisk zaj mo wa nych przez
przed sta wi cie li PZD w trak cie pro ce su le gi sla cyj ne go. 

Po nad to w 2013 r. rad co wie praw ni KR PZD uczest ni -
czy li w cha rak te rze pre le gen tów w kil ku dzie się ciu na ra -
dach z przed sta wi cie la mi władz okrę go wych PZD 
i ogro do wych oraz spo tka niach z in dy wi du al ny mi dział -
kow ca mi or ga ni zo wa ny mi na te re nie ca łe go kra ju, 
w trak cie któ rych oma wia no roz wią za nia praw ne za pi sa -
ne w pro jek cie usta wy o ROD oraz zmia ny, ja kie wpro -
wa dza no do nie go na po szcze gól nych eta pach prac
le gi sla cyj nych. Istot nym frag men tem dzia łal no ści rad -
ców praw nych w 2013 r. by ło rów nież pre zen to wa nie
sta no wi ska PZD w me diach, a tak że przy go to wy wa nie
pu bli ka cji po świę co nych te ma ty ce za gad nień praw nych
za war tych w pro jek tach usta wy o ROD. Ma te ria ły te
obej mo wa ły omó wie nie po szcze gól nych roz wią zań
praw nych za pi sa nych w pro jek tach oby wa tel skim i klu -
bo wych, jak rów nież po ten cjal ne skut ki wpro wa dze nia
pro po no wa nych me cha ni zmów dla sy tu acji praw nej
ogro dów i dział kow ców. 

War to rów nież za zna czyć, że oso by za trud nio ne na sta -
no wi skach rad ców praw nych w biu rze KR PZD, w 2013 r.
spo łecz nie peł ni ły funk cje peł no moc ni ków Ko mi te tu Ini -
cja ty wy Usta wo daw czej Pro jek tu Usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych. W ra mach ak tyw no ści na tej
płasz czyź nie uczest ni czy ły one w kil ku dzie się ciu po sie -
dze niach ko mi sji i pod ko mi sji  sej mo wych oraz se nac -
kich, a tak że licz nych spo tka niach z przed stawi cie la mi
po szcze gól nych ugru po wań po li tycz nych oraz re pre zen -
tan ta mi władz rzą do wych i par la men tar nych. W tym cha -
rak te rze oso by te wy stę po wa ły rów nież wie lo krot nie 
w me diach pre zen tu jąc sta no wi sko w spra wie prze bie gu
prac par la men tar nych nad oby wa tel skim pro jek tem usta -
wy o ROD.
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, po za opi nio wa niu
przez ko mi sję praw ną Kra jo wej Ra dy PZD, roz pa trzy ło
w 2013 r. 138 od wo łań od uchwał pre zy diów OZ, w tym
nie uwzględ ni ło od wo ła nia, a więc utrzy ma ło w mo cy
roz strzy gnię cie pre zy dium OZ w 81 spra wach, uchy li ło
47 za skar żo nych uchwał i stwier dzi ło nie waż ność 
10 uchwał. 

Pre zes Związ ku roz pa trzył 5 po dań o wnie sie nie skar -
gi w try bie nad zwy czaj nym, z te go w 4 przy pad kach od -
mó wił wnie sie nia skar gi, a w 1 przy pad ku wniósł skar gę
w try bie nad zwy czaj nym do Kra jo wej Ko mi sji Roz jem -
czej PZD na pra wo moc ne orze cze nie Okrę go wej Ko mi -

sji Roz jem czej.
W 2013 r. do Kra jo wej Ra dy PZD wpły nę ło 757 skarg

i za py tań od in dy wi du al nych dział kow ców, człon ków or -
ga nów PZD oraz sa mych or ga nów PZD. Jest to o 159
mniej skarg niż w 2012 r. (spa dek o 17%). Skar gi do ty -
czy ły wal nych ze brań spra woz daw czych, spo rów są -
siedz kich, bra ku re ak cji or ga nów PZD na wy stą pie nia
dział kow ców, człon ko stwa w PZD, nie pra wi dło wo ści 
w za kre sie dzia ła nia za rzą dów ROD, zmian użyt kow ni -
ków dzia łek, opłat, bu do wy szamb, od cięć ener gii elek -
trycz nej i wo dy na dział kach oraz próśb o przepro-
wa dze nie kon tro li w ogro dach.

VII. ODWOŁANIA OD UCHWAŁ PREZYDIÓW OZ. SKARGI.

VIII. PORADY PRAWNE

Te le fo nicz ny dy żur praw ny, któ ry peł nią pra cow ni cy
Kra jo wej Ra dy PZD cie szy się wciąż ogrom nym za in te -

re so wa niem ze stro ny dział kow ców oraz człon ków or -
ga nów jed no stek or ga ni za cyj nych PZD.

Ta for ma uzy ska nia od po wie dzi na nur tu ją ce dział -
kow ców pro ble my i py ta nia na tu ry praw nej licz nie wy -
stę pu je wśród ko re spon den cji na pły wa ją cej do Kra jo wej
Ra dy PZD. Za py ta nia do ty czy ły m.in. opłat, człon ko -

stwa w PZD, zmian użyt kow ni ków dzia łek, od by wa nia
wal nych ze brań, za go spo da ro wa nia dzia łek, utrzy my wa -
nia zwie rząt na dział ce, wiel ko ści dzia łek i al tan.

IX. ZAPYTANIA E -MAILOWE

Wy daw nic twa
1. Wy da nie 5 nu me rów no we go pi sma dla dział kow -

ców „Zie lo na Rzecz po spo li ta” 
2. Wy da nie 11 nu me rów „Biu le ty nu In for ma cyj ne go”,

w tym do ko na no zmia ny okład ki na bar dziej atrak -
cyj ną, a tak że zmie nio no kon cep cję me ry to rycz ną.

3. Wy da nie 10 nu me rów „In for ma to ra Dział kow ca” – 
• zmia na sza ty gra ficz nej;
• pi sa nie ar ty ku łów, ko rek ta ję zy ko wa, współ pra ca 

z gra fi kiem i dru kar nią.
4. Pi sa nie ar ty ku łów do mie sięcz ni ka „dział ko wiec”.
5. Na wią za no sta łą współ pra cę z dzien ni kiem „Try bu -

na”. 
6. Pi sa nie tek stów, współ two rze nie gra fi ki, współ pra -

ca z gra fi kiem i dru kar nią przy wy da wa niu ulo tek
in for ma cyj nych, pla ka tów, bro szur oraz ka len da rzy.

Stro ny in ter ne to we 
1. Pro wa dze nie stro ny www.pzd.pl
• wpro wa dze nie 3500 ma te ria łów (w cią gu 12 mie -

się cy),
• re da go wa nie tek stów na stro nę in ter ne to wą,
• czę sta ak tu ali za cja stro ny, dba nie o to, by po ja wia -

ły się na niej naj waż niej sze in for ma cje do ty czą ce
dzia łal no ści PZD,

• two rze nie na stro nie ga le rii zdjęć oraz pu bli ka cja
ma te ria łów wi deo.

2. Mo ni to ro wa nie stron in ter ne to wych okrę go wych
za rzą dów i ROD

• mo ni to ro wa nie tre ści, któ re po ja wia ją się na stro -
nach okrę gów;

• re gu lar ne (cza sem kil ka ra zy w ty go dniu) wy sy ła -
nie zre da go wa nych ma te ria łów do wsta wie nia na
stro ny OZ i ROD;

X. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I MEDIALNA KR
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• stwo rze nie pro ce dur płyn ne go obie gu in for ma cji
mię dzy KR a okrę ga mi;

• stwo rze nie pro ce dur ob li gu ją cych okrę gi do wy sy -
ła nia zdjęć i ma te ria łów, któ re bę dą pu bli ko wa ne na
stro nie KR PZD;

• udzie la nie wska zó wek na te mat ob słu gi  stron in ter -
ne to wych OZ.

Wy sy ła nie New slet te ra 
Re gu lar ne prze ka zy wa nie naj waż niej szych in for ma cji

na te mat PZD oso bom, któ re za pi sa ły się na New slet ter
PZD.

Ma te ria ły wi deo
Wy da nie fil mu z „Ogól no pol skiej Ma ni fe sta cji Dział -

kow ców” – współ pra ca z ope ra to rem, wy wia dy z dział -
kow ca mi, ko or dy no wa nie mon ta żu oraz wy da nia pły ty.

Zdję cia
Ob słu ga fo to gra ficz na naj waż niej szych im prez związ -

ko wych. Ro bie nie zdjęć i ich pu bli ka cja na stro nie in ter -
ne to wej KR PZD, w Biu le ty nie In for ma cyj nym, In for -
ma to rze dział kow ca, „dział kow cu”.

Współ pra ca z me dia mi
1. Or ga ni zo wa nie kon fe ren cji pra so wych i brie fin -

gów pra so wych
• wy sy ła nie ko mu ni ka tów pra so wych;
• przy go to wy wa nie ma te ria łów in for ma cyj nych i pro -

mo cyj nych dla pra sy.
2. Spro sto wa nia
• re ago wa nie na nie praw dzi we in for ma cje do ty czą ce

PZD, któ re po ja wia ją się w pra sie;
• pi sa nie ofi cjal nych pism i spro sto wań do sze fów re -

dak cji i au to rów ar ty ku łów.

Ob słu ga me dial na pod czas prac nad no wą usta wą
dział ko wą

1. Udział we wszyst kich po sie dze niach Sej mu, ko mi -
sji i pod ko mi sji sej mo wych

• przy go to wy wa nie re la cji,
• re da go wa nie tek stów,
• ob słu ga fo to gra ficz na.
2. Udział we wszyst kich spo tka niach z mar sza łek Sej -

mu Ewą Ko pacz
• re da go wa nie tek stów,
• ob słu ga fo to gra ficz na.
3. Udział we wszyst kich spo tka niach z pre mie rem Do -

nal dem Tu skiem
• re da go wa nie tek stów,
• ob słu ga fo to gra ficz na.

Ob słu ga me dial na naj waż niej szych im prez PZD
• przy go to wy wa nie re la cji, ar ty ku łów i ga le rii zdjęć,
• prze pro wa dza nie wy wia dów z dział kow ca mi.

Ob słu ga me dial na waż nych wy da rzeń w Okrę go -
wych Za rzą dach

• przy go to wy wa nie re la cji, ar ty ku łów i ga le rii zdjęć.

Pro wa dze nie, ko or dy no wa nie i roz strzy gnię cie kon -
kur su na „Naj cie kaw szą i naj ak tyw niej szą stro nę in -
ter ne to wą ROD i OZ”.

Wpro wa dze nie mo ni to rin gu me diów
• na wią za nie współ pra cy z fir mą mo ni to ru ją cą me dia,
• umoż li wie nie OZ ko rzy sta nia z mo ni to rin gu,
• co dzien ny prze gląd pra sy. 

Na wią za nie współ pra cy z Gre en pe ace Pol ska 
• zor ga ni zo wa nie wspól nie ogól no pol skiej ak cji

„Przy chyl my pszczo łom nie ba”,
• ko or dy no wa nie ak cji,
• zor ga ni zo wa nie kon fe ren cji pra so wej,
• przy go to wa nie ma te ria łów pro mo cyj nych.

XI. UCHWAŁY SYSTEMOWE I BADANIA PRZEPROWADZONE PRZEZ 
WGG KR PZD W 2013

W 2013 r. w te ma ty ce spraw zwią za nych z go spo dar -
ką grun ta mi Pre zy dium KR PZD pod ję ło 2 uchwa ły sys -
te mo we (nr 145/2013 z 10.06.13 r. w spra wie po mo cy
dział kow com i za rzą dom ROD ob ję tych rosz cze nia mi 
i nr 18/2013 z 11.07.13 r. w spra wie wy tycz nych dla za -
rzą dów ROD i ogro dów ob ję tych usta wą śmie cio wą 
(BI 7/2013), za ję ło 1 sta no wi sko i prze pro wa dzi ło 11 ba -
dań zwią za nych ze spra wa mi go spo dar ki grun ta mi ROD.
Na to miast Kra jo wa Ra da PZD pod ję ła 2 uchwa ły sys te -
mo we (w dniu 27.06.13 r. – nr 2/XI/2013 w spra wie przy-

ję cia kie run ków dzia łań dot. mo der ni za cji i uno wo cze -
śnia nia in fra struk tu ry ROD i wy ko rzy sta nia Fun du szu
Roz wo ju ROD i nr 3/XI/2013 w spra wie utwo rze nia 
w PZD fun du szu na usu wa nie skut ków klęsk ży wio ło wych
w ROD {BI 7/2013}), za ję ła 1 sta no wi sko i przy ję ła 
1 ko mu ni kat).

W za kre sie Re je stru ROD, Pre zy dium KR PZD przy -
ję ło po wierzch nię dzia łek użyt ko wa nych w ROD, sta no -
wią cych pod sta wę przy go to wa nia pre li mi na rzy fi nan-
so wych oraz przy ję ło stan or ga ni za cyj ny PZD za 2012 r. 
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W za kre sie spraw zwią za nych z re gu la cją sta nu praw -
ne go grun tów ROD, Pre zy dium KR PZD opra co wa ło za -
sa dy po mo cy dział kow com i za rzą dom ROD ob ję tych
rosz cze nia mi.

W za kre sie in we sty cji i re mon tów, KR PZD przy ję ła
kie run ki dzia łań do ty czą cych mo der ni za cji i uno wo cze -
śnia nia in fra struk tu ry ROD i wy ko rzy sta nia Fun du szu
Roz wo ju ROD, a tak że utwo rzy ła w PZD Fun dusz na
usu wa nie skut ków klęsk ży wio ło wych w ROD. KR PZD
przy ję ła rów nież ko mu ni kat do ty czą cy sta nu po sia da nia
in fra struk tu ry ROD i za ję ła ne ga tyw ne sta no wi sko w za -
kre sie ko mu na li za cji i na cjo na li za cji ma jąt ku PZD 
w pro jek cie PO usta wy o ROD. Pre zy dium KR PZD za -
ję ło sta no wi sko w spra wie dzia łań zwią za nych z sy tu -
acją po wo dzio wą na te re nie ROD w 2013 r. 

Na to miast w te ma ty ce funk cjo no wa nia ROD - Pre zy -
dium KR PZD przy ję ło wy tycz ne dla za rzą dów ROD i
ogro dów ob ję tych usta wą śmie cio wą. 

Po za tym, Pre zy dium KR PZD i Kra jo wa Ra da PZD
prze pro wa dzi ła sze reg ba dań zwią za nych z go spo dar ką
grun ta mi. Zba da ła:

1) stan po sia da nia PZD na dzień 31.12.2012 r., w
tym licz ba i po wierzch nia dzia łek użyt ko wa nych,

2) in fra struk tu ra w ROD (bu dyn ki PZD, bu dyn ki
ROD, po zo sta ła in fra struk tu ra PZD – ogro dze nia,
sie ci, stud nie, dro gi, par kin gi, me lio ra cje, te re ny
re kre acyj ne),

3) re ali za cję pla nów in we sty cji i re mon tów w ROD
przy ję tych przez OZ PZD na 2012 rok,

4) pla ny in we sty cji i re mon tów przy ję te przez OZ
PZD w 2013 ro ku, 

5) cza so we za ję cia te re nu ROD w 2012 r.,
6) zo bo wią za nia Związ ku z ty tu łu li kwi da cji ROD,
7) wy ko rzy sta nie przez OZ PZD środ ków Fun du szu

Roz wo ju na  od twa rza nie ROD oraz bu do wę i re -
mon ty in fra struk tu ry w ist nie ją cych ROD w 2012
ro ku,

8) do ta cje udzie lo ne przez OZ PZD w po szcze gól -
nych kwar ta łach

9) sy tu ację po wo dzio wą w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych w 2013 ro ku,

10) sy tu ację dział kow ców i ROD zwią za ną z usta wą
śmie cio wą,

11) stan pra cy OZ PZD na pro gra mie Re jestr ROD,

Ba da nie - stan in fra struk tu ry w ROD
W związ ku z art. 42 pro jek tu usta wy PO o ogro dach

dział ko wych, któ ry za kła dał ko mu na li za cję i na cjo na li -
za cję ma jąt ku PZD, Kra jo wa Ra da PZD po sta no wi ła

zba dać, ja kim ma jąt kiem dys po nu ją Okrę go we Za rzą dy
PZD oraz za rzą dy ROD. W tym ce lu w dniu 12.04.2013 r.
KR PZD zle ci ła OZ PZD zin wen ta ry zo wa nie mie nia na
szcze blu okrę go wym i ogro do wym, bę dą cym wła sno ścią
PZD. Za mie rze niem ba da nia by ło usta le nie skut ków pro -
jek tu usta wy PO i udo ku men to wa nie, ile stra cą Zwią zek
i dział kow cy po wej ściu w ży cie pro po zy cji praw nych
Plat for my Oby wa tel skiej. Ba da niem zo sta ły ob ję te bu -
dyn ki i grun ty zwią za ne z funk cjo no wa niem tych bu dyn -
ków, bę dą ce w dys po zy cji OZ PZD oraz bu dyn ki i po -
zo sta ła in fra struk tu ra ogro do wa, bę dą ca w dys po zy cji
za rzą dów ROD. Ba da nie skut ko wa ło za ję ciem przez KR
PZD w dniu 27.06.2013 r. sta no wi ska w spra wie ko mu -
na li za cji i na cjo na li za cji ma jąt ku PZD w pro jek cie usta -
wy PO o ogro dach dział ko wych.

Ba da nie – sy tu acja ogro dów i ROD zwią za na z usta -
wą śmie cio wą

W związ ku z no we li za cją usta wy o utrzy ma niu po rząd -
ku i czy sto ści w gmi nach (po tocz nie zwa ną usta wą śmie -
cio wą), Kra jo wa Ra da PZD zba da ła, jak się zmie nią
za sa dy od bio ru śmie ci z te re nów ROD. W tym ce lu w
dniu 7.06.13 r. KR PZD wy stą pi ła do OZ PZD o prze sła -
nie in for ma cji w za kre sie no wych za sad wy wo zu śmie -
ci z te re nów ROD, któ re bę dą obo wią zy wa ły od 1 lip ca
2013 r. w gmi nach, gdzie swo ją sie dzi bę ma ją OZ PZD.
W szcze gól no ści zba da ła staw ki za wy wóz śmie ci po se -
gre go wa nych i zmie sza nych, śred nią ilość wy twa rza nych
śmie ci na te re nie ROD (przy ję tą przez gmi ny w re gu la -
mi nach utrzy ma nia po rząd ku i czy sto ści), czę sto tli wość
od bio ru śmie ci i do tych cza so we opła ty. Jed no cze śnie KR
PZD trzy krot nie wy stą pi ła do Mi ni stra Śro do wi ska - Pa -
na Mar ci na Ko rol ca o in ter pre ta cję no wych za sad go spo -
da ro wa nia od pa da mi ko mu nal ny mi i wska za nie, w ja ki
spo sób po wi nien być na li cza ny tzw. po da tek śmie cio wy
od te re nów ro dzin nych ogro dów dział ko wych (w dniu
3.12.2012 r., 28.02.2013 r. i 24.05.2013 r.). Aby po móc
ogro dom w przy swo je niu no wych za sad go spo da ro wa nia
od pa da mi ko mu nal ny mi, od grud nia 2012 r. KR PZD
nie omal w każ dym Biu le ty nie In for ma cyj nym PZD, na
stro nie in ter ne to wej, In for ma to rze Dział kow ca oraz 
w mie sięcz ni ku „dział ko wiec” pu bli ko wa ła ma te ria ły na
ten te mat. Na ko niec, na pod sta wie ba dań i od po wie dzi
Mi ni stra Śro do wi ska z dnia 13.06.2013 r. Pre zy dium KR
PZD w dro dze uchwa ły nr 182/2013 z dnia 11.07.2013 r.
przy go to wa ło wy tycz ne dla za rzą dów ROD i ogro dów
ob ję tych usta wą śmie cio wą. W 2013 ro ku KR PZD wie -
lo krot nie udzie la ła od po wie dzi na py ta nia dział kow ców
i za rzą dów ROD zwią za ne z usta wą śmie cio wą. 
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Zgod nie z uchwa łą nr 44/2011 Pre zy dium KR PZD 
z dnia 30 mar ca 2011 ro ku w spra wie spo rzą dza nia spra -
woz dań z pla nu i re ali za cji in we sty cji i re mon tów 
w ROD, Kra jo wa Ra da PZD w 2013 ro ku do ko na ła ana -
li zy prze sła nych przez okrę go we za rzą dy PZD spra woz -
dań z re ali za cji pla nów in we sty cji i re mon tów w ROD
przy ję tych przez okrę go we za rzą dy PZD w 2012 ro ku.
Jed no cze śnie po wyż szy ma te riał zo stał przed sta wio ny
na po sie dze niu Pre zy dium KR PZD w dniu 26 czerw ca
2013 r. In for ma cja do ty czą ca re ali za cji pla nów in we sty -
cji i re mon tów w ROD przy ję tych przez OZ PZD za rok
2012 zo sta ła opu bli ko wa na w Biu le ty nie In for ma cyj nym
(BI 7/2013).

Kra jo wa Ra da usta li ła, że w 2012 ro ku, na 4 941 ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych, pla na mi in we sty cji i re -
mon tów zo sta ło ob ję tych 1 707 ogro dów, co sta no wi
35% wszyst kich ROD w Pol sce. Łącz nie za pla no wa no
2 319  za dań in we sty cyj no – re mon to wych (bu do wa no -
wych i re mont ist nie ją cej in fra struk tu ry), co ozna cza, iż
w nie któ rych ogro dach za pla no wa no prze pro wa dzić wię -
cej niż jed no za da nie. 

Z po wyż szych za pla no wa nych za dań ro dzin ne ogro dy
dział ko we wy ko na ły 1 983 za dań in we sty cyj no - re mon -
to wych w 1 515 ROD. Za tem w rze czy wi sto ści za da nia -
mi in we sty cyj no – re mon to wy mi ob ję to 31% wszys-
t kich ROD. Łącz nie ro dzin ne ogro dy dział ko we zre ali zo -
wa ły za pla no wa ne za da nia w 85%. War tość wszyst kich
zre ali zo wa nych za dań in we sty cyj nych i re mon to wych
wy nio sła 46 653 804 zł. Za da nia po le ga ją ce na re mon -
tach i mo der ni za cji ist nie ją cej in fra struk tu ry wy ko na no
na łącz ną kwo tę 31 229 379 zł., zaś na za da nia zwią za -
ne z bu do wą no wej in fra struk tu ry w ROD wy dat ko wa no
środ ki w wy so ko ści 15 424 425 zło tych. W 99% za da nia
in we sty cyj no - re mon to we zo sta ły zre ali zo wa ne przy
udzia le środ ków fi nan so wych: ROD, okrę go wych za rzą -
dów PZD i Kra jo wej Ra dy PZD, a je dy nie w 1% za da -
nia zo sta ły sfi nan so wa ne ze środ ków ze wnętrz nych,
po cho dzą cych przede wszyst kim z do ta cji od jed no stek
sa mo rzą du te ry to rial ne go.

W ba da nym okre sie wy bu do wa no bądź wy re mon to -
wa no na stę pu ją cą in fra struk tu rę w ROD:

• 122 135 m² ogro dzeń, 
• 285 bram i fur tek,
• 66 hy dro for ni i in nych urzą dzeń,
• 82 pom py wod ne,
• 489 punk tów czer pal nych wo dy, 
• 127 694 mb sie ci wo do cią go wej,
• 157 319 mb sie ci ener ge tycz nej, 
• 72 010 m² dróg i alej ogro do wych, 
• 4 760 m² pa sów zie le ni, 567 mb ka na li za cji sa ni tar -

nej i 13 sa ni ta ria tów,

• 1 840 m² ogro dów jor da now skich i pla ców za baw,
• w 522 ROD wy ko na no pra ce re mon to wo – in we sty -

cyj ne w do mach dział kow ca i bu dyn kach ad mi ni -
stra cyj nych.

Po za ww. pra ca mi, zre ali zo wa no sze reg in nych za dań
o cha rak te rze in we sty cyj no – re mon to wym, ta kich jak:
bu do wa ro wów od wad nia ją cych, wy ko na nie no wych ta -
blic in for ma cyj nych, a tak że opra co wa nie no wych pla -
nów za go spo da ro wa nia ogro dów.

Przy ta cza my te ba da nie, bo wiem by ło prze pro wa dzo -
ne w 2013 r., a do ty czy ło ro ku 2012, ale da je ono ob raz
dzia łal no ści ca łe go Związ ku. Ta kie ba da nie bę dzie rów -
nież mia ło miej sce w 2014 r. i bę dzie do ty czy ło ro ku
2013. Przy ta cza my tak że te wy ni ki dla te go, że by mieć
świa do mość, czym Zwią zek zaj mu je się w za kre sie in -
we sty cji i ja kie osią ga efek ty.

Po rów nu jąc re ali za cję za dań w ro ku 2012 do lat ubie -
głych (2007 – 2011), na le ży stwier dzić nie znacz ny ich
wzrost (w la tach 2007 – 2010 zre ali zo wa no 7 316 za dań,
w 2011 ro ku – 1 940 za dań a w 2012 ro ku – 1983 za dań).
Jed nak że bio rąc pod uwa gę  pro wa dzo ne przez Zwią zek
ak tyw ne dzia ła nia zmie rza ją ce do zwięk sze nia pro wa dzo -
nych w ogro dach za dań re mon to wo – in we sty cyj nych, ich
ilość w dal szym cią gu nie jest za do wa la ją ca.  

Kra jo wa Ra da PZD na po sie dze niu w dniu 27 czerw -
ca 2013 r. za po zna ła się tak że z wy ko rzy sta niem przez
OZ PZD środ ków Fun du szu Roz wo ju na od twa rza nie
ROD oraz bu do wę i re mon ty in fra struk tu ry w ist nie ją -
cych ROD za rok 2012r. W efek cie po wyż sze go pod ję ła
uchwa łę nr 2/XI/2013 r. w spra wie kie run ków dzia łań
zmie rza ją cych do zmo der ni zo wa nia i uno wo cze śnia nia
in fra struk tu ry w ROD oraz efek tyw ne go wy ko rzy sta nia
przez OZ PZD środ ków Fun du szu Roz wo ju ROD.

Kra jo wa Ra da PZD od lat pro mu je ko niecz ność do ko -
ny wa nia zmian in we sty cyj no – re mon to wych w ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych. Szyb ko po stę pu ją cy roz wój
miast, po pra wa ja ko ści ży cia ludz kie go, a tak że wzrost
świa do mo ści es te tycz nej w spo łe czeń stwie, po wo du je,
iż nie zwy kle waż na sta je się pro ble ma ty ka pod no sze nia
wi ze run ku ogro dów, po przez wy po sa ża nie ich w no wo -
cze sną in fra struk tu rę. Tyl ko funk cjo nal na i peł na no wo -
cze snych roz wią zań tech nicz nych in fra struk tu ra bę dzie
mo gła słu żyć dział kow com i spo łecz no ściom lo kal nym,
a tak że przy czy ni się do po zy ski wa nia sze ro kich mas
zwo len ni ków ogrod nic twa dział ko we go. Dzia ła niom
tym słu ży re ali za cja  przy ję te go w dniu 20 grud nia 2012 r.
pro gra mu „Uno wo cze śnia nia In fra struk tu ry Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych – ROD XXI wie ku”, któ re go ce -
lem jest uno wo cze śnie nie in fra struk tu ry ro dzin nych
ogro dów dział ko wych po przez bu do wę no wej in fra struk -
tu ry, re mont i mo der ni za cję ist nie ją cej oraz do sto so wa -

XII. INWESTYCJE I REMONTY W ROD
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nie jej do po trzeb zwią za nych z ochro ną śro do wi ska,
bez pie czeń stwem, edu ka cją oraz kon cep cją „otwar tych
ogro dów”. Przy ję ty pro gram zo stał opu bli ko wa ny 
w Biu le ty nie In for ma cyj nym nr 1/2013 r.

W 2013 ro ku Kra jo wa Ra da PZD do ko na ła rów nież
ba da nia pla nów in we sty cji i re mon tów w ROD na rok
2013. Te mat ten zo stał przed sta wio ny człon kom Pre zy -
dium KR PZD w dniu 17 paź dzier ni ka 2013 r. Ba da nie
wy ka za ło, że w 2013 ro ku, na 4929 ro dzin nych ogro dów
dział ko wych, pla na mi in we sty cyj no -re mon to wy mi zo -

sta ło ob ję tych 1907 ogro dów, co sta no wi 39% wszyst -
kich ROD w Pol sce. Po rów nu jąc do ro ku ubie głe go na -
le ży za uwa żyć wzrost o 4 punk ty pro cen to we (z 35% do
39 % ROD ob ję tych pla na mi). Łącz nie za pla no wa no re -
ali za cję 2393 za dań in we sty cyj no -re mon to wych w ROD.
Wy ko na nie te go pla nu bę dzie przed mio tem ana li zy OZ
PZD i KR PZD w 2014 ro ku. In for ma cja w spra wie
przy ję tych na 2013 r. pla nów in we sty cji i re mon tów oraz
źró dła ich fi nan so wa na zo sta ła opu bli ko wa na w Biu le ty -
nie In for ma cyj nym KR PZD (nr 11/2013).

XIII. REJESTR ROD 

W 2013 r. Kra jo wa Ra da PZD uzgad nia ła da ne or ga ni -
za cyj no -praw ne ROD w pro gra mie Re jestr ROD, na
pod sta wie da nych wpro wa dzo nych przez OZ PZD i
prze sła nych do ku men tów for mal no -praw nych. Na dzień
31.12.2013 r. Kra jo wa Ra da roz pa trzy ła da ne w sto sun -
ku do 3255 ROD na 3617 wpro wa dzo nych przez OZD,

co sta no wi 89,99%. Z cze go KR PZD za ak cep to wa ła da -
ne w sto sun ku 1750 ROD, któ rych udział w licz bie
wszyst kich ROD wy no si 35,50%. W ro ku 2013 Kra jo wa
Ra da PZD głów nie roz pa try wa ła da ne or ga ni za cyj no -
-praw ne tych ROD, gdzie mia ły miej sce li kwi da cje oraz
licz ne ak tu ali za cje da nych ewi den cyj nych. 

W 2013 ro ku do Kra jo wej Ra dy PZD wpły nę ło 185
wnio sków w spra wie li kwi da cji ca ło ści bądź czę ści ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych. Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD pod ję ło 92 uchwa ły li kwi da cyj ne w od nie sie -
niu do 109,1439 ha po wierzch ni ro dzin nych ogro dów
dział ko wych, z cze go 60,3025 ha by ło w użyt ko wa niu
PZD, 46,5334 ha w użyt ko wa niu wie czy stym PZD 
i 2,3080 ha we wła sno ści. 

Ogó łem li kwi da cją ob ję tych zo sta ło 1132 dział ki ro -
dzin ne w 87 ROD. Tyl ko w pię ciu przy pad kach li kwi da -
cje ob ję ły ca łe ogro dy (ROD Ko ściusz ki w Gdań sku,
ROD „Ar ce lin” w Ar ce li nie, ROD „Sło necz nik” w Po -
zna niu, ROD „Sto krot ka” w Żo rach, ROD „Ko gu cik” 
w To ru niu).

Bio rąc pod uwa gę cel, na któ ry zo sta ły zli kwi do wa ne
ROD na le ży wska zać:

• in we sty cje dro go we – 15,6760 ha
• in ne ce le pu blicz ne – 0,2368 ha
• in ne – 34,2778 ha – w tym li kwi da cje praw ne

14,8134 ha 
• li kwi da cje w związ ku z nie re ali zo wa niem ce lu wy -

ni ka ją ce go z usta wy o ROD, tj. te re ny nie za go spo -
da ro wa ne przez ROD, na któ rych nie znaj do wał się
ma ją tek Związ ku i dział kow ców – 58,9533 ha.

W 2013 r. Pre zy dium KR PZD nie po dej mo wa ło de -
cy zji w za kre sie li kwi da cji ROD w od nie sie niu do ogro -
dów z te re nu dzia ła nia na stę pu ją cych okrę gów: czę sto-

chow skie go, el blą skie go, go rzow skie go, le gnic kie go, lu -
bel skie go, ma ło pol skie go, pil skie go, słup skie go.

Kra jo wa Ra da PZD na po sie dze niu w dniu 14 li sto pa da
2013 r., za po zna ła się z zo bo wią za nia mi PZD z ty tu łu li -
kwi da cji ROD i w związ ku z tym przy ję ła sta no wi sko 
w spra wie zo bo wią zań za cią gnię tych przez PZD w związ -
ku z li kwi da cja mi ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

Re gu la cja sta nu praw ne go grun tów ROD 
W 2013 r. Pre zy dium KR PZD roz pa try wa ło wnio ski

okrę go wych za rzą dów PZD w spra wie na by cia ty tu łu
praw ne go do grun tów ROD, ob cią że nia grun tów ROD
ogra ni czo ny mi pra wa mi rze czo wy mi, li kwi da cji praw -
nej ROD w zw. z re ali za cją rosz czeń osób trze cich do
grun tów ROD oraz re je stra cji i skre śle nia ROD z Re je -
stru ROD.

• W spra wie na by cia ty tu łu praw ne go do grun tów
ROD, Pre zy dium KR PZD pod ję ło 3 uchwa ły. Wy -
ra zi ło zgo dę na na by cie pra wa użyt ko wa nia do
2,7455 ha (z cze go 0,4775 zo sta ło na by te od płat nie)
i wła sno ści do 0,0114 ha. Łącz nie, wy ra zi ło zgo dę
na na by cie pra wa do 2,7569 ha po wierzch ni grun -
tów. 2,2680 ha po wierzch ni grun tu PZD otrzy mał
ja ko te ren za mien ny w związ ku z li kwi da cją ROD.
W po zo sta łych przy pad kach na by cie grun tu zwią -
za ne by ło re gu la cją sta nu praw ne go grun tów zaj mo -
wa nych bez ty tu łu praw ne go. 

XIV. LIKWIDACJE ROD. REGULACJE STANU PRAWNEGO
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• W za kre sie ob cią że nia grun tu PZD ogra ni czo ny mi
pra wa mi rze czo wy mi, Pre zy dium KR PZD pod ję ło
11 uchwał. W 10 przy pad kach wy ra zi ło zgo dę na
usta no wie nie słu żeb no ści prze sy łu na grun tach
ROD, a w 1 przy pad ku – ob cią że nie grun tu ROD
słu żeb no ścią prze jaz du i prze cho du. W zde cy do wa -
nej więk szo ści przy pad ków słu żeb ność prze sy łu by -
ła zwią za na z prze sy łem ener gii elek trycz nej. 

• W związ ku z re ali za cją rosz czeń osób trze cich do
grun tów ROD Pre zy dium KR PZD pod ję ło 7
uchwał. W 6 przy pad kach wy ra zi ło zgo dą bądź
stwier dzi ło li kwi da cję praw ną ROD, w 1 przy pad ku
za twier dzi ło ugo dę w zw. z rosz cze niem o za pła tę
za bez u mow ne ko rzy sta nie z grun tu przez PZD.
Łącz nie li kwi da cji praw nej ule gło 14,8134 ha po -
wierzch ni ROD i 399 dzia łek ro dzin nych. W tym 
2 ROD ule gły li kwi da cji praw nej w ca ło ści.

• Pre zy dium pod ję ło uchwa ły w spra wie za re je stro -
wa nia w Re je strze ROD 5 ROD, 4 z nich zo sta ły od -
two rzo ne w związ ku z li kwi da cją in nych ROD, 
a 1 ROD zo stał za re je stro wa ny z uwa gi na fakt, że
wcze śniej nie był ujaw nio ny w Re je strze ROD. Pre -
zy dium pod ję ło uchwa ły w spra wie skre śle nia z Re -
je stru ROD 6 ROD, w tym 2 skre śle nia zwią za ne
by ły z li kwi da cją praw ną ca ło ści ROD. W przy pad -
ku 2 ROD do ko na no zmia ny sta tu sów (z cza so we -
go na sta ły) i usank cjo no wa no po łą cze nia 2 ROD. 

Peł no moc nic twa w za kre sie go spo dar ki grun ta mi
Zgod nie z kom pe ten cja mi wy ni ka ją cy mi, że sta tu tu

PZD Pre zes PZD wraz  z in nym człon kiem Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD w 2013 ro ku udzie li li 36 peł no moc -
nictw w for mie ak tu no ta rial ne go dla przed sta wi cie li
okrę go wych za rzą dów, zwią za nych z do ko ny wa niem
czyn no ści praw nych w za kre sie go spo dar ki grun ta mi, 
a zwią za nych z roz wią za niem umów użyt ko wa nia wie -
czy ste go, usta no wie niem na grun tach PZD słu żeb no ści
prze sy łu, usta no wie niem na rzecz PZD pra wa użyt ko wa -
nia lub użyt ko wa nia wie czy ste go. Czyn no ści te by ły na -

stęp stwem po dej mo wa nych przez Pre zy dium KR PZD
de cy zji w spra wie na by cia, zby cia i ob cią że nia ma jąt ku
trwa łe go PZD. Po nad to dla przed sta wi cie li OZ udzie lo -
no 63  peł no moc nictw w zwy kłej for mie pi sem nej w za -
kre sie po stę po wań ad mi ni stra cyj nych i wie czy sto księ-
go wych, do ty czą cych nie ru cho mo ści na któ rych zlo ka li -
zo wa ne są ROD.

Ak tu ali za cja za świad czeń dla jed no stek lo kal nych
wpi sa nych do Kra jo we go Re je stru Urzę do we go Pod -
mio tów Go spo dar ki Na ro do wej 

W 2013 r. w Kra jo wej Ra dzie PZD kon ty nu owa no pro -
ces ak tu ali za cji za świad czeń REGON ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych, wpi sa nych do Kra jo we go Re je stru
Urzę do we go Pod mio tów Go spo dar ki Na ro do wej, wy ni -
ka ją cy z roz bież no ści po mię dzy da ny mi w  za świad cze -
niach REGON, a da ny mi Re je stru ROD.  

Wy ja śnia ne i eli mi no wa ne by ły roz bież no ści w za kre -
sie: nazw i ad re sów ROD, przy pi sa nia kil ku nu me rów
REGON dla jed ne go ROD, po zo sta wie nie w Re je strze
Urzę du Sta ty stycz ne go ogro dów wy kre ślo nych z Re je -
stru ROD KR PZD. 

Po nad to, do ko ny wa ne by ły bie żą ce ak tu ali za cje, o któ -
re wnio sko wa ły okrę go we za rzą dy w za kre sie:

1) re je stra cji 4 no wych ROD (no wo utwo rzo nych – „Nad
Za le wem” w Bia łym sto ku /OZ Pod la ski/, „Eu ro 2012”
w Po zna niu /OZ Po znań/ oraz „Hu ta War sza wa” 
w War sza wie /OZ Ma zo wiec ki/ i ROD „Jan tar” w Ty -
chach /OZ Ślą ski/ - re je stra cje for mal ne.

2) skre śleń 16 ROD, któ re prze sta ły funk cjo no wać 
w związ ku z cał ko wi tą li kwi da cją lub zo sta ły włą -
czo ne do in nych ogro dów oraz ROD fi gu ru ją cych
w Re je strze ROD z po wierzch nią „0”, któ re zo sta ły
zli kwi do wa ne lub przy łą czo ne do in ne go ogro du
przed 2010 r.

3) zmian ad re so wych 30 ROD – w związ ku z nada -
niem przez mia sta lub gmi ny nu me rów po rząd ko -
wych nie ru cho mo ści oraz dla Okrę go we go Za rzą du
Pod kar pac kie go.

XV. FUNDUSZ OBRONY ROD 

W 2013 r. Pre zy dium KR PZD pod ję ło 4 uchwa ły 
w spra wie przy zna nia środ ków z Fun du szu Obro ny ROD
na po kry cie stwier dzo nych pra wo moc ny mi wy ro ka mi
zo bo wią zań PZD z ty tu łu bez u mow ne go ko rzy sta nia 
z grun tów, kosz tów są do wych oraz in nych zo bo wią zań

po zo sta ją cych w bez po śred nim związ ku z ni mi. Środ ki 
z Fun du szu Obro ny ROD w łącz nej kwo cie 421 094,13 zł
zo sta ły przy zna ne dla ROD „De me ter” w Ło dzi, ROD
im. Łu ka sze wi cza w Po zna niu oraz ROD im. 23 Lu te go
w Po zna niu. 
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Do ta cje dla ROD na usu wa nie skut ków po wo dzi 
i pod to pień w ROD

W 2013 r. Kra jo wa Ra da PZD udzie li ła do ta cji dla 
14 ROD w łącz nej kwo cie 104 976 zł,  ze środ ków zgro -
ma dzo nych na Fun du szu PZD prze zna czo nych na usu -
wa nie skut ków klęsk ży wio ło wych w ROD (Fun dusz
po wstał z kon ta „Po wódź  2010” po wo ła ny uchwa łą Kra -
jo wej Ra dy PZD nr 2/XI/2013 r., z dnia 27.06.2013 r.)

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD na po sie dze niu w dniu
26 czerw ca 2013 r. za po zna ło się z in for ma cją od OZ
PZD w spra wie sy tu acji w ROD do tknię tych pod to pie -
nia mi na sku tek na wał nic, któ re na wie dzi ły wie le re gio -
nów kra ju w 2013 r., oraz pod nie sio ne go po zio mu wód
grun to wych. Na sku tek te go Pre zy dium KR PZD pod ję -
ło sta no wi sko w spra wie dzia łań w związ ku z sy tu acją
po wo dzio wą na te re nie ROD w 2013 ro ku. Przy ję ty już
w 2010 r. i roz sze rzo ny na la ta na stęp ne sys tem roz wią -
zań praw nych po zwo lił udzie lić po mo cy ogro dom, któ -
re ucier pia ły wsku tek pod to pień i po wo dzi w ce lu sku-
tecz ne go usu wa nia ich skut ków.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców po sia da do świad cze nie
jak upo rać się ze zja wi skiem po wo dzio wym, gdyż już 
w la tach ubie głych po wo dzie, za la nia i pod to pie nia nie
omi ja ły te re nów ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Je -
dy nie wspól ne za an ga żo wa nie i so li dar ność wy stę pu ją -
ca wśród spo łecz no ści dział ko wej po zwo li ła wie lu ogro-
dom na upo ra nie się ze skut ka mi po wo dzi.

Pre zy dium KR PZD uzna ło, że za rzą dy ROD, we
współ pra cy z OZ PZD win ny nie zwłocz nie do ko nać rze -

tel nej oce ny strat i znisz czeń w in fra struk tu rze ogro dów
oraz opra co wać pro gram przy wra ca nia ROD do nor mal -
ne go funk cjo no wa nia. Nie zbęd ne by ło też włą cze nie 
w ten pro ces władz sa mo rzą do wych, kie ru jąc do nich wnio -
ski o po moc rze czo wą i fi nan so wą. Za rzą dy ROD, któ re
mia ły ogra ni czo ne moż li wo ści fi nan so we, lub gdy war tość
strat w in fra struk tu rze ogro do wej by ła znacz na, mo gły ubie -
gać się o po moc fi nan so wą w for mie do ta cji od OZ PZD
lub KR PZD, czy też sko rzy stać z nie opro cen to wa nych po -
ży czek z Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD. Za tem część
ROD w mia rę po sia da nych środ ków na Okrę go wym Fun -
du szu Roz wo ju PZD uzy ska ła ta ką po moc od OZ PZD, na -
to miast część od Kra jo wej Ra dy PZD.

W la tach 2010 do 2013 łącz nie udzie lo no w tym 
za kre sie wspar cia dla 189 ROD w łącz nej kwo cie 
1 964 002 zł.

Po życz ki dla ROD z Fun du szu Sa mo po mo co we go
PZD 

Za rzą dy ROD w 2013 r. skie ro wa ły 6 wnio sków o po -
życz ki z Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD. Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD po ich roz pa trze niu pod ję ło 
5 uchwał po życz ko wych. Wspar cie fi nan so we otrzy ma -
ło 5 ROD na łącz ną kwo tę 69 000 zło tych. Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy przy ję ło rów nież uchwa łę w spra wie wy -
so ko ści opro cen to wa nia po ży czek udzie la nych z Fun du -
szu Sa mo po mo co we go dla ROD w 2014 r., po zo sta -
wia jąc opro cen to wa nie na do tych cza so wym po zio mie
3% w ska li ro ku.

XVI. DOTACJE I POŻYCZKI DLA ROD

XVII. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA

Pod sta wy praw ne
Dzia łal ność Fi nan so wą Kra jo wa Ra da PZD w 2013 r.

pro wa dzi ła zgod nie z usta le nia mi za war ty mi w Usta wie
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z 8 lip ca 2005 r.,
sta tu cie PZD i uchwa łach pro gra mo wych PZD.

Dzia ła nia fi nan so we wy ni ka ły z pla nu pra cy i znaj do -
wa ły za bez pie cze nie fi nan so we w  za twier dzo nym przez
Kra jo wą Ra dę PZD pre li mi na rzu fi nan so wym na 
2013 r.

Ewi den cja zda rzeń fi nan so wych Kra jo wej Ra dy PZD
by ła pro wa dzo na zgod nie z usta wą o ra chun ko wo ści 
i za sa da mi ra chun ko wo ści za war ty mi w Za kła do wym
Pla nie Kont PZD, opra co wa nym zgod nie z art.10 ust. 1
Usta wy o ra chun ko wo ści i wpro wa dzo nym Uchwa łą nr
148/2001 Pre zy dium KR PZD z 29 li sto pa da 2001 r.
Gru po wa nie ope ra cji fi nan so wych od by wa ło się zgod -

nie z w/w prze pi sa mi, w ta ki spo sób, aby wy ni ka ją ce 
z nich da ne w spo sób rze tel ny i ja sny przed sta wia ły sy -
tu ację ma jąt ko wą i fi nan so wą Kra jo wej Ra dy PZD.

Fi nan so wa nie dzia łal no ści – skład ka człon kow ska
Pod sta wo wym źró dłem fi nan so wa nia dzia łal no ści Kra -

jo wej Ra dy PZD by ła skład ka człon kow ska, któ rej wy -
so kość i po dział zgod nie ze Sta tu tem PZD usta li ła
Kra jo wa Ra da PZD w dro dze Uchwa ły nr 4/VII/2012 
z dnia 29 li sto pa da 2012 r.  De cy zja Kra jo wej Ra dy PZD
by ła po prze dzo na ba da nia mi i ana li za mi fi nan so wy mi
do ko ny wa ny mi w Kra jo wej Ra dzie PZD i Okrę go wych
Za rzą dach PZD. Mi mo iż wpły wy ze skład ki nie wy star -
cza ły na po kry cie wszyst kich po trzeb, Kra jo wa Ra da
PZD ma jąc na uwa dze fakt, że człon ka mi PZD są głów -
nie eme ry ci i ren ci ści a nie jed no krot nie lu dzie bez ro bot -
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ni znaj du ją cy się w trud nej sy tu acji fi nan so wej, od 2012
ro ku  wy so kość i po dział skład ki człon kow skiej utrzy -
mu je na nie zmie nio nym po zio mie 19 gro szy od me tra
kwa dra to we go. 

Sy tu acja praw na w Pol skim Związ ku Dział kow ców, 
a zwłasz cza rosz cze nia do grun tów i za są dzo ne przez są -
dy od szko do wa nia pła co ne przez PZD w wy ni ku prze -
gra nych spraw są do wych spo wo do wa ły, że Zwią zek nie
był w sta nie za bez pie czyć aż ta kich środ ków na w/w od -
szko do wa nia. W związ ku z tym Kra jo wa Ra da PZD
Uchwa łą nr 5/XIII/2009 z dnia 26 li sto pa da 2009 r. utwo -
rzy ła PZD Fun dusz Obro ny Ro dzin nych Ogro dów Dział -
ko wych prze zna czo ny na po wyż szy cel. Tym sa mym od
2010 r. 5% od pis ze skład ki człon kow skiej prze zna czo -
ny jest na Fun dusz Obro ny ROD.

Wy ko rzy sta nie środ ków dzia łal no ści sta tu to wej
Dzia łal ność fi nan so wa Kra jo wej Ra dy PZD by ła ści śle

zwią za na z re ali za cją za dań wy ni ka ją cych ze Sta tu tu
PZD uj mo wa nych i za twier dza nych w pla nie pra cy i pre -
li mi na rzu fi nan so wym  na da ny rok. Za rów no plan pra -
cy jak i pre li mi narz fi nan so wy by ły za twier dza ne przez
Kra jo wą Ra dę PZD od dziel ny mi uchwa ła mi.

Wszel kie wy dat ki do ty czy ły re ali za cji za dań sta tu to -
wych tj. kosz tów zwią za nych z or ga ni zo wa niem i od by -
wa niem po sie dzeń Kra jo wej Ra dy PZD, Pre zy dium,
ko mi sji sta tu to wych, a przede wszyst kim Kra jo wej Ko -
mi sji Re wi zyj nej i Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej, kosz -
tów zwią za nych z na ra da mi i od pra wa mi or ga ni zo -
wa ny mi przez KR PZD dla pre ze sów i dy rek to rów biur
OZ, głów nych księ go wych, in struk to rów ogrod ni czych i
in spek to rów ds. in we sty cji okrę go wych za rzą dów PZD
oraz dla człon ków ko mi sji sta tu to wych. W ra mach dzia -
łal no ści sta tu to wej  du że środ ki fi nan so we Kra jo wa Ra -
da PZD prze zna cza ła na or ga ni zo wa nie kon kur sów: 

• Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2013,
• Ład ny i przy ja zny Dom Dział kow ca Ro ku 2013,
• Kro ni ka ROD – hi sto ria i dzień dzi siej szy oraz ar -

tyzm wy ko na nia,
• Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2013,
• Mo der ni za cja Dział ki,
w któ rych uczest ni czy li dział kow cy i ogro dy z ca łe go

kra ju. Kosz ty te by ły zwią za ne z lu stra cją ogro dów 
i dzia łek, po sie dze nia mi ko mi sji, a przede wszyst kim na -
gro da mi pie nięż ny mi i rze czo wy mi, któ re tra fia ły do
ogro dów i dział kow ców. Znacz ne kosz ty Kra jo wa Ra da
po no si ła na ko mu ni ko wa nie się z ogro da mi i dział kow -
ca mi po przez wy da wa nie Biu le ty nów In for ma cyj nych,
In for ma to rów Dział kow ca, plansz szko le nio wych, in -
struk cji, ulo tek, bro szur, a tak że re da go wa nie i pro wa -
dze nie stro ny in ter ne to wej. 

Pra wi dło we funk cjo no wa nie Związ ku, re ali zo wa nie
za dań sta tu to wych i ko mu ni ko wa nie się ze wszyst ki mi

jed nost ka mi PZD wy ma ga ło od KR PZD po no sze nia
kosz tów ogól nych – ad mi ni stra cyj nych. Kosz ty te zwią -
za ne by ły z opła ta mi za: te le fo ny, fak sy, do stęp do in ter -
ne tu, opła ty pocz to we i ku rier skie jak rów nież kosz ty
zwią za ne z wy naj mem po wierzch ni biu ro wych, zu ży -
ciem ener gii i za ku pem ma te ria łów biu ro wych. Dla pra -
wi dło we go funk cjo no wa nia biu ra po no szo ne by ły kosz ty
zwią za ne z za trud nia niem pra cow ni ków do ob słu gi
praw nej, in we sty cyj nej, go spo dar ki grun ta mi, fi nan so -
wo -księ go wej, ka dro wej i ad mi ni stra cyj nej. 

Więk szość pra cow ni ków Kra jo wej Ra dy PZD część
swych za dań wy ko ny wa ła bez po śred nio w te re nie, dla -
te go też by ły po no szo ne wy dat ki zwią za ne z kosz ta mi
po dró ży służ bo wych.

Kra jo wa Ra da PZD ma jąc na wzglę dzie trud ną sy tu -
ację fi nan so wą w okrę go wych za rzą dach i ogro dach
prze zna czy ła z wła sne go bu dże tu środ ki na wspar cie  fi -
nan so we w ra mach do ta cji dla OZ PZD i ROD. Udzie lo -
ne do ta cje z bu dże tu KR PZD wy nio sły 33.600,00 zł, 
z cze go:

1. OZ Pi ła otrzy mał 20.000,00 zł.
2. OZ Pod la ski otrzy mał 8.600,00 zł 
3. ROD „Be mo wo” w War sza wie otrzy mał 5.000,00 zł. 
Z bu dże tu Kra jo wej Ra dy PZD prze zna czo ne też by ły

środ ki na utwo rze nie re zer wy bu dże to wej w kwo cie
266.861,15 zł.

Dzia łal ność fi nan so wa i re ali za cja za dań przy ję tych 
w za twier dzo nym pre li mi na rzu fi nan so wym Kra jo wej
Ra dy PZD pod le ga ła roz li cze niu w spo rzą dzo nych spra -
woz da niach fi nan so wych na  31 grud nia 2013 r.

Spra woz da nie fi nan so we Kra jo wej Ra dy PZD skła da
się z:

– bi lan su, ra chun ku wy ni ków, spra woz da nia fi nan so -
we go Fun du szu Roz wo ju ROD, spra woz da nia fi nan so -
we go Fun du szu Oświa to we go, Fun du szu Obro ny ROD,
Fun du szu Sa mo po mo co we go oraz Cen tral ne go Do mu
Dział kow ca.

Każ de spra woz da nie fi nan so we zgod nie ze sta tu tem
PZD pod le ga  szcze gó ło we mu ba da niu przez Kra jo wą
Ko mi sję Re wi zyj ną PZD, ana li zie, oce nie oraz przy ję -
ciu przez  Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, a na stęp nie
za twier dze niu przez Kra jo wą Ra dę PZD. 

Pro ce du ra kon tro lo wa nia, roz li cza nia i za twier dza nia
dzia łal no ści fi nan so wej zgod nie ze sta tu tem PZD obo -
wią zu je i jest prze strze ga na we wszyst kich  jed nost kach
PZD.

Jak po ka zu ją da ne za war te w ze sta wie niu – Przy cho dy
i kosz ty KR PZD na 31.12.2013 r.  struk tu ra przy cho -
dów i kosz tów Kra jo wej Ra dy PZD po ka zu je, że po nad
90% przy cho dów sta no wią przy cho dy z ty tu łu skład ki
człon kow skiej, na to miast pra wie 45% kosz tów to kosz -
ty re ali za cji za dań sta tu to wych, a pra wie 47% kosz tów
sta no wią kosz ty ogól ne – ad mi ni stra cyj ne. 
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Pod su mo wa nie dzia łal no ści fi nan so wej Kra jo wej Ra -
dy PZD opie ra się na opi nii Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj -
nej, któ ra  po twier dzi ła zgod ność dzia łań Kra jo wej Ra dy
PZD z przy ję tym pla nem pra cy, pre li mi na rzem fi nan so -
wym i Sta tu tem PZD oraz Ko mi sji Po li ty ki Fi nan so wej
PZD.

Fun dusz Roz wo ju ROD
Za sa dy funk cjo no wa nia Fun du szu Roz wo ju POD,

szcze gó ło we ce le, wa run ki je go wy ko rzy sta nia, spo sób
za rzą dza nia fun du szem oraz je go kon tro lę okre śla ły za -
pi sy art.36 Usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
z dnia 8 lip ca 2005 r. oraz Sta tut PZD  uchwa lo ny przez
VII Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD z dnia 6 kwiet nia
2006 r.

Środ ki fun du szu pod le ga ły kon tro li przez Kra jo wą Ko -
mi sję Re wi zyj ną, roz li cza niu i za twier dza niu przez Pre -
zy dium i Kra jo wą Ra dę PZD. Pro wa dzo na by ła wy-
od ręb nio na ewi den cja fi nan so wo -księ go wa zgod nie 
z Za kła do wym Pla nem Kont, a środ ki fi nan so we znaj -
do wa ły się na od ręb nym ra chun ku ban ko wym. Spo rzą -
dza ne by ło od dziel ne spra woz da nie fi nan so we.

Jak wy ni ka z przed sta wio nych da nych je dy nym źró -
dłem fi nan so wa nia Fun du szu Roz wo ju  by ły środ ki uzy -
ska ne z od se tek ban ko wych.

Pra wie ca łe środ ki fun du szu (450.000,00 zł) by ły prze -
zna czo ne zgod nie z Uchwa łą nr 4/XI/2013 KR PZD 
z dnia 27.06.2013 r. zno we li zo wa ną Uchwa łą nr
1/XII/2013 KR PZD z dnia 24.07.2013 r. na za si le nie
Fun du szu So li dar no ścio we go prze zna czo ne go na ure gu -
lo wa nie za są dzo nej przez Sąd Okrę go wy w Po zna niu
kwo ty za bez u mow ne ko rzy sta nie z te re nów ogól nych
ROD im. 23 Lu te go w Po zna niu.

Do ta cję z Fun du szu Roz wo ju KR PZD otrzy mał na in -
we sty cję tyl ko 1 ROD tj. ROD „Mal wa” w Pi le w kwo -
cie 7.000,00 zł. 

Kosz ty zwią za ne z peł ną ob słu gą fi nan so wo -księ go wą
tzn. prze ka zy wa nie środ ków na kon ta ogro dów, ewi den -
cja księ go wa, kon tro la roz ra chun ków z te go ty tu łu, spo -
rzą dza nie ze sta wień i ana liz oraz spra woz dań i pre-
li mi na rzy z Fun du szu Roz wo ju wy ko ny wa ne by ły przez
Wy dział Księ go wo ści KR PZD. Kosz ty z tym zwią za ne
nie ob cią ża ły fun du szu tyl ko od no si ły się do kosz tów
ogól nych. W cię żar Fun du szu Roz wo ju księ go wa no je -
dy nie kosz ty ob słu gi ban ko wej. 

Stan te go fun du szu na 31.12.2013 r. to je dy nie
7.016,39 zł.

Fun dusz Oświa to wy
Fun dusz Oświa to wy funk cjo nu je od 1 stycz nia 2002

ro ku zgod nie z Uchwa łą nr 5/XVII/2001 Kra jo wej Ra dy
Pol skie go Związ ku Dział kow ców z dnia 6 grud nia 2001
ro ku w spra wie Fun du szu Oświa to we go Pol skie go
Związ ku Dział kow ców.

Za sa dy funk cjo no wa nia, za si la nia i wy ko rzy sta nia
Fun du szu Oświa to we go okre śla ją prze pi sy za war te 
w Uchwa le nr 18/2002 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców z dnia 6 lu te go 2002 r. w
spra wie funk cjo no wa nia, za si la nia i wy ko rzy sta nia Fun -
du szu Oświa to we go Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Dla środ ków Fun du szu Oświa to we go pro wa dzo na by -
ła od ręb na ewi den cja fi nan so wo-księ go wa zgod nie z Za -
kła do wym Pla nem Kont i Uchwa łą nr 18/2002 Pre zy-
dium KR. Spra woz da nie fi nan so we z Fun du szu Oświa -
to we go by ło kon tro lo wa ne przez Kra jo wą Ko mi sję Re -
wi zyj ną, ana li zo wa ne i przy ję te przez Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD i za twier dzo ne przez Kra jo wą Ra -
dę PZD.

Głów nych źró dłem fi nan so wa nia Fun du szu Oświa to -
we go w Kra jo wej Ra dzie by ły wpły wy z wpi so we go,
któ re sta no wi ły 88,15% wszyst kich przy cho dów na Fun -
du szu Oświa to wym. 

Wy so kość i po dział wpi so we go w PZD re gu lu ją
uchwa ły: Uchwa ła nr 6/V/2008  Kra jo wej Ra dy Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców z dnia 26 li sto pa da 2008 r.
oraz Uchwa ła nr 6/II/2012 KR PZD z dnia 24 lu te go
2012 r. 

Do waż nych źró deł fi nan so wa nia Fun du szu Oświa to -
we go na le ży za li czyć od set ki ban ko we, któ re sta no wią
10,5% wpły wów fun du szu.

W Kra jo wej Ra dzie PZD środ ki znaj du ją ce się na Fun -
du szu Oświa to wym prze zna cza ne by ły głów nie na do -
star cza nie „dział kow ca” Ro dzin nym Ogro dom Dział-
ko wym i no wym człon kom Związ ku. Kosz ty te sta no -
wi ły 66,45% wszyst kich wy dat ków po nie sio nych przez
Kra jo wą Ra dę z Fun du szu Oświa to we go. Po nad to  Kra -
jo wa Ra da środ ki znaj du ją ce się na Fun du szu Oświa to -
wym prze zna czy ła na sze rze nie wie dzy ogrod ni czej
po przez szko le nia Służ by In struk tor skiej, do star cza nie
do Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych fa cho wej li te ra -
tu ry ogrod ni czej itp. Stan fun du szu na 31.12.2013 r.
wzrósł o 15,08% w po rów na niu ze sta nem na 01.01.2013 r.

Fun dusz Sa mo po mo co wy
Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców re ali -

zu jąc swo ją Uchwa łę nr 6/XIX/2002 r. z dnia 14 ma ja
2002 r. w spra wie Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD,
po sta no wi ła Uchwa łą KR PZD Nr 4/XXIII/2002 z dnia
10 paź dzier ni ka 2002 r.  utwo rzyć w Pol skim Związ ku
Dział kow ców Fun dusz Sa mo po mo co wy. 

Pod sta wo wym źró dłem je go fi nan so wa nia w 2013 r.
by ły spła ty po ży czek (85,61 % wpły wów). Po nad to fun -
dusz ten był za si la ny z:

• od se tek ban ko wych
• od se tek od po ży czek
Środ ki  Fun du szu by ły  prze zna cza ne na udzie la nie po -

ży czek zwrot nych (99,65% wy dat ków fun du szu) z prze -
zna cze niem na:



18

• bu do wę i mo der ni za cję in fra struk tu ry w ROD
• wy ko ny wa nie re mon tów in fra struk tu ry ogro do wej
• usu nię cie znisz czeń w in fra struk tu rze ogro du po -

wsta łych w wy ni ku nie prze wi dzia nych zda rzeń lo so -
wych, a prze kra cza ją cych moż li wo ści fi nan so we ROD.

Fun du szem za rzą dza Kra jo wa Ra da PZD po przez swo -
je Pre zy dium. De cy zja o udzie le niu po życz ki po dej mo -
wa na by ła w for mie uchwa ły, któ ra okre śla ła jej wy-
so kość , cel na ja ki zo sta ła przy zna na, ilość rat i ich wy -
so kość. Spła ty po szcze gól nych rat od by wa ją się w okre -
sach pół rocz nych pła co nych w ter mi nach do 30 czerw ca
i 30 li sto pa da każ de go ro ku. Środ ki fun du szu zgod nie z
w/w uchwa łą są gro ma dzo ne na od dziel nym kon cie ban -
ko wym i pro wa dzo na jest do nie go wy od ręb nio na ewi -
den cja fi nan so wo -księ go wa. Czyn no ści zwią za ne z peł ną
ob słu gą fi nan so wo -księ go wą tzn. prze ka zy wa nie środ -
ków na kon ta ogro dów,  wy li cza nie i ob cią ża nie ogro -
dów od set ka mi w okre sach pół rocz nych, ewi den cja
księ go wa, kon tro la roz ra chun ków z te go ty tu łu, spo rzą -
dza nie ze sta wień i ana liz oraz spra woz dań i pre li mi na rzy
z Fun du szu Sa mo po mo co we go wy ko ny wa ne są przez
Wy dział Księ go wo ści KR PZD. Kosz ty z tym zwią za ne
nie ob cią ża ją fun du szu.

Fun dusz Sa mo po mo co wy PZD funk cjo no wał w opar -
ciu o rocz ny plan i spra woz da nie, któ re po zba da niu
przez Kra jo wą Ko mi sję Re wi zyj ną są ana li zo wa ne i
przyj mo wa ne przez Pre zy dium KR PZD i za twier dza ne
przez Kra jo wą Ra dę.

Udzie la ne ogro dom po życz ki są opro cen to wa ne na
pod sta wie pro gno zo wa ne go wskaź ni ka in fla cji na da ny
rok. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD po dej mu je de cy zje
w tej spra wie w for mie uchwa ły.

Nad zór nad pra wi dło wym i zgod nym z prze zna cze -
niem wy dat ko wa niem środ ków udzie lo nej po życz ki, 
a na stęp nie nad jej spła tą spra wu je wła ści wy te ry to rial -
nie okrę go wy za rząd PZD.

Za sa dy funk cjo no wa nia Fun du szu Sa mo po mo co we go
w PZD zo sta ły okre ślo ne w Uchwa le nr 80/2003 r. Pre -
zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 2 lip ca 2003 r.

Do za pew nie nia płyn no ści funk cjo no wa nia fun du szu
usta la na jest co rocz nie re zer wa środ ków po zo sta ją cych
na Fun du szu – nie mniej niż 200.000,00 zł.

Pierw sze wpła ty na Fun dusz Sa mo po mo co wy zo sta ły
do ko na ne w 2003 r. i wy nio sły łącz nie 622.734,09 zł  Zo -
sta ły one ulo ko wa ne na lo ka tach ban ko wych. 

Ze środ ków zgro ma dzo nych na Fun du szu Sa mo po mo -
co wym sko rzy sta ło w 2013 r. 5 ogro dów dział ko wych z
3 okrę gów (OZ Łódz ki, OZ Ma zo wiec ki, OZ Po znań)
na łącz ną kwo tę 69.000,00 zł. 

Stan fun du szu na ko niec 2013 r. wy no sił 4.363.184,30
zł, w tym wol ne środ ki 3.474.519,00 zł. Nie spła co ne po -
życz ki sta no wi ły kwo tę 888.665,30 zł.

Po mi mo te go, że Fun dusz Sa mo po mo co wy sta no wi
po waż ne źró dło po mo cy dla ogro dów, któ re do re ali za -

cji in we sty cji i re mon tów nie po sia da ją w da nym okre -
sie wy star cza ją cych środ ków fi nan so wych, w 2007 ro -
ku za wie szo no na li cza nie od pi sów na ten fun dusz 
w Uchwa le nr XXIV/2006 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia
23 li sto pa da 2006 r . w spra wie skład ki człon kow skiej
na rok 2007.

Fun dusz Obro ny ROD
Fun dusz Obro ny ROD funk cjo nu je w PZD w opar ciu

o  Uchwa łę nr 5/XIII/2009 z dnia 26 li sto pa da 2009 r. 
w spra wie utwo rze nia w Pol skim Związ ku Dział kow ców
Fun du szu Obro ny ROD oraz Uchwa łę nr 198/2009 Pre -
zy dium KR PZD z dnia 30 grud nia 2009 r. w spra wie za -
sad funk cjo no wa nia Fun du szu Obro ny ROD.

Pod sta wo wym źró dłem fi nan so wa nia te go fun du szu
jest skład ka człon kow ska (91,53 % wpły wów w 2013 r.).
Wy dat ki fun du szu w 2013 r. to przede wszyst kim zo bo -
wią za nia z ty tu łu bez u mow ne go ko rzy sta nia z grun tów
stwier dzo ne pra wo moc ny mi wy ro ka mi są do wy mi, któ re
w 2013 r. wy nio sły 396.002,13 zł i sta no wi ły 93,98%
wy dat ków fun du szu. Stan te go fun du szu na dzień
31.12.2013 r. wy niósł 3.783.976,33 zł i był więk szy od
sta nu na 01.10.2013 r. o 22,89%.

Środ ki Bu do wy Cen tral ne go Do mu Dział kow ca
Spo łecz ny Ko mi tet Bu do wy Do mu Dział kow ca po -

wstał z re al nej po trze by po sia da nia wła sne go miej sca,
gdzie Zwią zek, je go człon ko wie i dzia ła cze mo gli by re -
ali zo wać za da nia na kre ślo ne sta tu tem.  Dro ga do wła -
snej sie dzi by nie by ła  i na dal nie jest ła twa. Od lat
Zwią zek nie z wła snej wi ny pro wa dzi wal kę o ist nie nie
Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych, spra wy sie dzi by,
któ re też ma ją swo ich prze ciw ni ków scho dzą na plan
dal szy. Jed no jest pew ne – ini cja ty wa któ ra, po wsta ła
przed la ty by ła słusz na i Kra jo wa Ra da do ło ży wszel kich
sta rań, aby Zwią zek, dział kow cy i dzia ła cze do cze ka li
się wła sne go miej sca, gdzie bę dą mo gli  od by wać swo -
je spo tka nia, na ra dy, kon fe ren cje i re ali zo wać bez za kłó -
ceń w po sta ci cią głych prze pro wa dzek, za da nia wy-
ni ka ją ce z Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko -
wych.    

Przed sta wia my w kil ku zda niach hi sto rię po wsta nia
fun du szu, stan ak tu al ny i peł ne roz li cze nie  środ ków Bu -
do wy Cen tral ne go Do mu Dział kow ca. 

Uchwa łą nr 7/84 Ple num Kra jo wej Ra dy PZD z dnia
30 mar ca 1984 r. w spra wie bu do wy i gro ma dze nia środ -
ków na bu do wę Cen tral ne go Ośrod ka Szko le nia Dział -
kow ców, po sta no wi ło przy stą pić do bu do wy i zbie ra nia
środ ków na bu do wę Cen tral ne go Ośrod ka Szko le nia
Dział kow ców.

Uchwa łą nr 3/86 II Ple num w spra wie po wo ła nia Spo -
łecz ne go Ko mi te tu bu do wy Cen tral ne go Ośrod ka Szko le -
nia Dział kow ców PZD zo stał po wo ła ny Ko mi tet Bu -
do wy Cen tral ne go Ośrod ka Szko le nia Dział kow ca,
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Uchwa łą nr 19/86 z 25 li sto pa da 1986 r. IV Ple num KR
PZD w spra wie usta le nia pro gra mu wy ko rzy sta nia Cen -
tral ne go Do mu Dział kow ca Kra jo wa Ra da PZD zmie ni -
ła do tych cza so wą na zwę te go obiek tu na: Cen tral ny
Dom Dział kow ca w War sza wie. W opar ciu o w/w do ku -
men ty od 1984 ro ku do 1991 r. jed nost ki PZD oraz in dy -
wi du al ni dział kow cy do ko ny wa li wpłat z prze z-
na cze niem na bu do wę CDD. Przez ca ły ten okres ze bra -
ne środ ki by ły gro ma dzo ne na od ręb nym ra chun ku ban -
ko wym i lo ko wa ne na ko rzyst nych lo ka tach. Wpła ty od
dział kow ców i OZ prze ka zy wa ne przez Okrę go we Za -
rzą dy na kon to CDD przed de no mi na cją wy no si ły -
243.785.435,27 zł. a środ ki wpła co ne przez KR PZD -
126.570.000,00 zł. Na le ży zwró cić uwa gę, że w okre sie
tym w na szym Pań stwie za cho dzi ły zmia ny eko no micz -
ne du ża in fla cja a na stęp nie de no mi na cja zło te go, co 
w koń co wym efek cie  ma wpływ na przed sta wio ne po -
ni żej da ne. Wpły wy i wy dat ki środ ków na CDD od po -
cząt ku ist nie nia fun du szu do paź dzier ni ka 2003 r.
po da ne są w PLN po de no mi na cji i przed sta wia ją się w
na stę pu ją cy spo sób:

1. wpła ty z Okrę go wych Za rzą dów, Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych  i in dy wi du al nych dział kow ców
wy nio sły    – 24.378,54 zł            

2. wpła ty KR PZD – 12.657,00 zł

3. od set ki od lo kat – 1.580.967,58 zł

Wpły wy ra zem – 1.618.003,12 zł

Kosz ty 
1. zwią za ne z ob słu gą ban ko wą – 1.459,42 zł

2. za wy ko na nie do ku men ta cji – 543,70 zł

Ra zem kosz ty – 2.003,12 zł

Stan środ ków na 21 paź dzier ni ka 2003 r. wy no sił 
– 1.616.000 zł.

Pra wi dło wość za rzą dza nia środ ka mi fi nan so wy mi i
po praw ność za pi sów w księ gach fi nan so wych oraz stan
środ ków od po cząt ku ist nie nia fun du szu do 21 paź dzier -
ni ka 2003 ro ku po twier dzi ła Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj -
na PZD, prze pro wa dza jąc szcze gó ło wą kon tro lę, żą da jąc
rów no cze śnie do star cze nia z ban ku pi sem ne go po twier -
dze nia środ ków fi nan so wych na kon cie. Bank Go spo dar -
ki Żyw no ścio wej pi smem z 21 paź dzier ni ka 2003 r.
po twier dził stan środ ków w kwo cie 1.616.000 zł.

W tym cza sie dzia ła nia Kra jo wej Ra dy  PZD by ły skie -
ro wa ne na obro nę Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych.
Zwią zek zna lazł się w okre ślo nej sy tu acji  co spo wo do -
wa ło iż Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD Uchwa łą nr
114/2003 z paź dzier ni ka 2003 r. po sta no wi ło spra wy bu -

do wy Cen tral ne go Do mu Dział kow ca prze ka zać spół ce
„Dom Dział kow ca Pol skie go Spół ka z o. o”, któ rej je -
dy nym wła ści cie lem jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców,
prze ka zu jąc na ten cel ze środ ków Spo łecz ne go Ko mi te -
tu Bu do wy Cen tral ne go Do mu Dział kow ca kwo tę –
1.600.000zł i do dat ko wo 300.000zł z fun du szu in we sty -
cyj ne go Kra jo wej Ra dy PZD.  

Po zo sta ła kwo ta ze środ ków CDD – 16.000,- zł jest
prze trzy my wa na na wy dzie lo nym ra chun ku ban ko wym
Kra jo wej Ra dy PZD, war tość ta zmie ni ła się je dy nie 
o wpły wy z ty tu łu od se tek i kosz ty zwią za ne z pro wa -
dze niem ra chun ku ban ko we go i na dzień 31 grud nia
2013 r. wy no si ła 43.153,16 zł. Spół ka po no si nie wiel kie
kosz ty zwią za ne z jej funk cjo no wa niem. Za rząd spół ki
nie po bie ra wy na gro dze nia.   Bez po śred ni nad zór i kon -
tro le nad dzia łal no ścią spół ki spra wu je Pre zy dium KR
PZD . Spra woz da nie fi nan so we za 2013 r. wy ka za ło stan
środ ków na kon cie spół ki na dzień 31 grud nia 2013 r. 
w kwo cie  2.524.481,46 zł.

Dzia łal ność sys te mo wa
Dzia łal ność fi nan so wa Kra jo wej Ra dy PZD obej mo -

wa ła: 
• pro wa dze nie ksiąg ra chun ko wych zgod nie z Za kła -

do wym Pla nem Kont PZD, 
• pro wa dze nie wy od ręb nio nej ewi den cji dla fun du szy

ce lo wych tj. Fun du szu Roz wo ju, Fun du szu Oświa -
to we go, Fun du szu Obro ny ROD, Fun du szu Sa mo -
po mo co we go i CDD,

• pro wa dze nie wy od ręb nio nej ewi den cji dla środ ków
prze zna cza nych na usu wa nie skut ków po wo dzi oraz
środ ków Fun du szu So li dar no ścio we go, a tak że ich
roz li cza nie,

• spo rzą dza nie spra woz dań fi nan so wych KR PZD, 
• spo rzą dza nie zbior czych spra woz dań fi nan so wych

z Okrę go wych Za rzą dów PZD, 
• spo rzą dza nie zbior czych spra woz dań fi nan so wych

z Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych PZD,
• spo rzą dze nie spra woz da nia fi nan so we go Związ ku. 
Po szcze gól ne spra woz da nia fi nan so we pod le ga ły ba -

da niu przez Kra jo wą Ko mi sję Re wi zyj ną, by ły przed sta -
wia ne na Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD i za twier dza ne
zgod nie ze Sta tu tem PZD przez Kra jo wą Ra dę PZD.

Ta ka sa ma pro ce du ra do ty czy ła pre li mi na rzy fi nan so -
wych. Dla wszyst kich jed no stek PZD zgod nie z wy mo -
ga mi by ły opra co wy wa ne dru ki do spra woz dań fi nan-
so wych, co w zde cy do wa ny spo sób uła twi ło spo rzą dza -
nie spra woz dań jed nost ko wych w ROD i OZ PZD, a na -
stęp nie zbior czych spra woz dań z ROD spo rzą dza nych
przez Okrę go we Za rzą dy PZD, a na stęp nie zbior czych
spra woz dań z okrę go wych za rzą dów i ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych spo rzą dza nych w Kra jo wej Ra dzie, aż
do jed ne go łącz ne go spra woz da nia Związ ku spo rzą dza -
ne go w KRPZD. Spo rzą dza nie spra woz dań i pre li mi na -
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rzy fi nan so wych uła twia ły wy tycz ne Kra jo wej Ra dy
PZD prze ka zy wa ne wraz z dru ka mi do Okrę go wych Za -
rzą dów PZD. 

Za kres dzia ła nia Wy dzia łu fi nan so wo -księ go we go
obej mo wał po nad to:

– pro wa dze nie go spo dar ki ka so wej, nad zo ro wa nie 
i roz li cza nie go spo dar ki ma ga zy no wej, ewi den cjo no wa -
nie środ ków trwa łych oraz or ga ni zo wa nie i udział w roz -
li cza niu in wen ta ry za cji rocz nych, spra wy pła co we,
roz li cza nie z ZUS, roz li cza nie z Urzę dem Skar bo wym 
z ty tu łu po dat ku do cho do we go od osób fi zycz nych, roz -
li cza nie środ ków fi nan so wych prze ka zy wa nych do jed -
no stek PZD w ra mach do ta cji, a tak że sze reg dzia łań 
w za kre sie prze ka zy wa nia i roz li cza nia po ży czek z Fun -
du szu Sa mo po mo co we go. Po nad to Wy dział w ra mach
swo ich obo wiąz ków spo rzą dzał ana li zy fi nan so we na
po trze by Pre zy dium, KR PZD i ko mi sji sta tu to wych.

W 2013 ro ku do za dań Wy dzia łu na le ża ło opra co wy -
wa nie in for ma cji i przy po mnień z te ma ty ki fi nan so wo -
-księ go wej do Biu le ty nu In for ma cyj ne go i In for ma to ra
Dział kow ca.

Pra cow ni cy wy dzia łu fi nan so wo -księ go we go bra li
udział w prze pro wa dza nych kon tro lach  w OZ i ROD 
w 2013 r. Wy ni ki kon tro li oma wia ne by ły na Pre zy dium
KR PZD, któ re wy da ło sto sow ne za le ce nia po kon trol ne.

Kon tro le  zo sta ły prze pro wa dzo ne  w:
1. ROD im. A. Czar nec kie go w Cho rzo wie 
30-31.01.2013 r.
2. OZ Szcze cin                                            
27.02-01.03.2013 r.

3. OZ To ruń sko -Wło cław ski                       
10-12.04.2013 r.
4. OZ Lu blin                                                
16-18.04.2013 r.
5. OZ Ślą ski                                                 
22-25.04.2013 r.
6. OZ Ślą ski                                                 
08-12.07.2013 r.
7. ROD „Za gó rze” So sno wiec                     
09.07.2013 r.
8. OZ Ślą ski                                                 
17-19.07.2013 r.
9. OZ Ma zo wiec ki                                       
07.08.2013 r.
10.OZ Go rzów Wlkp.                                 
24-25.10.2013 r.
11.OZ Pod la ski                                          
05-08.11.2013 r.
12.ROD „Za le sia ny” Nie wod ni ca Ko ściel na 
09.07.2013 r.

Wszel kie dzia ła nia Kra jo wej Ra dy PZD z za kre su fi -
nan so wo -księ go we go ta kie jak: prze pro wa dze nie na rad
in struk ta żo wo -szko le nio wych, kon tro li i wy da wa nie za -
le ceń po kon trol nych oraz opra co wy wa nie wy tycz nych
do spra woz dań fi nan so wych mia ły na ce lu do pro wa dze -
nie do ści słe go sto so wa nia prze pi sów i za sad  obo wią -
zu ją cych w Związ ku przez jed nost ki PZD. Sze ro ka
współ pra ca i nad zór  ze stro ny Kra jo wej Ra dy PZD spo -
wo do wa ły, że każ dy spo łecz ny grosz pod le gał  ewi den -
cji, roz li cze niu i kon tro li. 

XVIII. OGÓLNOPOLSKA MANIFESTACJA DZIAŁKOWCÓW

Ogól no pol ska ma ni fe sta cja dział kow ców od by ła się 10
paź dzier ni ka 2013 r. w War sza wie. Przy by ło na nią z ca -
łej Pol ski 12 ty się cy dział kow ców, któ rzy ma ni fe sto wa -
li pod Sej mem RP i Kan ce la rią Pre ze sa Ra dy Mi ni strów.
Prze wod nim ha słem ma ni fe sta cji to: „Tyl ko ra zem obro -
ni my ogro dy dział ko we”.

Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki po przy wi ta niu
wiel kiej pol skiej ro dzi ny dział kow ców przy by łych do
War sza wy, pod kre ślił w swo im wy stą pie niu, że dział -
kow cy nie mie li in ne go wy bo ru, jak tyl ko wyjść na uli -
ce i za ma ni fe sto wać swo je ocze ki wa nia. Przy po mniał,
że po sło wie PO i SP, ma jąc więk szość w pod ko mi sji, do -
ko na li tak wie lu zmian w pro jek cie oby wa tel skim, że
prze stał on przy po mi nać ten, któ ry zo stał zło żo ny w Sej -
mie RP. Pod kre ślił, że ma ni fe sta cja jest wy ra zem sprze -
ci wu wo bec lek ce wa że nia gło su spo łecz ne go i
przed mio to we go trak to wa nia pol skich dział kow ców.

Szcze gól nie pod kre ślił, że dział kow cy wal czą o do bry
kształt usta wy, a ogro dy dział ko we zo sta ły po zba wio ne
opie ki i pra wa. Ape lo wał, by zo sta wić ogro dy dział ko we
dla przy szłych po ko leń.

Po chód wy ru szył z miej sca zbiór ki wy po sa żo ny w cza -
pecz ki, fla gi, ban ne ry, kwia ty, cho rą giew ki związ ko we
oraz żół te i zie lo ne ba lo ni ki, przy dźwię kach trą bek, sy -
ren, gwizd ków i wu wu ze li i prze szedł uli ca mi: My śli -
wiec ką, Gór no ślą ską i Wiej ską po Sejm RP. De le ga cja
ma ni fe stu ją cych zło ży ła na rę ce Mar sza łek Sej mu RP –
Pa ni Ewy Ko pacz apel. Na sce nie głos za bra ło 18 po -
słów ze wszyst kich par tii po li tycz nych po za SP oraz 11
chęt nych spo śród osób ma ni fe stu ją cych.

Ma ni fe stu ją cy spod Sej mu wy ru szy li ul. Ma tej ki 
i Al. Ujaz dow ski mi pod Kan ce la rię Pre ze sa Ra dy Mi ni -
strów. De le ga cja dział kow ców, któ ra uda ła się do Pre -
mie ra w ce lu zło że nia pe ty cji, nie zo sta ła przez Nie go
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przy ję ta. Pe ty cja zo sta ła zło żo na na rę ce Pa na Pio tra
Stycz nia – se kre ta rza sta nu w Mi ni ster stwie Trans por tu,
Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej.

Ma ni fe sta cja mia ła cha rak ter po ko jo wy, prze bie gła

spo koj nie i kul tu ral nie. By ła bar dzo do brze zor ga ni zo -
wa na, a jej cha rak ter był do nio sły. Jej uczest ni cy wy ka -
za li się wiel kim za an ga żo wa niem, jed no ścią i od da niem
dla spra wy. Ich po sta wa jest god na uzna nia.

XIX. KRAJOWE DNI DZIAŁKOWCA

Kra jo we Dni Dział kow ca od by ły się 31 sierp nia na te -
re nie ROD „Be mo wo” w War sza wie. Mia ły one szcze -
gól ny cha rak ter, gdyż ha sło, któ re to wa rzy szy ło jej
uczest ni kom brzmia ło „Ra zem obro ni my to, co stwo rzy -
li śmy”. W cen tral nych ob cho dach Dni Dział kow ca wzię -
ło udział po nad 500 osób.

Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki w swo im wy stą pie -
niu przy po mniał, że Kra jo we Dni Dział kow ca ma ją dłu -
gą, bo po nad 120-let nią tra dy cję i wy ra ził na dzie ję, że
nie bę dzie to ostat nie te go ty pu wy da rze nie w Związ ku
i że dział kow cy po ko na ją wszel kie trud no ści. Stwier dził,
że li czy na to, że za rok dział kow cy bę dą mo gli wspól -
nie świę to wać przy ję cie przez Sejm do brej usta wy, któ -
ra za pew ni dal sze ist nie nie i roz wój ogro dów dział-
ko wych. Pod kre ślił, że jed ność jest po trzeb na szcze gól -
nie te raz, kie dy w Sej mie trwa ba ta lia o no wą usta wę o
ROD. Zwró cił szcze gól ną uwa gę na to, ze dział kow com
uda ło się osią gnąć już bar dzo wie le. Po twier dze niem te -
go by ło bo wiem po wsta nie oby wa tel skie go pro jek tu
usta wy o ROD, ze bra nie pod nim pra wie mi lio na pod pi -
sów, a tak że fakt, że stał się on wio dą cym pro jek tem w
pra cach pod ko mi sji nad zwy czaj nej w Sej mie.

Głos za bra li tak że peł no moc ni cy Ko mi te tu Ini cja ty wy
Usta wo daw czej Pro jek tu Usta wy o  ROD – mec. To masz
Ter lec ki i mec. Bar tło miej Piech. Po dzię ko wa li oni dział -
kow com za wspar cie, któ re udzie la ją Ko mi te to wi i za
zło żo ne pod pro jek tem pod pi sy.

Du żą część uro czy sto ści po świę co no na wrę cza nie od -
zna czeń związ ko wych oraz na gra dza nie uczest ni ków kon -
kur sów kra jo wych: „Kro ni ka ROD – hi sto ria i dzień
dzi siej szy oraz ar tyzm wy ko na nia”, „Ro dzin ny Ogród
Dział ko wy 2013”, „Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2013”, „Ład -
ny i Przy ja zny Dom Dział kow ca 2013 r.”, „Mo der ni za cja
dział ki Ro ku 2013”. Roz da ne zo sta ły tak że dy plo my za
wy sta wie nie na Kra jo wych Dniach Dział kow ca ozdob ne -
go ko sza kwia to we go. Ca łą uro czy stość uświet ni ła ga la
sztan da ro wa oraz część ar ty stycz na.

Go ść mi dział kow ców by li: po seł Zby szek Za bo row ski
(SLD), Jan Guz - Prze wod ni czą cy OPZZ, An drzej Ry -
buz To łocz ko – re pre zen tu ją cy wo je wo dę ma zo wiec kie -
go Jac ka Ko złow skie go.

Dni Dział kow ca prze bie ga ły w ra do snej i spo koj nej at -
mos fe rze, ale da ło się wy czuć ocze ki wa nie na to, jak roz -
strzy gną się lo sy ogro dów dzia ło wych w Pol sce.

XX. SPRAWY KADROWE

Zgod nie z § 150 pkt 2 ust. 21 sta tu tu PZD jed nym 
z za dań Kra jo wej Ra dy  PZD w jest pro wa dze nie po li ty -
ki ka dro wej i pła co wej w jed nost kach or ga ni za cyj nych
Związ ku.

W 2013 r. te ma ty ka struk tu ry biur i za trud nie nia w biu -
rach okrę go wych za rzą dów PZD by ła przed mio tem po -
sie dzeń Pre zy dium KR PZD. Uchwa łą nr 294/2013
Pre zy dium KR PZD z dnia 28 li sto pa da 2013 r. wpro wa -
dzo ne zo sta ły zmia ny uchwa ły nr 90/2006 Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD w dnia 25 lip ca 2006 r. w spra wie
or ga ni za cji i pro wa dze nia biur w okrę go wych za rzą dach
Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Spra wa za trud nie nia
w OZ, kwa li fi ka cji pra cow ni ków oraz po trzeb ka dro -

wych w OZ by ła rów nież oma wia na na na ra dach z pre -
ze sa mi i dy rek to rów biur oraz głów ny mi księ go wy mi
OZ PZD.

Po nad to Kra jo wa Ra da PZD udzie la ła sze re gu wy ja -
śnień i po rad do ty czą cych za trud nie nia w biu rach okrę -
go wych za rzą dów PZD oraz ROD, na bie żą co in ter-
pre to wa ła obo wią zu ją ce w PZD uchwa ły do ty czą ce
funk cjo no wa nia biurw ROD i OZ, in for mo wa ła o zmia -
nach w obo wią zu ją cych prze pi sach Ko dek su pra cy w za -
kre sie za trud nia nia i zwal nia nia pra cow ni ków, roz-
li cza nia i udzie la nia urlo pów wy po czyn ko wych i ma cie -
rzyń skich.
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Pod czas Kra jo wych Dni Dział kow ca w dniu 31 sierp -
nia 2013 r. Pre zy dium KR PZD w uzna niu za za an ga żo -
wa nie i ak tyw ną wal kę w obro nie praw dział kow ców,
dal sze go ist nie nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych 
i Pol skie go Związ ku Dział kow ców od zna ką „Za Za słu -
gi dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców” uho no ro wa ło

14 okrę go wych za rzą dów i 84 Ro dzin ne Ogro dy Dział -
ko we.

Łącz nie w 2013r. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
przy zna ło 728 od znak „Za Za słu gi dla PZD” oraz 1618
zło tych od znak „Za słu żo ne go Dział kow ca”.

XXI. ODZNACZENIA ZWIĄZKOWE

XXII. JUBILEUSZE ROD

Już w tra dy cję na sze go Związ ku wpi sa ły się uro czy ste
ob cho dy ju bi le uszy po wsta nia ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych. Tak jak w la tach po przed nich rów nież i w ro ku
2013 r. Pre ze sa PZD otrzy mał 189 za pro szeń od za rzą dów
ROD (w 2012 r. – 121)  na uro czy sto ści z oka zji po wsta nia
ogro du, po cząw szy od ju bi le uszu 25-le cia do  100-le cia. 

Dla wszyst kich ju bi la tów Pre zes Związ ku ufun do wał

oko licz no ścio we pu cha ry oraz dy plo my. Po nad to zgod -
nie z uchwa ła mi Pre zy dium KR PZD ogro dy te otrzy -
ma ły ze sta wy ksią żek z prze zna cze niem dla dzia ła czy,
człon ków or ga nów ROD, in struk to rów SSI oraz na wy -
po sa że nie bi blio tek ogro do wych. W za leż no ści od ju bi -
le uszu war tość jed ne go ze sta wu kształ to wa ła się od 1000
do 300 zł.

XXIII. REJESTR CZŁONKÓW ORGANÓW PZD

Zgod nie z § 183 - 184 sta tu tu PZD oraz uchwa łà 
Nr 12/2008 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 24
stycz nia 2008 r. w spra wie Re je stru Człon ków Or ga nów
PZD, Kra jo wa Ra da PZD pro wa dzi re jestr człon ków or -
ga nów okrę go wych i kra jo wych. Prze ka zy wa ne przez

OZ zmia ny w Re je strze na bie żą co są wpro wa dza ne za -
rów no w do ku men ta cji pa pie ro wej jak i elek tro nicz nej.
W przy pad ku nie pra wi dło wo ści do od po wied nie go or -
ga nu OZ kie ro wa ne by ły pi sma o prze sła nie sto sow nej
uchwa ły lub an kie ty.

XXIV. SPRAWY OGRODNICZE

Pol ski Zwią zek Dział kow ców wziął udział wspól nie 
z Gre en pe ace w kam pa nii na rzecz ochro ny pszczół.

Zo sta li po wo ła ni 3 in struk to rzy kra jo wi Spo łecz nej
Służ by In struk tor skiej PZD.

KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

War sza wa, dnia 27 mar ca 2014 r.
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Te ma ty wy ni ka ją ce ze sta tu tu PZD.
1) Za twier dze nie spra woz da nia z dzia łal no ści KR

PZD w 2013 r.
2) Przy ję cie pla nu pra cy KR PZD na rok 2014.
3) Za twier dze nie spra woz da nia fi nan so we go  Kra jo -

wej Ra dy PZD za 2013 r.
4) Za twier dze nie spra woz da nia fi nan so we go KR PZD

na 18.01 2014 r. w tym: 
– Spra woz da nia fi nan so we go Fun du szu Sa mo po -
mo co we go
– Spra woz da nia fi nan so we go Fun du szu Roz wo ju
– Spra woz da nia fi nan so we go Fun du szu Oświa to -

we go
– Spra woz da nia fi nan so we go z Fun du szu Obro ny

5) Uchwa le nie pre li mi na rza fi nan so we go Kra jo wej
Ra dy PZD na 2014 r. w tym:

– Pre li mi na rza fi nan so we go Fun du szu Sa mo po mo -
co we go

– Pre li mi na rza fi nan so we go Fun du szu Roz wo ju
– Pre li mi na rza Fi nan so we go Fun du szu Oświa to we go
– Pre li mi narz  Fun du szu Obro ny ROD
6) Za twier dze nie spra woz da nia fi nan so we go PZD:

na 31.12.2103 r. 
na 18.01.2014 r. w tym:

– Spra woz da nia fi nan so we go Fun du szu Roz wo ju
ROD

– Spra woz da nia fi nan so we go Fun du szu Oświa to we go
– Spra woz da nia fi nan so we go Fun du szu Sa mo po mo -

co we go
– Spra woz da nia fi nan so we go Fun du szu Obro ny ROD
7) Usta le nie wy so ko ści skład ki człon kow skiej w PZD

na 2015 r. oraz za sad jej po dzia łu (ana li zy fi nan so -
we w tym za kre sie)

Te ma ty me ry to rycz ne
1. Wdro że nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -

wych z 13.12.2013 r.
2. We ry fi ka cja sta tu tu PZD w związ ku z wej ściem 

w ży cie usta wy o ROD,
3. Uchwa le nie no we go re gu la mi nu ROD,
4. We ry fi ka cja uchwał sys te mo wych KR PZD 

w związ ku z wej ściem w ży cie usta wy o ROD.
5. Zwo ła nie nad zwy czaj ne go Zjaz du PZD w spra wie

uchwa le nia no we go sta tu tu sto wa rzy sze nia ogro do -
we go PZD.

6. Przy ję cie pro jek tu no we go sta tu tu PZD.
7. Wdro że nie po sta no wień no we go sta tu tu PZD. De -

cy zje. 
8. Oce na wdra ża nia usta wy o ROD w ogro dach i okrę -

gach,
9. Usta wo we ze bra nia wszyst kich dział kow ców – oce -

na wy ko na nia obo wiąz ku usta wo we go.
10.Wy ni ki usta wo wych ze brań wszyst kich dział kow -

ców. Wnio ski do dal szej dzia łal no ści PZD.
11.Obro na no wej usta wy o ROD w związ ku z wnio -

skiem Związ ku Miast Pol skich.
12.Pro mo cja PZD. Dzia ła nia na rzecz dział kow ców 

i ogro dów.
13.Oce na prze bie gu i wy ni ków wal nych ze brań spra -

woz daw czych w ROD w 2014 r.
14.Ba da nie sta nu praw ne go grun tów ROD, w tym

ROD w miej sco wych pla nach za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go.

15.Ba da nie za gro żeń dla grun tów ROD wy ni ka ją ce 
z ak tu al ne go sta nu rosz czeń do grun tów ROD, w
tym ROD na grun tach pry wat nych.

16.Ba da nia w za kre sie re gu la cji sta nu praw ne go grun -
tów ROD na pod sta wie art. 76 ust. o ROD.

17.Oświa ta ogrod ni cza. Szko le nie kan dy da tów, dział -
kow ców, in struk to rów SSI. Or ga ni za cja i kosz ty
szko leń.

2. PLAN PRACY 
KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIÑZ KU DZIAŁ KOW CÓW

NA 2014 ROK

I  POSIEDZENIA KRAJOWEJ RADY PZD

Ilość po sie dzeń w ro ku – 6 oraz we dług po trzeb

II  POSIEDZENIA PREZYDIUM KR

Spra wy fi nan so we
1. Przy ję cie spra woz da nia fi nan so we go KR PZD:

– na 31.12.2013 r.
– na 18.01.2014 r. w tym:

Pla no wa ne jest od by cie 20 po sie dzeń Pre zy dium KR oraz we dług po trzeb
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Spra woz da nia fi nan so we go Fun du szu Roz wo ju ROD
Spra woz da nia fi nan so we go Fun du szu Oświa to we go
Spra woz da nia fi nan so we go Fun du szu Sa mo po mo co -

we go
Spra woz da nia fi nan so we go Fun du szu Obro ny ROD
2. Za twier dza nie spra woz dań fi nan so wych po szcze -

gól nych OZ PZD za 2013 r. i na 18 .01.2014 r.
3. Za twier dze nie zbior cze go spra woz da nia fi nan so we -

go z ROD  za 2013 r.
I na 18.01.2014 r.
4. Przy ję cie spra woz da nia fi nan so we go PZD za 2013 r. 

i na 18.01.2014 r.
5. Przy ję cie pre li mi na rza fi nan so we go KRPZD na

2014r.
w tym:
Pre li mi na rza fi nan so we go Fun du szu Roz wo ju ROD
Pre li mi na rza fi nan so we go Fun du szu Oświa to we go
Pre li mi na rza Fi nan so we go Fun du szu Sa mo po mo co -

we go
Pre li mi na rza Fun du szu Obro ny ROD
6. Za twier dze nie po szcze gól nych pre li mi na rzy fi nan -

so wych OZ PZD na 2014 r.
7. Za twier dze nie  zbior cze go pre li mi na rza fi nan so we -

go ROD na 2014 r.
8. Oce na sy tu acji fi nan so wej jed no stek PZD na pod -

sta wie ana li zy w ce lu usta le nia wy so ko ści skład ki
człon kow skiej i jej po dzia łu na 2015 r.

9. Uchwa le nie wy so ko ści opro cen to wa nia po ży czek 
z Fun du szu   Sa mo po mo co we go na  2015  rok  

10. Przy ję cie pla nu kon tro li jed no stek PZD na 2014 r.
11. Oce na funk cjo no wa nia oraz sy tu acji fi nan so wej

okrę go wych za rzą dów PZD   na pod sta wie prze pro -
wa dzo nych lu stra cji i kon tro li – wy da wa nie za le ceń
po kon trol nych 

12.Go spo da ro wa nie fun du sza mi ce lo wy mi w Związ -
ku – Fun du szem Roz wo ju ROD i Fun du szem
Oświa to wym PZD na pod sta wie spra woz dań fi nan -
so wych i ana liz.

Te ma ty me ry to rycz ne
1. Przy ję cie spra woz da nia z dzia łal no ści KR PZD 

w 2013 r.
2. Przy ję cie pla nu pra cy KR PZD na 2014 r.
3. Wdro że nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -

wych z 13.12.2013 r.
4. We ry fi ka cja sta tu tu PZD w związ ku z wej ściem w

ży cie usta wy o ROD,
5. No wy re gu la min ROD,
6. We ry fi ka cja uchwał sys te mo wych Pre zy dium KR

PZD w związ ku z wej ściem w ży cie usta wy o ROD.
7. Zwo ła nie nad zwy czaj ne go Zjaz du PZD w spra wie

uchwa le nia no we go sta tu tu sto wa rzy sze nia ogro do -
we go PZD.

8. Pra ce nad no wym sta tu tem Związ ku.

9. Wdro że nie no we go sta tu tu PZD. De cy zje.
10.Oce na wdra ża nia usta wy o ROD w ogro dach 

i okrę gach,
11.Usta wo we ze bra nia wszyst kich dział kow ców 

– oce na wy ko na nia obo wiąz ku usta wo we go.
12.Dzia ła nia w przy pad ku pró by prze ję cia ROD przez

oso by nie upraw nio ne. 
13.Dzia ła nia w przy pad ku zwo ła nia i prze pro wa dze -

nia ze bra nia wszyst kich dział kow ców nie zgod nie 
z po sta no wie nia mi usta wy o ROD.

14.Wy ni ki usta wo wych ze brań wszyst kich dział kow -
ców. Wnio ski do dal szej dzia łal no ści PZD.

15.Obro na no wej usta wy o ROD w związ ku z wnio -
skiem Związ ku Miast Pol skich.

16.Pro mo cja PZD. Dzia ła nia na rzecz dział kow ców 
i ogro dów.

17.Oce na prze bie gu i wy ni ków wal nych ze brań spra -
woz daw czych w ROD w 2014 r.

18.Oświa ta ogrod ni cza. Szko le nie kan dy da tów, dział -
kow ców, in struk to rów SSI. Or ga ni za cja i kosz ty
szko leń.

19.Od wo ła nia od uchwał pre zy diów OZ w spra wach
sta tu to wo or ga ni za cyj nych.

20.De cy zje koń czą ce po stę po wa nie w spra wie wy łą -
cze nia się ROD z PZD.

21.Kra jo we Dni Dział kow ca. Ter min, or ga ni za cja.
22.Roz strzy gnię cie kon kur sów kra jo wych.
23.Re gu la min Za kła do we go Sys te mu Wy na gra dza nia

pra cow ni ków za trud nio nych w in stan cjach okrę go -
wych i Kra jo wej Ra dzie Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców.

24.Struk tu ra biur i za trud nie nie w okrę go wych za rzą -
dach PZD. Oce na i wnio ski.

25.Re jestr Człon ków Or ga nów PZD. In for ma cja 
o zmia nach w re je strach pro wa dzo nych przez KR 
i OZ.

26.Nada wa nie od zna czeń i wy róż nień związ ko wych.

Go spo dar ka Grun ta mi
1. Po dej mo wa nie uchwał w spra wie na by cia, zby cia

lub ob cią że nia ma jąt ku trwa łe go PZD.
2. Po dej mo wa nie uchwał w spra wie re gu la cji sta nu

praw ne go grun tów ROD.
3. Roz pa try wa nie wnio sków w za kre sie li kwi da cji

ROD.
4. Roz pa try wa nie wnio sków o udzie le nie po ży czek 

z Fun du szu Sa mo po mo co we go dla ROD.
5. Roz pa try wa nie wnio sków ROD o po moc fi nan so -

wą z Fun du szu PZD na usu wa nie skut ków klęsk ży -
wio ło wych w ROD i ich roz li cza nie.

6. Roz pa try wa nie wnio sków ROD w za kre sie Fun du -
szu Obro ny ROD.

7. Oce na re ali za cji in we sty cji w ROD oraz źró deł ich
fi nan so wa nia w aspek cie:
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a) wy ko na nia przy ję tych przez OZ PZD pla nów in we -
sty cji i re mon tów w ROD na rok 2013,

b) przy ję cia przez OZ PZD pla nów in we sty cji i re mon -
tów w ROD na rok 2014.

8. Ak tu ali za cja da nych for mal no -praw nych ROD 
w Re je strze ROD z wy ko rzy sta niem pro gra mu
kom pu te ro we go ob słu gu ją ce go Re jestr ROD.

9. Przy ję cie po wierzch ni pod dział ka mi użyt ko wa ny -
mi wg sta nu na dzień 31.12.2013 r.

10. Stan or ga ni za cyj ny ROD za 2013 r.
11. Ak tu ali za cja w GUS za świad czeń nu me ru REGON

dla ROD.
12. Przy go to wy wa nie do ku men tów do spo rzą dze nia

peł no moc nictw no ta rial nych do czyn no ści wy ni ka -
ją cych z de cy zji Pre zy dium KR PZD oraz wy da wa -
nie peł no moc nictw w zwy kłej for mie pi sem nej do
czyn no ści ad mi ni stra cyj nych.

13.We ry fi ka cja prze pi sów PZD w za kre sie go spo dar -
ki grun ta mi w świe tle no wej usta wy o ROD. 

14.Dzia ła nia zwią za ne z wdra ża niem po sta no wień
usta wy o ROD z dnia 13 grud nia 2013 r. Przy ję cie
roz wią zań sys te mo wych:

a) do ty czą cych re gu la cji sta nu praw ne go grun tów
ROD na pod sta wie art. 76 usta wy o ROD,

b) do ty czą cych li kwi da cji ROD na pod sta wie art. 75
usta wy o ROD,

c) do ty czą cych li kwi da cji ROD na cel pu blicz ny i na
in ny cel (niż pu blicz ny),

d) w spra wie cza so we go za ję cia te re nu ROD,
e) w spra wie przej mo wa nia grun tów przez PZD w try -

bie art. 9 usta wy o ROD,
f) przy ję cie roz wią zań sys te mo wych w za kre sie okre -

śle nia za sad koń czą cych  for mal ny pro ces wy od ręb -
nia nia ROD z PZD w od nie sie niu do: spo so bu
prze ka za nia praw do grun tu, for mal no ści wie czy sto -
-księ go wych, wy kre śle nia z re je stru ROD pro wa -
dzo ne go przez KR PZD, wy kre śle nia Re gon 
z kra jo we go Re je stru Pod mio tów Go spo dar czych.

III. DZIA ŁAL NOŚĆ ZE WNĘTRZ NA KR PZD

1. Współ pra ca z po szcze gól ny mi sa mo rzą da mi lo kal -
ny mi i ich or ga ni za cja mi.

2. Współ pra ca z par tia mi po li tycz ny mi i klu ba mi par -

la men tar ny mi.
3. Ini cjo wa nie współ pra cy z or ga na mi ad mi ni stra cji

pań stwo wej w ce lu two rze nia wa run ków dla ist nie -
nia i roz wo ju ogro dów dział ko wych.

IV. DZIA ŁAL NOŚĆ PRAW NA

1. Wdro że nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych. Kon fe ren cja, szko le nia, na ra dy, ma te ria ły wy -
ja śnia ją ce.

2. Do sto so wa nie pra wa związ ko we go do no wej usta -
wy o ROD: sta tut PZD, re gu la min ROD, usta wo -
daw stwo związ ko we.

3. Mo ni to ro wa nie pra wa ze wnętrz ne go ma ją ce go
wpływ na funk cjo no wa nie ogro dów i Związ ku.

4. Mo ni to ro wa nie orzecz nic twa są do we go i ad mi ni stra -

cyj ne go ma ją ce go zwią zek z za gad nie nia mi od no szą -
cy mi się do dział kow ców, ogro dów i Związ ku.

5. Opra co wy wa nie ma te ria łów praw nych do pu bli ka cji
w me diach związ ko wych.

6. Pro wa dze nie spraw są do wych i ad mi ni stra cyj nych,
któ rych stro ną jest PZD.

7. Bie żą ca ob słu ga praw na KR PZD oraz in nych jed -
no stek PZD w za kre sie wy ni ka ją cych z za dań zle ca -
nych przez kie row nic two PZD.

V. OŚWIA TA OGROD NI CZA

1. Wy da nie plansz do ty czą cych ochro ny ro ślin na
dział kach.

2. Wy da nie plansz na te mat eko lo gicz nej upra wy ro -
ślin na dział kach.

3. Wy da nie plansz o na tu ral nych sprzy mie rzeń cach

ogrod ni ka.
4. Szko le nie kan dy da tów, dział kow ców, in struk to rów

SSI. 
5. Otwar te pre lek cje na te ma ty ogrod ni cze.

VI. DZIA ŁAL NOŚĆ ME DIAL NA

I. Wy daw nic twa
1. „Zie lo na Rzecz po spo li ta” – wy da nie ko lej nych nu -

me rów ga ze ty dla dział kow ców
2. Biu le tyn In for ma cyj ny – 8 nu me rów.
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3. In for ma tor Dział kow ca – 10 nu me rów
4. „dział ko wiec” – pi sa nie ar ty ku łów na te ma ty waż ne

dla dział kow ców.
5. „Try bu na” – utrzy ma nie współ pra cy z dzien ni kiem.

Co ty go dnio we re da go wa nie tek stów do pu bli ka cji. 
6. Przy go to wy wa nie róż ne go ro dza ju ma te ria łów pro -

mo cyj nych – ulo tek, bro szur, pla ka tów, ka len da rzy

II. Pro wa dze nie stro ny in ter ne to wej Kra jo wej Ra dy.
– re da go wa nie ma te ria łów,
– bie żą ca ak tu ali za cja stro ny
– dba nie o to, by po ja wia ły się naj waż niej sze in for ma -

cje do ty czą ce dzia łal no ści PZD
– two rze nie ga le rii zdjęć oraz pu bli ko wa nie ma te ria -

łów wi deo
– pu bli ko wa nie ma te ria łów na de sła nych przez OZ
– śle dze nie ak tyw no ści użyt kow ni ków stro ny

III. Ak ty wi za cja me dial na Okrę go wych Za rzą dów i
ROD

– mo ni to ro wa nie tre ści, któ re po ja wia ją się na stro nach
okrę gów 

– stwo rze nie pro ce dur płyn ne go obie gu in for ma cji
mię dzy KR a okrę ga mi

– udzie la nie wska zó wek na te mat ob słu gi stron
– mo ni to ro wa nie tre ści, któ re po ja wia ją się na stro nach

okrę gów
– ak ty wi za cja dzia łań okrę go wych za rzą dów w me -

diach lo kal nych - do tar cie do me diów lo kal nych ze
spra wa mi dział kow ców.

IV.  Współ pra ca z me dia mi
1. Pro mo wa nie te ma ty ki dział ko wej w me diach.
2. Pro po no wa nie me diom te ma tów, któ re mo gły by je

za in te re so wać.
3. Wy sy ła nie do me diów in for ma cji na te mat bie żą cej

sy tu acji, za gro żeń, istot nych dla dział kow ców i
ogro dów wy da rzeń, a tak że pla nów i za mie rzeń
(tek sty, zdję cia).

4. Or ga ni zo wa nie kon fe ren cji pra so wych. 
5. Bu do wa nie po zy tyw ne go wi ze run ku dział kow ców

i ogro dów w me diach. 
6. Re ago wa nie na nie praw dzi we in for ma cje do ty czą ce

PZD, któ re po ja wia ją się w pra sie.

V. Po pra wa wi ze run ku ru chu dział ko we go
a) na gła śnia nie po zy tyw nych wy da rzeń, któ re ma ją

miej sce w ogro dach
b) pro mo wa nie ogro dów ja ko lo kal nych cen trów kul -

tu ry (wy sta wy, spa ce ry, fe sty ny, kier ma sze)

VI. Pod trzy my wa nie kon tak tów z Gre en pe ace Pol ska
i dal sze or ga ni zo wa nie wspól nych ak cji.

VII. Ob słu ga me dial na naj waż niej szych związ ko wych
wy da rzeń. 

VIII. Przy go to wy wa nie ma te ria łów wi deo i fo to z naj -
waż niej szych wy da rzeń związ ko wych. 

VII.  KON FE REN CJA NA UKO WA PZD

Miej sce ogro dów dział ko wych w sys te mie miast.
Uczest ni cy – na ukow cy z po szcze gól nych dzie dzin 

i dział kow cy – 2 dni.

VIII. NA RA DY, KON FE REN CJE

1. Kon fe ren cja Kra jo wa na te mat wdra ża nia usta wy 
o ROD. Uczest ni cy – pre ze si i dy rek to rzy biur OZ
– 2 dni

2. Na ra dy pre ze sów i dy rek to rów biur OZ – w mia rę
po trzeb (co naj mniej raz na kwar tał) wy ni ka ją cych
z sy tu acji ze wnętrz nej oraz wdra ża nia po sta no wień
usta wy o ROD. Na ra dy 2 dnio we.

3. Na ra dy głów nych księ go wych OZ – 2 na ra dy dwu -
dnio we.

4. Z pra cow ni ka mi te re no wo -praw ny mi i in we sty cyj -

ny mi w spra wie wdra ża nia no wej usta wy o ROD 
– na ra da 2 dnio wa.

5. Z pra cow ni ka mi te re no wo praw ny mi i in we sty cyj -
ny mi w spra wie:

– sta nu praw ne go grun tów ROD i je go re gu la cji, Re je -
stru ROD, li kwi da cji ROD, 

– za go spo da ro wa nia, mo der ni za cji i roz wo ju ROD oraz
za sad pro wa dze nia in we sty cji i re mon tów w ROD.

Na ra da 2 dnio wa.

IX. WSPÓŁ PRA CA MIĘ DZY NA RO DO WA

1. Udział de le ga cji PZD w Zgro ma dze niu Ogól nym
Biu ra Mię dzy na ro do we go w Luk sem bur gu – lu ty
2014 r.

2. Udział de le ga cji PZD w Kon gre sie Biu ra Mię dzy na ro -
do we go w Utrech cie (Ho lan dia) – sier pień 2014 r.
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Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt 7 sta tu tu PZD, za -
twier dza spra woz da nie z wy ko na nia przez Kra jo wą Ra dę
PZD pla nu pra cy na rok 2013. Spra woz da nie sta no wi za -
łącz nik do ni niej szej Uchwa ły.

Dzia łal ność Kra jo wej Ra dy PZD mia ła w 2013 ro ku
za sad ni cze zna cze nie dla uchwa le nia usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych, obro ny ogro dów i dział -
kow ców, in te gra cji śro do wi ska dział kow ców, ale rów-
nież dla roz wo ju ogro dów dział ko wych w Pol sce. Roz -
wój ten wy ra żał się w dzia łal no ści or ga ni za cyj nej, praw -
nej, in we sty cyj nej, szko le nio wej, za go spo da ro wa nia
ogro dów i dzia łek, a tak że w kształ to wa niu świa do mo ści
dział kow ców o przy na leż no ści do jed nej, wiel kiej,
wspól nej ro dzi ny dział ko wej w Pol sce.

Kra jo wa Ra da PZD dzię ku je Pre ze so wi Związ ku, Pre -
zy dium KR, wszyst kim pra cow ni kom Kra jo wej Ra dy,
ale rów nież okrę go wym za rzą dom, za rzą dom ROD,
dział kow com, a zwłasz cza ogrom nej rze szy od da nych 
i ofiar nych dzia ła czy Związ ku. 

Dzia łal ność w 2013 ro ku po twier dzi ła po trze bę ist nie -
nia Związ ku, umac nia nia Związ ku i wszyst kich je go
struk tur, a tak że roz wi ja nia wszyst kich do tych cza so wych
dzie dzin re ali zo wa nych przez Zwią zek. Z do świad czeń

ro ku 2013 wy ni ka rów nież po trze ba szu ka nia przez ca -
ły Zwią zek no wych dróg roz wo ju ogro dów dział ko wych.
Roz wój ten na le ży ro zu mieć, ja ko bu do wę no wych ogro -
dów, gdyż zwięk sza się za po trze bo wa nie na dział ki, od -
bu do wę ogro dów li kwi do wa nych, a przede wszyst kim
szu ka nie no wych form do sko na le nia za go spo da ro wa nia
i funk cjo no wa nia ogro dów, zwłasz cza po ło żo nych 
w mia stach, któ rych ce lem po win na być znacz nie więk -
sza in te gra cja z mia sta mi oraz służ ba spo łecz no ściom
miej skim.

Moż na dzi siaj po wie dzieć, że two rze nie i re ali za cja ta -
kich pro gra mów, to trwa łość i roz wój ogro dów w Pol sce
oraz wzrost ich zna cze nia w mia stach i spo łecz no ściach
miej skich.

My, dział kow cy ma my wiel kie szczę ście, że ma my
swo je wła sne zie lo ne miej sca. Słu ży my spo łe czeń stwu
po przez kształ to wa nie zdro we go śro do wi ska, zwłasz cza
w mia stach, ale mo że my rów nież w więk szym stop niu
po dzie lić się tym, co jest na szym do rob kiem i udzia łem
z in ny mi po trze bu ją cy mi.

Kra jo wa Ra da zwra ca się do wszyst kich struk tur, dzia -
ła czy i dział kow ców o umac nia nie ogro dów dział ko -
wych, ich ro li i zna cze nia na mia rę współ cze snych
cza sów i po trzeb miast i spo łe czeń stwa.

War sza wa, dnia 27 mar ca 2014 r.

3. Uchwa ły KR PZD

UCHWAŁA Nr 1/XIX/2014
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 27 mar ca 2014 r.
w spra wie za twier dze nia spra woz da nia z wy ko na nia pla nu pra cy

Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców w 2013 r.

War sza wa, dnia 27 mar ca 2014 r.

WICEPREZES
/-/ Ta de usz JARZĘBAK

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

X. KO MI SJE KRA JO WEJ RA DY PZD

We dług wła snych pla nów pra cy, te ma ty ki po sie dzeń
KR PZD oraz po trzeb wy ni ka ją cych z ak tu al nej sy tu acji

oraz funk cjo no wa nia jed no stek or ga ni za cyj nych Związ -
ku i PZD.

KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
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Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt 6 sta tu tu PZD po sta -
na wia:

§ 1
Przy jąć plan pra cy Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku

Dział kow ców na 2014 r. w brzmie niu sta no wią cym za -
łącz nik do ni niej szej uchwa ły.

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia. 

UCHWAŁA NR 4 /XIX/2014
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 27 mar ca 2014 r.
w spra wie pla nu pra cy

Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców na 2014 rok

War sza wa, dnia 27 mar ca 2014 r. 

WICEPREZES
/-/ Ta de usz JARZĘBAK

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

UCHWAŁA Nr 6/XIX/2014
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 27 mar ca 2014 r.
w spra wie jed no stek te re no wych Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

W związ ku z prze kształ ce niem Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w sto wa rzy sze nie ogro do we na pod sta wie
art. 65 ust. 1 usta wy z dnia 13 grud nia 2013 ro ku o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych, Kra jo wa Ra da PZD,
dzia ła jąc na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt 14  w zw. z § 109
ust. 1 sta tu tu PZD , stwier dza co na stę pu je:

§ 1
Jed nost ki te re no we Pol skie go Związ ku Dział kow ców,

dzia ła ją ce go do tych czas na pod sta wie usta wy z dnia 8
lip ca 2005 ro ku o ro dzin nych ogro dach dział ko wych,
sta ły się jed nost ka mi te re no wy mi sto wa rzy sze nia ogro -

do we go Pol ski Zwią zek Dział kow ców w opar ciu o art.
65 ust. 1 pkt 2 usta wy z dnia 13 grud nia 2013 ro ku o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych.

§ 2
Wy kaz jed no stek te re no wych, o któ rych mo wa w § 1,

wraz z ich sie dzi ba mi i ob sza rem dzia ła nia okre śla za -
łącz nik nr 1 do ni niej szej uchwa ły.

§ 3
Ni niej sza uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

War sza wa, dnia 27 mar ca 2014 r. 

SEKRETARZ
/-/ Iza be la Oże gal ska

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI
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1. Pol ski Zwią zek Dział kow ców
– Okr´g w Byd gosz czy
z sie dzi bą władz w Byd gosz czy
o ob sza rze dzia ła nia obej mu ją cym wo je wódz two Ku -

jaw sko -Po mor skie ogra ni czo ne do: 
• po wia tów byd go skie go, ino wro cław skie go, mo gi -

leń skie go, na kiel skie go, sę po leń skie go, świec kie go,
tu chol skie go i żniń skie go

• mia sta Byd goszcz – mia sto na pra wach po wia tu 

2. Pol ski Zwią zek Dział kow ców
– Okr´g w Cz´sto cho wie
z sie dzi bą władz w Czę sto cho wie
o ob sza rze dzia ła nia obej mu ją cym wo je wódz two Ślą -

skie ogra ni czo ne do: 
• po wia tów czę sto chow skie go, kło buc kie go, lu bli -

niec kie go, mysz kow skie go i tar no gór skie go (wy -
łącz nie mia sto i gmi na Ka le ty)

• mia sta Czę sto cho wa – mia sto na pra wach po wia tu 

3. Pol ski Zwią zek Dział kow ców 
– Okr´g w Elblàgu
z sie dzi bą władz w El blą gu 
o ob sza rze dzia ła nia obej mu ją cym wo je wódz two War -

miń sko -Ma zur skie ogra ni czo ne do:
• po wia tów el blą skie go, bra niew skie go lidz bar skie go

(wy łącz nie gmi na Or ne ta)
• mia sta El bląg – mia sto na pra wach po wia tu

4. Pol ski Zwią zek Dział kow ców 
– Okr´g w Gdaƒsku
z sie dzi bą władz w Gdań sku 
o ob sza rze dzia ła nia obej mu ją cym wo je wódz two Po -

mor skie ogra ni czo ne do:
• po wia tów choj nic kie go, gdań skie go, kar tu skie go,

ko ścier skie go, kwi dzyń skie go, mal bor skie go, no -
wo dwor skie go, puc kie go, sta ro gardz kie go, sztum -
skie go, tczew skie go i wej che row skie go

• mia sta Gdańsk – mia sto na pra wach po wia tu, mia sta
Gdy nia – mia sto na pra wach po wia tu oraz mia sta
So pot – mia sto na pra wach po wia tu

5. Pol ski Zwią zek Dział kow ców 
– Okr´g w Gorzowie Wielkopolskim
z sie dzi bą władz w Go rzo wie Wiel ko pol ski
o ob sza rze dzia ła nia obej mu ją cym wo je wódz two Lu -

bu skie ogra ni czo ne do: 
• po wia tów go rzow skie go, mię dzy rzec kie go, słu bic -

kie go, strze lec ko -drez de nec kie go i su lę ciń skie go 
• mia sta Go rzów Wiel ko pol ski – mia sto na pra wach

po wia tu 

6. Pol ski Zwią zek Dział kow ców 
- Okr´g w Kaliszu
z sie dzi bą władz w Ka li szu 
o ob sza rze dzia ła nia obej mu ją cym wo je wódz two Wiel -

ko pol skie ogra ni czo ne do: 
• po wia tów ka li skie go, kę piń skie go, kol skie go, ko -

niń skie go, kro to szyń skie go, ja ro ciń skie go, ostrow -
skie go, ostrze szow skie go, ple szew skie go, słu pec-
kie go i tu rec kie go  

• mia sta Ka lisz – mia sto na pra wach po wia tu oraz
mia sta Ko nin – mia sto na pra wach po wia tu 

7. Pol ski Zwią zek Dział kow ców 
– Okr´g w Koszalinie
z sie dzi bą władz w Ko sza li nie  
o ob sza rze dzia ła nia obej mu ją cym wo je wódz two Za -

chod nio po mor skie ogra ni czo ne do: 
• po wia tów bia ło gardz kie go, draw skie go, ko ło brze -

skie go, ko sza liń skie go, sła wień skie go, szcze ci nec -
kie go, świ dwiń skie go i wa łec kie go

• mia sta Ko sza lin – mia sto na pra wach po wia tu

8. Pol ski Zwią zek Dział kow ców 
– Okr´g w Legnicy
z sie dzi bą władz w Le gni cy
o ob sza rze dzia ła nia obej mu ją cym wo je wódz two Dol -

no ślą skie ogra ni czo ne do: 
• po wia tów bo le sła wiec kie go, gło gow skie go, ja wor -

skie go, le gnic kie go, lu bań skie go, lu biń skie go, lwó -
wec kie go, po lko wic kie go, zło to ryj skie go i zgo rze-
lec kie go

• mia sta Le gni ca – mia sto na pra wach po wia tu 

Za łącz nik nr 1 do
uchwa ły nr  6/XIX/2014

Kra jo wej Ra dy PZD
z dnia 27.03.2014 r.

WYKAZ
jed no stek te re no wych Pol skie go Zwiàz ku Dział kow ców

wraz z ich sie dzi ba mi i ob sza rem dzia ła nia
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9. Pol ski Zwią zek Dział kow ców 
– Okr´g w Lublinie
z sie dzi bą władz w Lu bli nie 
o ob sza rze dzia ła nia obej mu ją cym wo je wódz two Lu -

bel skie

10. Pol ski Zwią zek Dział kow ców 
– Okr´g Łódzki w ¸odzi
z sie dzi bą władz w Ło dzi 
o ob sza rze dzia ła nia obej mu ją cym wo je wódz two 

Łódz kie

11. Pol ski Zwią zek Dział kow ców 
– Okr´g Ma∏opolski w Krakowie
z sie dzi bą władz w Kra ko wie 
o ob sza rze dzia ła nia obej mu ją cym wo je wódz two Ma -

ło pol skie

12. Pol ski Zwią zek Dział kow ców 
– Okr´g Mazowiecki w Warszawie
z sie dzi bą władz w War sza wie 
o ob sza rze dzia ła nia obej mu ją cym wo je wódz two 

Ma zo wiec kie

13. Pol ski Zwią zek Dział kow ców 
– Okr´g Opolski w Opolu
z sie dzi bą władz w Opo lu 
o ob sza rze dzia ła nia obej mu ją cym wo je wódz two 

Opol skie

14. Pol ski Zwią zek Dział kow ców 
– Okr´g w Pile
z sie dzi bą władz w Pi le 
o ob sza rze dzia ła nia obej mu ją cym wo je wódz two Wiel -

ko pol skie ogra ni czo ne do: 
• po wia tów cho dzie skie go, czarn kow sko -trzcia nec -

kie go, po wia tu obor nic kie go (wy łącz nie mia sto 
i gmi na Ro goź no i gmi na Ry czy wół), pil skie go, sza -
mo tul skie go (wy łącz nie gmi na Wron ki), wą gro -
wiec kie go (z wy łą cze niem gmi ny Sko ki) i zło-
tow skie go

15. Pol ski Zwią zek Dział kow ców 
-– Okr´g Podlaski w Bia∏ymstoku
z sie dzi bą władz w Bia łym sto ku
o ob sza rze dzia ła nia obej mu ją cym wo je wódz two Pod -

la skie

16. Pol ski Zwią zek Dział kow ców 
– Okr´g Podkarpacki  w Rzeszowie
z sie dzi bą władz w Rze szo wie 
o ob sza rze dzia ła nia obej mu ją cym wo je wódz two Pod -

kar pac kie

17. Pol ski Zwią zek Dział kow ców 
– Okr´g w Poznaniu
z sie dzi bą władz w Po zna niu 
o ob sza rze dzia ła nia obej mu ją cym wo je wódz two Wiel -

ko pol skie ogra ni czo ne do:
• po wia tów gnieź nień skie go, go styń skie go, gro dzi -

skie go, ko ściań skie go, lesz czyń skie go, mię dzy -
chodz kie go, no wo to my skie go, obor nic kie go (z wy-
łą cze niem mia sta i gmi ny  Ro goź no i Ry czy wół),
po znań skie go, ra wic kie go, sza mo tul skie go (z wy łą -
cze niem gmi ny Wron ki), śrem skie go, średz kie go,
wą gro wiec kie go (wy łącz nie gmi na Sko ki), wolsz -
tyń skie go i wrze siń skie go

• mia sta Po znań  – mia sto na pra wach po wia tu

18. Pol ski Zwią zek Dział kow ców 
– Okr´g w S∏upsku
z sie dzi bą władz w Słup sku 
o ob sza rze dzia ła nia obej mu ją cym wo je wódz two Po -

mor skie ogra ni czo ne do: 
• po wia tów by tow skie go, człu chow skie go, lę bor skie -

go i słup skie go
• mia sta Słupsk – mia sto na pra wach po wia tu

19. Pol ski Zwią zek Dział kow ców 
– Okr´g Sudecki w Szczawnie-Zdroju
z sie dzi bą władz w Szczaw nie -Zdro ju
o ob sza rze dzia ła nia obej mu ją cym wo je wódz two Dol -

no ślą skie ogra ni czo ne do: 
• po wia tów dzier żo niow skie go, je le nio gór skie go, ka -

mien no gór skie go, kłodz kie go, świd nic kie go, wał -
brzy skie go, ząb ko wic kie go

• mia sta Je le nia Gó ra – mia sto na pra wach po wia tu
oraz mia sta Wał brzych – mia sto na pra wach po wia -
tu 

20. Pol ski Zwią zek Dział kow ców
– Okr´g w Szczecinie
z sie dzi bą władz w Szcze ci nie 
o ob sza rze dzia ła nia obej mu ją cym wo je wódz two Za -

chod nio po mor skie ogra ni czo ne do: 
• po wia tów chosz czeń skie go, go le niow skie go, gry fic -

kie go, gry fiń skie go, ka mień skie go, ło be skie go, my -
śli bor skie go, po lic kie go, py rzyc kie go i star gar-
dz kie go

• mia sta Szcze cin – mia sto na pra wach po wia tu oraz
mia sta Świ no uj ście – mia sto na pra wach po wia tu 

21. Pol ski Zwią zek Dział kow ców 
– Okr´g Âlàski w Katowicach
z sie dzi bą władz w Ka to wi cach 
o ob sza rze dzia ła nia obej mu ją cym wo je wódz two Ślą -

skie ogra ni czo ne do: 
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• po wia tów bę dziń skie go, biel skie go, bie ruń sko -lę -
dziń skie go, cie szyń skie go, gli wic kie go, mi ko łow -
skie go, pszczyń skie go, ra ci bor skie go, ryb nic kie go,
tar no gór skie go (z wy łą cze niem mia sta i gmi ny Ka -
le ty), wo dzi sław skie go, za wier ciań skie go i ży wiec -
kie go

• mia sta Biel sko -Bia ła – mia sto na pra wach po wia tu,
mia sta By tom – mia sto na pra wach po wia tu, mia sta
Cho rzów – mia sto na pra wach po wia tu, mia sta Dą -
bro wa Gór ni cza – mia sto na pra wach po wia tu, mia -
sta Gli wi ce – mia sto na pra wach po wia tu, mia sta
Ja strzę bie Zdrój – mia sto na pra wach po wia tu, mia -
sta Ja worz no – mia sto na pra wach po wia tu, mia sta
Ka to wi ce – mia sto na pra wach po wia tu, mia sta My -
sło wi ce – mia sto na pra wach po wia tu, mia sta Pie -
ka ry Ślą skie – mia sto na pra wach po wia tu, mia sta
Ru da Ślą ska – mia sto na pra wach po wia tu, mia sta
Ryb nik – mia sto na pra wach po wia tu, mia sta Sie -
mia no wi ce Ślą skie – mia sto na pra wach po wia tu,
mia sta So sno wiec – mia sto na pra wach po wia tu,
mia sta Świę to chło wi ce – mia sto na pra wach po wia -
tu, mia sta Ty chy – mia sto na pra wach po wia tu, mia -
sta Za brze – mia sto na pra wach po wia tu oraz mia sta
Żo ry – mia sto na pra wach po wia tu 

22. Pol ski Zwią zek Dział kow ców
– Okr´g Âwi´tokrzyski w Kielcach
z sie dzi bą władz w Kiel cach 
o ob sza rze dzia ła nia obej mu ją cym wo je wódz two Świę -

to krzy skie

23. Pol ski Zwią zek Dział kow ców 
– Okr´g Toruƒsko-W∏oc∏awski
z sie dzi bą władz w To ru niu 
o ob sza rze dzia ła nia obej mu ją cym wo je wódz two Ku -

jaw sko -Po mor skie ogra ni czo ne do: 
• po wia tów alek san drow skie go, brod nic kie go, cheł -

miń skie go, go lub sko -do brzyń skie go, gru dziądz kie -
go, lip now skie go, ra dzie jow skie go, ry piń skie go,

to ruń skie go, wą brze skie go i wło cław skie go
• mia sta Gru dziądz – mia sto na pra wach po wia tu, mia -

sta To ruń – mia sto na pra wach po wia tu oraz mia sta
Wło cła wek – mia sto na pra wach po wia tu 

24. Pol ski Zwią zek Dział kow ców 
– Okr´g Warmiƒsko-Mazurski 
w Osztynie
z sie dzi bą władz w Olsz ty nie 
o ob sza rze dzia ła nia obej mu ją cym wo je wódz two War -

miń sko -Ma zur skie ogra ni czo ne do: 
• po wia tów bar to szyc kie go, dział dow skie go, elc kie -

go, gi życ kie go, goł dap skie go, iław skie go, kę trzyń -
skie go, lidz bar skie go (z wy łą cze niem gmi ny
Or ne ta), mrą gow skie go, ni dzic kie go, no wo miej -
skie go, olec kie go, olsz tyń skie go, ostródz kie go, pi -
skie go, szczy cień skie go i wę go rzew skie go 

• mia sta Olsz tyn – mia sto na pra wach po wia tu

25. Pol ski Zwią zek Dział kow ców 
– Okr´g we Wroc∏awiu
z sie dzi bą władz we Wro cła wiu
o ob sza rze dzia ła nia obej mu ją cym wo je wódz two Dol -

no ślą skie ogra ni czo ne do: 
• po wia tów gó row skie go, mi lic kie go, ole śnic kie go,

oław skie go, strze liń skie go, średz kie go, trzeb nic kie -
go, wo łow skie go i wro cław skie go

• mia sta Wro cław – mia sto na pra wach po wia tu 

26. Pol ski Zwią zek Dział kow ców 
– Okr´g w Zielonej Górze
z sie dzi bą władz w Zie lo nej Gó rze
o ob sza rze dzia ła nia obej mu ją cym wo je wódz two Lu -

bu skie ogra ni czo ne do: 
• po wia tów kro śnień skie go, no wo sol skie go, świe bo -

dziń skie go, wschow skie go, zie lo no gór skie go, ża -
gań skie go i żar skie go

• mia sta Zie lo na Gó ra – mia sto na pra wach po wia tu

UCHWAŁA Nr  7/XIX/2014
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 27 mar ca 2014 r.
w spra wie po wo ła nia ko mi sji sta tu to wej 

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 53 w związ ku z § 5 ust. 1 pkt 4 sta -
tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
Po wo łać ko mi sję sta tu to wą do opra co wa nia pro jek tu

sta tu tu Pol skie go Związ ku Dział kow ców skła dzie:

1. Eu ge niusz Kon drac ki – Prze wod ni czą cy
2. Ja nusz Mosz kow ski – Wro cław
3. Iza be la Oże gal ska – Łódz ki
4. Ta de usz Ja rzę bak – Szcze cin
5. Bo gu sław Dą brow ski – Gdańsk
6. Je rzy Te luk – Zie lo na Gó ra 
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7. An to ni Ko strze wa – Ma zo wiec ki
8. Zdzi sław Śli wa – Po znań 
9. Jó zef  No ski – Ślą ski
10. Piotr Ga dzi kow ski – To ruń sko -Wło cław ski 
11. Zbi gniew Ko ło dziej czak – War miń sko-Ma zur ski 
12. Ma rian Pra czyk – Pi ła 
13. Ewa Bła chut – Ma ło pol ski 
14. Agniesz ka Sycz – Pod kar pac ki 

§ 2
Upo waż nić Pre ze sa PZD do po wo ła nia ze spo łu do rad -

ców ko mi sji spo śród człon ków PZD i pra cow ni ków PZD
za trud nio nych na sta no wi skach zwią za nych ze sto so wa -
niem Sta tu tu PZD.  

§ 3
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

War sza wa, dnia 27 mar ca 2014 r.

WICEPREZES
/-/ Stanisław CHODAK

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

UCHWAŁA NR 8/XIX/2014
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 27 mar ca 2014 r.
w spra wie stwier dze nia wy ga śnię cia Pa nu Zyg mun to wi Wój ci ko wi
man da tu człon ka Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 47 ust. 2 pkt 1 w związ ku z § 30
ust. 1 pkt 1 sta tu tu Pol skie go Związ ku Dział kow ców, po -
sta na wia:

§ 1
Stwier dzić wy ga śnię cie man da tu człon ka Kra jo wej

Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców Pa na Zyg mun ta
Wój ci ka na sku tek śmier ci. 

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

War sza wa, dnia 27 mar ca 2014 r.

WICEPREZES
/-/ Izabela OŹEGALSKA

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

STANOWISKO
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

z dnia 27 mar ca 2014 r.
w spra wie wy bo rów do Eu ro par la men tu

Pol scy dział kow cy roz po czę li rok 2014 z ulgą, po nie -
waż po po nad rocz nej ba ta lii o no wą usta wę o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych we szła ona w ży cie 19
stycz nia br. Sta ło się to moż li we dzię ki de ter mi na cji
dział kow ców w obro nie swo ich praw, obro nie ogro dów

dział ko wych oraz obro nie swo je go Związ ku. Uchwa le -
nie usta wy przez Sejm RP, a na stęp nie przez Se nat RP
oraz zło że nie pod pi su pod usta wą przez Pre zy den ta RP,
stwo rzy ły pol skim dział kow com  pod sta wy, by wie rzyć,
że ogro dy dział ko we w na szym kra ju oprą się pre sji śro -
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do wisk dą żą cych do prze ję cia ich te re nów w ce lu re ali -
za cji swo ich par ty ku lar nych  i opła cal nych eko no micz -
nie in te re sów. Nie mal jed no myśl ne gło so wa nie po słów
na Sejm RP za przy ję ciem usta wy, ogrom ne po par cie
usta wy przez se na to rów i wresz cie pod pis Pre zy den ta RP
zło żo ny le d wie po 3 dniach od otrzy ma nia usta wy za -
świad cza ją, że or ga ny usta wo daw cze na sze go pań stwa
są gwa ran tem ist nie nia pol skie go ogrod nic twa dział ko -
we go ku ra do ści bli sko mi lio na pol skich ro dzin i wzbu -
dza ją na dzie ję u przy szłych po ko leń. Tej ra do ści nie
po wi nien mą cić fakt, że ba ta lia o usta wę mia ła swo ją
dra ma tur gię, a jej lo sy wa ży ły się nie mal do koń ca okre -
su jej pro ce do wa nia. W tej ba ta lii pol scy dział kow cy
mie li od sa me go po cząt ku swo ich so jusz ni ków w klu -
bach par la men tar nych i ko łach po sel skich, któ rzy jed no -
znacz nie opo wie dzie li się za przy ję ciem roz wią zań
za pro po no wa nych przez oby wa te li po pie ra ją cych wła -
sny pro jekt usta wy. Prze ciw sta wia li się oni też zde cy do -
wa nie tym po słom, któ rzy mie li in ne zda nie, by w koń cu
z po mo cą i pod na ci skiem dział kow ców prze ko nać tak -
że opo nen tów do przy ję cia usta wy sa tys fak cjo nu ją cej na -
sze śro do wi sko. Wie lo krot nie też na prze strze ni ostat nich
dzie się cio le ci pol scy dział kow cy otrzy my wa li wspar cie
od śro do wisk po li tycz nych, co po zwa la ło za każ dym ra -
zem wy cho dzić zwy cię sko z ba ta lii o ogro dy. Za wsze
wiel ce so bie ce ni li śmy ta kie wspar cie i za cho wy wa li śmy
wdzięcz ność za oka zy wa ną po moc.

Zbli ża ją się wy bo ry do Par la men tu Eu ro pej skie go. Ca -
ła zjed no czo na Eu ro pa wy bie rać bę dzie w ma ju swo ich
re pre zen tan tów, któ rzy za sią dą w ła wach Eu ro par la men -
tu. Głos Pol ski na are nie mię dzy na ro do wej sta je się co -

raz moc niej szy. Wi docz ne to jest zwłasz cza w ostat nim
okre sie, kie dy  roz gry wa się wal ka o pra wa Ukra iny do
za cho wa nia in te gral no ści swo je go te ry to rium. W in te re -
sie Pol ski jest, że by w ła wach Par la men tu Eu ro pej skie -
go za sie dli naj lep si. Czy tak się sta nie, za de cy du ją o tym
pol scy oby wa te le od da ją cy swo je gło sy do urn wy bor -
czych. Pol scy dział kow cy sta no wią li czą cą się gru pę
spo łecz ną, któ ra nie raz da wa ła do wo dy swo je go za an ga -
żo wa nia w ży cie po li tycz ne kra ju. Je ste śmy prze ko na ni,
że tak bę dzie i tym ra zem. Pol ski Zwią zek Dział kow ców
nie jest par tią po li tycz ną. Ja ko sto wa rzy sze nie ogro do -
we ma my w swo ich sze re gach lu dzi o róż nej orien ta cji
po li tycz nej, któ rzy w zgo dzie ze swo im su mie niem bę -
dą gło so wać w wy bo rach. Na le ży pod kre ślić, że w na -
szym wspól nym in te re sie jest, aby man da ty eu ro po słów
otrzy ma li kan dy da ci, któ rzy da li się po znać ja ko wy pró -
bo wa ni so jusz ni cy pol skich dział kow ców i nie tyl ko
skła da li obiet ni ce przed wy bor cze, ale ak tyw nie dzia ła li
na rzecz dział kow ców. Jest to o ty le istot ne, że tak że w
Par la men cie bę dą oni mo gli za bie gać o na sze in te re sy,
two rząc wa run ki do roz wo ju eu ro pej skie go ru chu ogrod -
nic twa dział ko we go.

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców ape -
lu je do pol skich dział kow ców o licz ny udział w wy bo -
rach do Par la men tu Eu ro pej skie go i od da nie swo ich
gło sów na tych kan dy da tów z So ju szu Le wi cy De mo -
kra tycz nej, Pol skie go Stron nic twa Lu do we go, Two je go
Ru chu, czy też z naj więk szych par tii po li tycz nych: Pra -
wa i Spra wie dli wo ści oraz Plat for my Oby wa tel skiej, któ -
rych po zna li śmy ja ko praw dzi wych so jusz ni ków
ogrod nic twa dział ko we go.

KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

War sza wa, dnia 27 mar ca 2014 r.

II. Z PRAC PREZYDIUM – KONKURSY KRAJOWE W 2014 R.

UCHWAŁA NR 53/2014
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 5 mar ca 2014 r.
w spra wie ogło sze nia kon kur su kra jo we go 
„Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2014”

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt 1 
w związ ku z § 7 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
l. Ogło sić na rok 2014 kon kurs kra jo wy pn: „Ro dzin -

ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2014”.
2. Re gu la min kon kur su sta no wi za łącz nik Nr 1 do ni -

niej szej uchwa ły.
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§ 2
1. Do udzia łu w kon kur sie Pre zy dia okrę go wych za -

rzą dów PZD zgła sza ją ro dzin ne ogro dy dział ko we, któ -
re by ły lau re ata mi w kon kur sach okrę go wych w ro ku
2013.

2. Pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD, na te re nie
któ re go znaj du je się wię cej niż 50 ty się cy dzia łek, mo że
zgło sić do kon kur su 2 ro dzin ne ogro dy dział ko we.

3. Lau re aci kon kur sów kra jo wych mo gą być zgła sza -
ni przez okrę go we za rzą dy po 3-let niej ka ren cji.

4. Ter min zgła sza nia ogro dów do kon kur su upły wa 
z dniem 30 ma ja 2014 r. 

§ 3
1.Do udzia łu w kon kur sie nie mo gą być zgła sza ne ro -

dzin ne ogro dy dział ko we:
a) w któ rych dział ki po sia da ją al ta ny po nadnor ma tyw -

ne, wy stę pu ją zja wi ska za miesz ki wa nia oraz przy pad ki
za mel do wa nia na te re nie dzia łek w ROD,

b) brak pla nów za go spo da ro wa nie za twier dzo nych
przez Pre zy dium OZ PZD.

§ 4
Zgło sze nie do kon kur su win no za wie rać:
1) uchwa łę Pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD (nr

uchwa ły i da ta) z peł ną na zwą ro dzin ne go ogro du dział -
ko we go, je go po ło że niem, licz bą te re nów, łącz ną po -
wierzch nią w ha i licz bą dzia łek, a tak że nu me rem, pod
któ rym ogród jest za re je stro wa ny w Re je strze ROD Kra -
jo wej Ra dy PZD,

2) pi sem ną in for ma cję o ro dzin nym ogro dzie dział ko -
wym wraz z je go hi sto rią, któ ra bę dzie uj mo wa ła wszyst -
kie dzia ły za war te w re gu la mi nie kon kur su kra jo we go,

3) wy po sa że nie ro dzin ne go ogro du dział ko we go w in -
fra struk tu rę oraz te re ny ogól ne, wy po czyn ko we (pla ce
za baw dla dzie ci, pla ce do użyt ku ogól ne go, ale je spa -
ce ro we z ich wy po sa że niem, np. ław ki ogro do we itp.),

4) ma te riał fo to gra ficz ny przed sta wia ją cy za go spo da -
ro wa nie ogro du i dzia łek, w tym bra my wjaz do we do
ogro du, Dom Dział kow ca lub świe tli cę i bu dyn ki ad mi -
ni stra cyj no -go spo dar cze, te re ny użyt ku ogól ne go i re -
kre acyj ne ogro du, dro gi, ale je ogro do we oraz par kin gi,
naj le piej za go spo da ro wa ne dział ki w ogro dzie z po da -
niem ich nu me rów oraz na zwisk użyt kow ni ków, ży cie 
w ogro dzie (w tym im pre zy ogro do we, Dni Dział kow -
ca, Dzień Dziec ka, in te gra cyj ne itp.). 

Ma te riał fo to gra ficz ny wi nien być do brej ja ko ści,
wy ko na ny w spo sób umoż li wia ją cy je go wy ko rzy sta -
nie do pu bli ka cji. Wska za ne jest, aby był wy ko na ny

przez do bre go fo to gra fa i prze ka za ny w for mie elek -
tro nicz nej.

§ 5
Brak za łą cze nia do zgło sze nia do ku men tów wy mie -

nio nych w § 4 uchwa ły skut ku je nie przy ję ciem zgło sze -
nia ro dzin ne go ogro du dział ko we go do kon kur su.

§ 6
l. Ko mi sja Kon kur so wa Kra jo wej Ra dy PZD, do ko na

oce ny ma te ria łów w opar ciu o prze sła ne zgło sze nia 
w ter mi nie do 10 lip ca 2014 r. 

2. Ko mi sja Kon kur so wa Kra jo wej Ra dy PZD spo rzą -
dzi ze swo jej pra cy pro to kół wraz z wnio ska mi na po -
trze by Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD.

3. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD na pod sta wie pro to -
ko łu z pra cy Ko mi sji i wnio sków:

1) do ko na roz strzy gnię cia kon kur su, usta li li stę lau re -
atów, w tym ROD któ ry otrzy mał ty tuł „Naj lep szy Ro -
dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2014” oraz ogro dy
wy róż nio ne w po szcze gól nych dzie dzi nach,

2) przy zna ty tu ły:
a) ogro do wi, któ ry uzy skał naj wyż szą oce nę w kon -

kur sie ty tuł: „Naj lep szy Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro -
ku 2014”

b) po zo sta łym 5 lau re atom ty tuł: „ROD Ro ku 2014”
oraz wy róż nie nia dla ogro dów w po szcze gól nych dzie -
dzi nach, tj. 1) Dzia łal ność Sta tu to wa, 2) Ak tyw ność ROD
w obro nie Związ ku, ogro dów i Usta wy o ROD, 3) Dzia -
łal ność oświa to wa, 4) In we sty cje i re mon ty in fra struk tu -
ry ROD, 5) Za go spo da ro wa nie ROD, 6) Za go spo da ro-
wa nie dzia łek, 7) Dzia łal ność na rzecz ochro ny śro do wi -
ska, 8) Bez pie czeń stwo w ROD, 9) Pro mo cja ROD. 

§ 7
1. „Naj lep szy Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2014”

otrzy ma pu char Pre ze sa PZD, dy plom, ta bli cę oko licz no -
ścio wą oraz na gro dę pie nięż ną w wy so ko ści 5000 zł.

2. Ro dzin ne ogro dy dział ko we, któ re zdo by ły ty tu ły
„ROD Ro ku 2014” otrzy mu ją pu cha ry, dy plo my, ta bli ce
oko licz no ścio we oraz na gro dy pie nięż ne w wy so ko ści
4000 zł.

3. Ro dzin ne ogro dy dział ko we, któ re otrzy ma ły wy -
róż nie nia w po szcze gól nych dzie dzi nach otrzy mu ją pu -
cha ry, ta bli ce oko licz no ścio we oraz na gro dy pie nięż ne
w wy so ko ści 2000 zł.

§ 8
Wszyst kie ro dzin ne ogro dy dział ko we bio rą ce udział

w kon kur sie otrzy ma ją ze staw wy daw nictw związ ko -
wych na wy po sa że nie bi blio tek ogro do wych.
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§ 9
Wy ni ki kon kur su ogło szo ne zo sta ną w trak cie uro czy -

sto ści Kra jo wych Dni Dział kow ca Ro ku 2014 oraz zo -

sta ną opu bli ko wa ne w mie sięcz ni ku „dział ko wiec” i Biu -
le ty nie In for ma cyj nym PZD.

I. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

l. Do ku men ta cja or ga ni za cyj na ogro du: 
a) wal nych ze brań i ze brań za rzą du ROD za rok 2013, 0-10 pkt
b) pro to ko ły, uchwa ły, de cy zje, zgod ność do ku men ta cji i po dej mo wa nych 
uchwał z prze pi sa mi sta tu tu PZD i re gu la mi nu ROD,  0-10 pkt. 
c) ilość no wych użyt kow ni ków dzia łek, do ku men ta cja wpi so we go i je go po dział 
oraz za bez pie cze nie rocz nej pre nu me ra ty „dział ko wiec”  0-10 pkt.     

2. Zgod ność pla nu za go spo da ro wa nia ROD ze sta nem fak tycz nym 
(ze szcze gól nym uwzględ nie niem ilo ści bram i fur tek)                          0-10 pkt.  

3. Do ku men ta cja człon ków Związ ku (re jestr człon ków ROD, de kla ra cje człon kow skie, 
de cy zje przy dzia łu dzia łek, pra wi dło wo wy peł nio ne kar ty re je stra cyj ne C 
– za bez pie cze nie re je stru i prze strze ga nie usta wy o ochro nie da nych  oso bo wych) 0-10 pkt.

4. Ko mi sje pro ble mo we w ogro dzie (licz ba dzia ła ją cych ko mi sji  – na le ży wziąć pod 
uwa gę co naj mniej trzy ta kie ko mi sje, do ku men ta cje pra cy ko mi sji oraz efek ty ich pra cy) 0-10 pkt.

5. Re ali za cja re gu la mi no we go wy mo gu pra cy człon ków Związ ku na rzecz ogro du 
w ro ku 2013 (ilość go dzin uchwa lo nych przez wal ne ze bra nie a ilość go dzin 
prze pra co wa nych łącz nie oraz ze bra ny ekwi wa lent za nie wy ko na ne pra ce (w zł) 0-10 pkt.

6. Wy po sa że nie ogro du dział ko we go w sprzęt ogrod ni czy i me cha nicz ny (wy mie nić ja ki). 0-10 pkt.

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia                                                         80 pkt.

War sza wa, dnia 5 mar ca 2014 r.

WICEPREZES
/-/ Wincenty KULIK

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

Za łącz nik Nr 1 
do uchwa ły Pre zy dium KR PZD 

z dnia 5 mar ca 2014 r.

REGULAMIN KONKURSU KRAJOWEGO
„RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY ROKU 2014”
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II. AKTYWNOŚĆ ROD W OBRONIE ZWIĄZKU, OGRODÓW 
I USTAWY O ROD 

1. Udo ku men to wa na ak tyw ność ROD w obro nie Związ ku, ogro dów oraz po par cie dla Oby wa tel skie go Pro jek tu
Usta wy o ROD:

a) dzia łal ność Za rzą du ROD i Ko mi sji Sta tu to wych    0-10 pkt.  
b) Sta no wi ska Wal nych ze brań                                      0-10 pkt.
c) Pod pi sy ze bra ne przez ROD (ilość)                                   0-20 pkt.
d) Kon tak ty z par la men ta rzy sta mi, przed sta wi cie la mi wła dzy pań stwo wej 
i sa mo rzą do wej, or ga ni za cja mi spo łecz no -po li tycz ny mi i związ ka mi za wo do wy mi 0-10 pkt.
e) Sta no wi ska w spra wie wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go    0-10 pkt. 

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia                                                        60  pkt.

III. DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA

1. Or ga ni zo wa nie szko leń z za kre su wie dzy ogrod ni czej i or ga ni za cyj nej 
dla dział kow ców, w tym:
a) Szko le nia tj. wy kła dy, po ga dan ki, pre lek cje

– ilość szko leń i uczest ni ków 0-10 pkt.
b) Po ka zy prak tycz ne – ilość po ka zów i uczest ni ków                          0-10 pkt.

2. Pro pa go wa nie i roz pro wa dza nie li te ra tu ry związ ko wej, w tym:
a) mie sięcz ni ka „dział ko wiec” w ro ku 2013 – pre nu me ra ta mie sięcz ni ka dla in struk to rów 
ogro do wych SSI PZD i człon ków or ga nów ROD              0-10 pkt.
b) roz pro wa dza nie przez za rząd ROD w ro ku 2013 li te ra tu ry związ ko wej

na po trze by dział kow ców 0-10 pkt.
c) pro wa dze nie bi blio te ki ogro do wej                                                       0-10 pkt.

3. Dzia łal ność in struk to rów Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej PZD
– licz ba in struk to rów ogro do wych przy pa da ją cych śred nio na 100 dzia łek w ROD 0-10 pkt.

4. Pro wa dze nie kro ni ki ogro do wej                                                         0-10 pkt.

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia                                                        70 pkt.

IV. INWESTYCJE I REMONTY INFRASTRUKTURY ROD

1. Przy go to wa nie, pro wa dze nie i roz li cze nie in we sty cji i re mon tów pro wa dzo nych 
przez za rząd ROD zgod nie ze sta tu tem PZD i uchwa łą nr 69/99 Pre zy dium KR PZD 
z dnia 28 paź dzier ni ka 1999 r. w opar ciu o uchwa łę wal ne go ze bra nia 0-10 pkt.  

2. Bie żą ca kon ser wa cja urzą dzeń i in fra struk tu ry ogro du                     0-10 pkt.  
3. Pro wa dze nie Otwar te go i Dłu go fa lo we go Pro gra mu Roz wo ju
i Mo der ni za cji ROD oraz je go re ali za cja                                               0-10 pkt. 

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia                                                         30 pkt.
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V. ZAGOSPODAROWANIE ROD

l. Za go spo da ro wa nie prze strzen ne ogro du (zgod ność za go spo da ro wa nia 
ogro du z pla nem za go spo da ro wa nia) 0-10 pkt.   

2. In fra struk tu ra ROD (stan tech nicz ny),w tym:
a) ogro dze nie ze wnętrz ne                                                                        0-10 pkt.
b) bra my i furt ki                                                                                       0-10 pkt.
c) ta bli ca z na zwą ogro du i jej es te ty ka                                                 .                                          0-10 pkt.
d) dro gi i alej ki ogro do we, ich stan i funk cjo nal ność                              0-10 pkt. 
e) par kin gi i miej sca po sto jo we i ich od dzie le nie zie le nią 
izo la cyj ną od dzia łek                                                                               0-10 pkt.
f) obiek ty ku ba tu ro we wy stę pu ją ce na te re nie ROD, tj. dom dział kow ca, 
świe tli ca, bu dyn ki go spo dar cze  0-10 pkt.
g) na wad nia nie ogro du (spo sób na wad nia nia)                                         0-10 pkt.
h) sieć ener ge tycz na i jej roz pro wa dze nie po ogro dzie  
(wy pro wa dze nie po za al ta ny pod licz ni ków)                                           0-10 pkt.
i) sa ni ta ria ty, ich stan i od izo lo wa nie od dzia łek są sied nich                   0-10 pkt.

3. Za go spo da ro wa nie i wy po sa że nie te re nów ogól nych
(na le ży po dać ro dzaj pla ców ogól nych i pla ców re kre acyj nych
oraz ich wy po sa że nie)                                                                            0-10 pkt. 

4. Stan i wy ko rzy sta nie ta blic in for ma cyj nych w ogro dzie – ak tu al ność  
za miesz cza nych w nich ma te ria łów i ogło szeń                                    0-10 pkt.

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia                                                      120 pkt.

VI. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK

l. Wy po sa że nie dzia łek (stan tech nicz ny, zgod ność z re gu la mi nem ROD):
a) al ta ny (ich pra wi dło we usy tu owa nie je że li nie za ist nie ją in ne prze słan ki,
po wierzch nia i wy so kość oraz es te ty ka) 0-10 pkt.
b) za cho wa nie od le gło ści na sa dzeń trwa łych od gra nic dzia łek             0-10 pkt.
c) szklar nie i tu ne le fo lio we                                                                     0-10 pkt.
d) ele men ty ma łej ar chi tek tu ry na dział kach (mur ki, per go le, tre ja że, itp.) 0-10 pkt.
e) po wszech ność sto so wa nia kom po stow ni ków  – ich usy tu owa nie oraz wy ko rzy sta nie 
na dział kach zgod nie z re gu la mi nem ROD                      0-10 pkt.  

2. Es te ty ka i funk cjo nal ność dzia łek                                                       0-10 pkt.

3. Pie lę gna cja drzew i krze wów (cię cie, prze świe tla nie, od na wia nie)   0-10 pkt.

4. Mo der ni za cja dzia łek – re ali za cja pro gra mu 0-10 pkt.

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia                                                       80 pkt.
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VII. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

l. Wy stę po wa nie na tu ral nych pa sów izo la cyj nych w są siedz twie dróg 
ko mu ni ka cyj nych lub in nych źró deł za nie czysz czeń                               0-10 pkt.

2. Udo ku men to wa ne przez za rząd ROD ba da nia gle by                           0-10 pkt.

3. Utrzy my wa nie czy sto ści w ogro dzie, na dział kach i na te re nach 0-10 pkt.
przy le ga ją cych bez po śred nio do ogro du        

4. Udo ku men to wa ne roz wią za nie skła do wa nia i usu wa nia śmie ci (umo wy) 0-10 pkt.

5. Eko lo gia w ogro dzie (bud ki lę go we, karm ni ki dla pta ków, eko lo gicz ne spo so by  
ochro ny ro ślin, sto so wa nie na wo zów na tu ral nych, kom po stow ni ki na dział kach) 0-10 pkt.

6. Ini cja ty wy  w ROD pro wa dzą ce do zmniej sza nia ilo ści śmie ci po przez za go spo da ro wa nie
od pa dów ro ślin nych (np. sko szo nej tra wy itp.) oraz usu wa nych ga łę zi z drzew i krze wów 0-10 pkt.

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia                                                         60 pkt.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO W ROD

l. Udo ku men to wa na współ pra ca z po li cją, stra żą miej ską                      0-10 pkt.

2. Po li sy ubez pie cze nio we ma jąt ku Związ ku                                           0-10 pkt.

3. Za bez pie cze nie prze ciw po ża ro we oraz prze strze ga nie prze pi sów ogól nych
i związ ko wych w tym za kre sie                                                                0-10 pkt.

4. Układ ko mu ni ka cyj ny w ogro dzie umoż li wia ją cy swo bod ny do jazd
do każ dej dział ki po jaz dów służb ra tow ni czych                            0-10 pkt.

5. In ne for my za pew nie nia bez pie czeń stwa w ogro dzie (wy mie nić ja kie) 0-10 pkt.

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia                                                        50 pkt.

IX. PROMOCJA ROD 

1.„ROD otwar ty”- wy mie nić i opi sać me to dy re ali za cji ha sła 0-10 pkt. 

2. Ogro do we Dni Dział kow ca i in ne im pre zy (wy mie nić ja kie) z udzia łem spo łecz no ści 
lo kal nej or ga ni zo wa ne na te re nie ogro du                          0-10 pkt.  

3. Współ pra ca ROD z pla ców ka mi edu ka cyj no -dy dak tycz ny mi, tj. szko ła mi, 
przed szko la mi oraz in ny mi pla ców ka mi opie kuń czo -wy cho waw czy mi 0-10 pkt     

4. Udział ROD w im pre zach i uro czy sto ściach miej skich, lo kal nych 
i śro do wi sko wych (wy sta wy, fe sty ny itp.)              0-10 pkt.
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5. In te ny sw ność i udo ku men to wa na współ pra ca ROD z me dia mi 
lo kal ny mi (TV, ra dio, pra sa, In ter net)                                                     0-10 pkt.

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia                                                         50 pkt.

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia      600 pkt.

Po nie waż ma te ria ły ilu stra cyj ne bę dą pu bli ko wa ne oraz wy ko rzy sty wa ne do pro mo wa nia ro dzin nych ogro dów
dział ko wych i Związ ku win ny być one do brej ja ko ści oraz spo rzą dzo ne wy łącz nie na no śni kach elek tro nicz nych.

UCHWAŁA NR 54/2014
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 5 mar ca 2014 r.
w spra wie ogło sze nia kon kur su kra jo we go 

„Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2014”

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt 1 
w związ ku z § 7 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
1. Ogło sić na rok 2014 kon kurs kra jo wy pn. „Wzo ro -

wa Dział ka Ro ku 2014”.
2. Re gu la min kon kur su sta no wi za łącz nik Nr 1 do

uchwa ły.

§ 2
1. Do udzia łu w kon kur sie Pre zy dia okrę go wych za -

rzą dów PZD zgła sza ją dział ki, któ re są lau re ata mi 
w kon kur sach okrę go wych w 2013 ro ku. 

2. Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD, na te re nie
któ re go znaj du je się wię cej niż 50 ty się cy dzia łek, mo że
zgło sić do kon kur su dwie dział ki. Dział ka bę dą ca lau re -
atem w kon kur sie kra jo wym mo że star to wać z za cho wa -
niem 3-let niej ka ren cji.

3. Ter min zgła sza nia dzia łek do kon kur su upły wa 
z dniem 30 ma ja 2014 r. (de cy du je da ta stem pla pocz to -
we go).

§ 3
Zgło sze nie dział ki do kon kur su win no za wie rać:
1) uchwa łę pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD 

w spra wie wy ni ków kon kur su w 2013 ro ku:
a) nu mer dział ki oraz na zwę i ad res ROD, na te re nie

któ re go jest po ło żo na,
b) na zwi sko i imię jej użyt kow ni ka wraz z ad re sem

ko re spon den cyj nym,

c) pi sem ną in for ma cję o dział ce uj mu ją cą wszyst kie
dzia ły za war te w re gu la mi nie kon kur su kra jo we go,

2) ma te riał zdję cio wy obej mu ją cy:
a) za go spo da ro wa nie dział ki, w tym jej wi dok ogól ny,
b) al ta nę,
c) część pro duk cyj ną dział ki,
d) część wy po czyn ko wą dział ki,
e) ele men ty ma łej ar chi tek tu ry, 
f) in ny ma te riał ilu stra cyj ny uzna ny przez dział kow -

ca ja ko po moc ny przy oce nie dział ki.
Ma te riał fo to gra ficz ny wi nien być do brej ja ko ści,

wy ko na ny w spo sób umoż li wia ją cy je go wy ko rzy sta -
nie do pu bli ka cji. Wska za ne jest, aby był wy ko na ny
przez do bre go fo to gra fa i prze ka za ny w for mie elek -
tro nicz nej.

§ 4
Brak za łą cze nia do zgło sze nia do ku men tów, o któ rych

mo wa w § 3 skut ku je nie przy ję ciem dział ki do kon kur su. 

§ 5
1. Człon ko wie Ko mi sji Kon kur so wej KR PZD na pod -

sta wie prze sła nych ma te ria łów, w ter mi nie do 10 lip ca
2014 r. do ko na ją oce ny dzia łek zgło szo nych do kon kur su.

2. Ko mi sja Kon kur so wa Kra jo wej Ra dy PZD spo rzą -
dzi pro to kół wraz z wnio ska mi na po trze by Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD. 

§ 6
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD na pod sta wie pro to -
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ko łu Ko mi sji i wnio sków do ko na roz strzy gnię cia kon -
kur su i usta li li stę je go lau re atów oraz wy róż nie nia 
w kon kur sie.

§ 7
Użyt kow ni cy:
1. bę dą cy lau re ata mi kon kur su (8 dzia łek) otrzy ma ją

na gro dy rze czo we o war to ści 1000 zł,
2. wy róż nio nych 5 dzia łek otrzy ma ją na gro dy rze czo -

we o war to ści 500 zł,

3. wszyst kich dzia łek bio rą cych udział w kon kur sie
otrzy ma ją dy plo my, a tak że rocz ną pre nu me ra tę mie -
sięcz ni ka „dział ko wiec” oraz wy daw nic twa związ ko we.

§ 8
Wy ni ki kon kur su ogło szo ne zo sta ną w trak cie Kra jo -

wych Dni Dział kow ca Ro ku 2014 oraz zo sta ną opu bli ko -
wa ne w mie sięcz ni ku „dział ko wiec” i Biu le ty nie In fo-
r ma cyj nym PZD.

1. Roz pla no wa nie i urzą dze nie dział ki
(oce na ogól na, ra cjo nal ne wy ko rzy sta nie te re nu)                                   0-10 pkt.

2. Es te ty ka dział ki (ład i po rzą dek, ogro dze nie i urzą dze nia 0-10 pkt.
na dział ce zgod ne z re gu la mi nem ROD)

3. Traw nik i je go utrzy ma nie 0-10 pkt.

4. Część ozdob no -wy po czyn ko wa, w tym:
a) bo ga ty do bór ro ślin ozdob nych 0-10 pkt.
b) urzą dze nia wy po czyn ko we i re kre acyj ne 0-10 pkt.

5. Część pro duk cyj na dział ki, w tym:
a) sa dow ni cza
(róż no rod ność drzew i krze wów owo co wych, prze strze ga nie
od le gło ści na sa dzeń od gra nic dział ki, pra wi dło we for mo wa nie
ko ron, cię cie i prze świe tla nie, zdro wot ność)  0-10 pkt.
b) wa rzyw ni cza
(bo ga ty do bór ga tun ków, w tym ziół) 0-10 pkt.

War sza wa, dnia 5 mar ca 2014 r.

WICEPREZES
/-/ Wincenty KULIK

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

Za łącz nik Nr 1 
do uchwa ły Pre zy dium KR PZD 

z dn. 5 mar ca 2014 r. 

REGULAMIN KONKURSU KRAJOWEGO
„WZOROWA DZIAŁKA ROKU 2014”
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6. Ma ła ar chi tek tu ra na dział ce
a) płot ki, mur ki, tre ja że, per go le, oczka i zbior ni ki wod ne 0-10 pkt.
b) in ne ele men ty ma łej ar chi tek tu ry 0-10 pkt.

7. Es te ty ka i stan tech nicz ny al ta ny
a) wy mia ry al ta ny i jej stan tech nicz ny zgod ne
z re gu la mi nem ROD 0-10 pkt.
b) wy ko rzy sta nie al ta ny zgod nie z re gu la mi nem ROD 0-10 pkt.
c) es te ty ka al ta ny 0-10 pkt.

8. Po sia da nie na dział ce kom po stow ni ka i je go wy ko rzy sta nie 0-10 pkt.

9. Eko lo gia na dział ce
(bud ki lę go we, karm ni ki dla pta ków, eko lo gicz ne spo so by ochro ny ro ślin,
sto so wa nie na wo zów na tu ral nych) 0-10 pkt.

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia    140 pkt.

* Po nie waż ma te ria ły ilu stra cyj ne bę dą pu bli ko wa ne oraz wy ko rzy sty wa ne 

do pro mo wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych i Związ ku win ny być one do brej ja ko ści.

** Stwier dze nie nie prze strze ga nia po sta no wień re gu la mi nu ROD w za kre sie za go spo da ro wa nia dział ki oraz nie opła ce nie skład ki człon -

kow skiej i in nych opłat w 2013 ro ku na rzecz ogro du w usta lo nych ter mi nach skut ku je dys kwa li fi ka cją uczest nic twa w kon kur sie. 

III. ZWERYFIKOWANY REGULAMIN POST¢POWANIA
KOMISJI ROZJEMCZYCH

W związ ku z wej ściem w ży cie w dniu 19 stycz nia 2014 r.
usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych oraz in ter pre ta cji Sta tu tu PZD do ko na ne go
przez Kra jo wą Ra dę Pol skie go Związ ku Dział kow ców
uchwa łą Nr l/XVII/2014 Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza
Pol skie go Związ ku Dział kow ców uzna ła za ko niecz ne
prze pro wa dzić ana li zę za pi sów Re gu la mi nu Po stę po wa nia
Ko mi sji Roz jem czych PZD w kon tek ście ich zgod no ści z

no wą usta wą o ROD oraz za pi sa mi Sta tu tu PZD, in ter pre -
ta cji, któ ra bę dzie wią żą ca dla or ga nów roz jem czych PZD
do cza su uchwa le nia no we go Re gu la mi nu Po stę po wa nia
Ko mi sji Roz jem czych PZD.

W wy ni ku prze pro wa dzo nej ana li zy na le ży uznać za
za sad ne, iż sprzecz ność z no wą usta wą oraz zin ter pre to -
wa nym Sta tu tem PZD za cho dzi w szcze gól no ści w za -
kre sie prze pi sów re gu lu ją cych ta kie kwe stie jak: za ga-

UCHWAŁA NR 1/2014
Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w War sza wie

z dnia 14 mar ca 2014 r.
w spra wie in ter pre ta cji po sta no wień Re gu la mi nu Po stę po wa nia Ko mi sji Roz jem czych
Pol skie go Związ ku Dział kow ców w świe tle za pi sów usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r.

o ro dzin nych ogro dach dział ko wych oraz zwe ry fi ko wa ne go Sta tu tu PZD
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d nie nie pra wa do dział ki w po wią za niu z człon ko stwem
w PZD.

Z po wyż szych wzglę dów, dzia ła jąc na pod sta wie § 165
pkt 3 Sta tu tu PZD, Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza PZD
stwier dza:

§ 1
Z dniem  14 mar ca 2014 r. w Re gu la mi nie Po stę po wa -

nia Ko mi sji Roz jem czych Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców:

1.§ 2 ust. 1 otrzy mu je brzmie nie:
1. Pod sta wę po stę po wa nia ko mi sji roz jem czych sta no -

wią prze pi sy:
1) usta wy z dnia 13 grud nia 2013 ro ku o ro dzin nych

ogro dach dział ko wych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40),
zwa na da lej „usta wą”,

2) sta tu tu Pol skie go Związ ku Dział kow ców z dnia 
6 kwiet nia 2006 r. ze zmia na mi wpro wa dzo ny mi
przez VIII i IX Zjazd De le ga tów PZD, zwe ry fi ko -
wa ny w świe tle usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r.
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, zwa ne go da -
lej „sta tu tem”,

3) re gu la mi nu ro dzin ne go ogro du dział ko we go,
zwa ne go da lej „re gu la mi nem”,

4) re gu la mi nu po stę po wa nia ko mi sji roz jem czych,
zwa ne go da lej „re gu la mi nem po stę po wa nia”.

2.§ 8 ust. 16 otrzy mu je brzmie nie:
16. Udział człon ków ko mi sji roz jem czej w ze spo le me -

dia cyj nym nie sta no wi pod sta wy do ich wy łącze nia
z ze spo łu orze ka ją ce go, roz pa tru ją ce go od wo -
ła nie od uchwa ły za rzą du ogro du, na kła dają cej na
stro nę ugo dy ka rę po rząd ko wą lub po zba wia ją cej
człon ko stwa Związ ku.

3.§ 9 ust. 1 otrzy mu je brzmie nie:
1. Ko mi sje roz jem cze roz po zna ją i roz strzy ga ją od wo -

ła nia zwy czaj nych człon ków Związ ku od uchwał za -
rzą du ogro du, na kła da ją cych ka ry po rząd ko we
prze wi dzia ne w § 23 sta tu tu PZD oraz od wo ła nia od
uchwał za rzą du ogro du o po zba wie niu człon ko stwa
Związ ku, pod ję tych na pod sta wie § 36 sta tu tu PZD.

4.§ 16 ust. 5 otrzy mu je brzmie nie:
5. Je że li spra wa nie pod le ga kom pe ten cji ko mi sji roz -

jem czej ogro du prze wod ni czą cy ko mi sji lub je go za -
stęp ca kie ru je spra wę do ze spo łu orze ka ją ce go do
za ła twie nia w try bie § 36 ust. 1 pkt 4 ni niej sze go re -
gu la mi nu.

5.§ 29 ust. 4 pkt 2 otrzy mu je brzmie nie:
2) wy mie nie nie ze spo łu orze ka ją ce go w tym pro to -

ko lan ta (imio na i na zwi ska),

6.§ 45 ust. 1 pkt 5 otrzy mu je brzmie nie:
5) uma rza po stę po wa nie od wo ław cze, je że li stwier -

dzi, że stro na cof nę ła od wo ła nie bądź zło ży ła re -
zy gna cję z człon ko stwa Związ ku.

7.§ 45 ust. 3 otrzy mu je brzmie nie:
3. Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza roz po zna je i orze ka

w spra wach od wo łań od uchwał okrę go we go za rzą -
du (je go pre zy dium) wy da nych na pod sta wie § 37
ust. 2 sta tu tu PZD, któ re to uchwa ły ma pra wo uchy -
lać. Orze cze nia są osta tecz ne. Przy słu gu je stro nom
pra wo wnie sie nia po da nia o zło że nie skar gi w try bie
nad zwy czaj nym na za sa dzie § 162 sta tu tu PZD.

8.§ 52 otrzy mu je brzmie nie:
1.Do za dań Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej na le ży roz -

po zna wa nie i roz strzy ga nie od wo łań od uchwał Kra -
jo wej Ra dy (jej pre zy dium) wy da nych na pod sta wie
§ 37 ust. 2.

2.Od wo ła nie, o któ rym mo wa w ust. 1, roz po zna je ze -
spół orze ka ją cy Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej 
w skła dzie trzech człon ków, z wy łą cze niem Prze -
wod ni czą ce go Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej.

3.Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza ma pra wo uchy lać
uchwa ły Kra jo wej Ra dy (jej pre zy dium), o któ rych
mo wa w ust. 1.

4.Orze cze nia Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej, w spra -
wach okre ślo nych w ust. 1, są osta tecz ne.

9.§ 53 otrzy mu je brzmie nie:
1.Na pra wo moc ne orze cze nie ko mi sji roz jem czych

pierw szej lub dru giej in stan cji Pre zes Związ ku lub
Prze wod ni czą cy Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej mo -
że zło żyć skar gę w try bie nad zwy czaj nym do Kra jo -
wej Ko mi sji Roz jem czej, je że li na ru sza ono:
1) ra żą co pra wo stro ny lub in te res Pol skie go Związ -

ku Dział kow ców usta lo ne w usta wie o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, sta tu cie bądź re gu la mi nie
ro dzin ne go ogro du dział ko we go,

2) po sta no wie nia re gu la mi nu po stę po wa nia ko mi sji
roz jem czych w ta ki spo sób, że uchy bie nie to mo -
gło mieć istot ny wpływ na wy nik po stę po wa nia.

2.Od te go sa me go orze cze nia w in te re sie tej sa mej
stro ny mo że być zło żo na tyl ko jed na skar ga.

3. Wnie sie nie skar gi po wo du je wstrzy ma nie wy ko na -
nia za skar żo ne go orze cze nia.

10.§ 54 otrzy mu je brzmie nie:
1. Stro na mo że wnieść po da nie o zło że nie skar gi do

Pre ze sa Związ ku lub do Prze wod ni czą ce go Kra jo -
wej Ko mi sji Roz jem czej w ter mi nie 30 dni od dnia
do rę cze nia jej orze cze nia, za wia da mia jąc jed no cze -
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śnie dru gą stro nę o jej wnie sie niu.
2.Po da nie o zło że nie skar gi moż na wnieść tyl ko je den

raz i tyl ko do jed nej z osób wy mie nio nych w ust. 1.
Je że li w tej sa mej spra wie wnie sio no kil ka po dań,
na le ży je prze ka zać tej ze wska za nych w ust. 1 osób,
do któ rej ja ko pierw szej wpły nę ło po da nie. Je że li po -
da nia wpły nę ły do obu z wy mie nio nych osób jed no -
cze śnie, skar gę wno si ta oso ba, któ ra pierw sza
pod ję ła czyn no ści.

3.Po da nie wnie sio ne po ter mi nie okre ślo nym w ust. 1,
al bo przez oso bę nie upraw nio ną po zo sta je bez roz -
po zna nia, o czym za wia da mia się stro nę wno szą cą
po da nie.

11.§ 55 otrzy mu je brzmie nie:
1.Pre zes Związ ku lub Prze wod ni czą cy Kra jo wej Ko -

mi sji Roz jem czej, do któ re go ja ko pierw sze go wpły -
nę ło po da nie o zło że nie skar gi w try bie nadzwy -
czaj nym (§ 53 ust. 2), za rzą dza do rę cze nie mu przez
prze wod ni czą ce go ko mi sji roz jem czej akt spra wy
ze bra nych w ca łym po stę po wa niu roz jem czym w da -
nej spra wie.

2.O zło że niu  lub od mo wie zło że nia skar gi w try bie
nad zwy czaj nym za wia da mia się pi sem nie stro ny.

3.Skar gę w try bie nad zwy czaj nym wraz z ak ta mi spra -
wy prze ka zu je się Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej.

12.§ 56 otrzy mu je brzmie nie:
1.Do roz pa try wa nia skarg zło żo nych w try bie nad zwy -

czaj nym Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza po wo łu je ze
swe go gro na ze spo ły orze ka ją ce.

2.Ze spo ły orze ka ją ce wy da ją po sta no wie nia i orze cze -
nia w imie niu Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej na po -
sie dze niach nie jaw nych.

3.Po sta no wie nia i orze cze nia Kra jo wej Ko mi sji Roz -
jem czej są waż ne, je że li zo sta ły pod ję te zwy kłą
więk szo ścią gło sów jej skła du lub ze spo łu orze ka ją -
ce go. W przy pad ku rów nej licz by gło sów de cy du je
głos prze wod ni czą ce go.

13.§ 57 otrzy mu je brzmie nie:
1.Prze wod ni czą cy Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej, a w

przy pad ku je go nie obec no ści za stęp ca, skar gę wraz
z ak ta mi spra wy prze ka zu je do roz po zna nia wy zna -
czo ne mu prze wod ni czą ce mu ze spo łu orze ka ją ce go,
któ ry:

1) wy zna cza człon ków ze spo łu orze ka ją ce go do roz -
pa trze nia skar gi i człon ka spra woz daw cę, któ re go za -
da niem jest za po zna nie wszyst kich człon ków
ze spo łu orze ka ją ce go z do wo da mi znaj du ją cy mi się
w ak tach spra wy prze sła ny mi przez ko mi sję okrę go -
wą oraz przed sta wie nie sta nu spra wy ze szcze gól -

nym uwzględ nie niem za rzu tów i wnio sków skar gi,
2) usta la ter min po sie dze nia
2.Roz po zna nie skar gi i roz strzy gnię cie spra wy na stę -

pu je w ze spo le pię cio oso bo wym. Prze wod ni czą cy
ze spo łu orze ka ją ce go mo że za rzą dzić roz po zna nie
skar gi w ze spo le zwięk szo nym, je że li uzna to za
wska za ne ze wzglę du na za wi łość spra wy.

3.Skar gi  do ty czą ce spraw o szcze gól nym stop niu
skom pli ko wa nia lub ma ją ce pre ce den so wy cha rak -
ter kie ro wa ne są przez Prze wod ni czą ce go do roz po -
zna nia przez Kra jo wą Ko mi sję Roz jem czą w peł nym
skła dzie.

4.Od wo ła nie od uchwał Kra jo wej Ra dy PZD (jej pre -
zy dium) wy da nych na pod sta wie § 37 ust. 2 sta tu tu
PZD roz po zna je ze spół orze ka ją cy Kra jo wej Ko mi -
sji Roz jem czej w skła dzie 3 człon ków z wy łą cze -
niem Prze wod ni czą ce go Kra jo wej Ko mi sji
Roz jem czej, zaś skar gę na po wyż sze orze cze nie roz -
po zna je ze spół orze ka ją cy Kra jo wej Ko mi sji Roz -
jem czej w skła dzie co naj mniej 7 człon ków, z
wy łą cze niem człon ków Kra jo wej Ko mi sji Roz jem -
czej, któ rzy wy da li orze cze nie bę dą ce przed mio tem
skar gi.

5.Ze spół orze ka ją cy Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej nie
jest zwią za ny pod sta wa mi skar gi.

14.§ 58 otrzy mu je brzmie nie:
Ze spół orze ka ją cy Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej orze -

cze niem:
1.od da la skar gę (od wo ła nie), je że li stwier dzi brak pod -

staw do uchy le nia lub zmia ny za skar żo ne go orze cze -
nia (uchwa ły),

2.uma rza po stę po wa nie, je że li spra wa ze wzglę du na
oso bę lub przed miot spra wy nie pod le ga roz po zna niu
w try bie roz jem czym,

3.uwzględ nia skar gę (od wo ła nie) i uchy la za skar żo ne
orze cze nie (uchwa łę) oraz sto sow nie do wy ni ków
po stę po wa nia:
1) orze ka co do isto ty spra wy, je że li stwier dzi, że

zo sta ły na ru szo ne prze pi sy, a ze bra ny ma te riał do -
wo do wy po zwa la na roz strzy gnię cie spra wy,

2) prze ka zu je spra wę do po now ne go roz po zna nia
wła ści we mu or ga no wi PZD, je że li stwier dzi brak
wa run ków do osta tecz ne go roz strzy gnię cia spra -
wy, al bo zo sta ły na ru szo ne obo wią zu ją ce prze pi -
sy, a ma te riał do wo do wy po sia da istot ne bra ki.”

15.§ 68 otrzy mu je brzmie nie:
Re gu la min ni niej szy wcho dzi w ży cie z dniem 14 mar -

ca 2014 ro ku.
§ 2

Do spraw wszczę tych i nie za koń czo nych do dnia wej -
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ścia w ży cie ni niej szej uchwa ły sto su je się po sta no wie -
nia Re gu la mi nu Po stę po wa nia Ko mi sji Roz jem czych
PZD sprzed wej ścia w ży cie ni niej szej uchwa ły.

§ 3
Tekst Re gu la mi nu Po stę po wa nia Ko mi sji Roz jem -

czych Pol skie go Związ ku Dział kowców, uwzględ nia ją -
cy za strze że nia wska za ne w § 1 ni niej szej uchwa ły,
sta no wi za łącz nik nr 1 do ni niej szej uchwa ły.

§ 4
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

§ 5
Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza PZD wy stę pu je do Pre -

ze sa PZD o ogło sze nie w Biu le ty nie In for ma cyj nym jed -
no li te go tek stu Re gu la mi nu Po stę po wa nia Ko mi sji
Roz jem czych PZD z uwzględ nie niem zmian wy ni ka ją -
cych z ni niej szej uchwa ły.

War sza wa, dnia 14 mar ca 2014 r. 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ
PRZEWODNICZACA
KRAJOWEJ KOMISJI

ROZJEMCZEJ
/-/ Robert KLIMASZEWSKI

PRZEWODNICZACA
KRAJOWEJ KOMISJI

ROZJEMCZEJ
/-/ Olga OCHRYNIUK

SEKRETARZ 
KRAJOWEJ KOMISJI ROZJEMCZEJ

/-/ Zo fia PADEREWSKA

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ
KRAJOWEJ KOMISJI ROZJEMCZEJ

/-/ Zbi gniew MALISZEWSKI
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POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW 

KRAJOWA KOMISJA ROZJEMCZA

We ry fi ka cja w świe tle usta wy z 13 grud nia 2013 ro ku 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych oraz zwe ry fi ko wa ne go sta tu tu PZD

uchwa lo ny w dniu 7 grud nia 2006 r.
Przez Kra jo wą Ko mi sję Roz jem czą PZD

na pod sta wie § 165 pkt. 3 sta tu tu PZD
z dnia 6 kwiet nia 2006 r. 

ze zmia na mi wpro wa dzo ny mi przez
Kra jo wą Ko mi sję Roz jem czą:

Uchwa łą nr 1/2007 z dnia 31.01.2007 r., 
Uchwa łą nr 3/2012 z dnia 21.03.2012 r.

oraz Uchwa łą nr 1/2014 z dnia 14.03.2014 r.

REGULAMIN
POSTĘPOWANIA KOMISJI ROZJEMCZYCH 

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

War sza wa
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§1
1.Re gu la min po stę po wa nia Ko mi sji Roz jem czych Pol -

skie go Związ ku Dział kow ców, zwa ny da lej „re gu la -
mi nem  po stę po wa nia”,  okre śla tryb  po stę po wa nia
ko mi sji  roz jem czych Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców zwa ne go da lej „Związ kiem”.

2.W po stę po wa niu przed ko mi sja mi roz jem czy mi obo -
wią zu ją za sa dy rów no ści oraz bez po śred nio ści stron.

§2
1.Pod sta wę po stę po wa nia ko mi sji roz jem czych sta no -

wią prze pi sy:
1) usta wy z dnia 13 grud nia 2013 ro ku o ro dzin nych

ogro dach dział ko wych (Dz. U. z 2014 r.
poz. 40), zwa na da lej „usta wą”,
2) sta tu tu Pol skie go Związ ku Dział kow ców z dnia 6

kwiet nia 2006 r. ze zmia na mi wpro wa dzo ny mi
przez VIII i IX Zjazd De le ga tów PZD, zwe ry fi ko -
wa ny w świe tle usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r.
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, zwa ne go da -
lej „sta tu tem”,

3) re gu la mi nu ro dzin ne go ogro du dział ko we go,
zwa ne go da lej „re gu la mi nem”,

4) re gu la mi nu po stę po wa nia ko mi sji roz jem czych,
zwa ne go da lej „re gu la mi nem po stę po wa nia”.

2.W spra wach nie ure gu lo wa nych w prze pi sach wy -
mie nio nych w ust. 1, ko mi sje roz jem cze sto su ją in -
ne prze pi sy obo wią zu ją ce Pol ski Zwią zek
Dział kow ców.

§3
1.Roz po zna wa nie spraw przez ko mi sje roz jem cze ro -

dzin nych ogro dów dział ko wych oraz okrę go we ko -
mi sje roz jem cze od by wa się jaw nie chy ba, że
prze pi sy ni niej sze go re gu la mi nu sta no wią ina czej.

2.Roz po zna wa nie spraw przez Kra jo wą Ko mi sję Roz -
jem czą od by wa się na po sie dze niach nie jaw nych.

3.Stro ny po stę po wa nia ma ją pra wo prze glą dać ak ta
spra wy i ro bić z nich od pi sy lub wy cią gi.

§4
Ko mi sje roz jem cze roz po zna jąc spra wy po win ny:
1.dą żyć  do wszech stron ne go zba da nia i wy ja śnie nia

wszyst kich istot nych oko licz no ści spra wy,
2.roz strzy gać spra wy bez stron nie i obiek tyw nie zgod -

nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi i za sa da mi współ -
ży cia spo łecz ne go,

3.prze ciw dzia łać prze wle ka niu po stę po wa nia i dą żyć
do roz strzy gnię cia spra wy na pierw szym po sie dze -
niu, je że li jest to moż li we bez szko dy dla wy ja śnie -
nia wszyst kich istot nych oko licz no ści spra wy.

§5
Stro ny i świad ko wie bę dą cy człon ka mi Związ ku obo -

wią za ni są do zgło sze nia się na we zwa nie ko mi sji i zło -
że nia wy ja śnień zgod nie z praw dą, a wszyst kie or ga ny
Związ ku do udzie la nia ko misjom roz jem czym po mo cy
w za kre sie pro wa dzo ne go przez nie po stę po wa nia.

§6
Ko mi sje roz jem cze mo gą po dej mo wać z urzę du czyn -

no ści, ja kie uzna ją za nie zbęd ne dla cał ko wi te go wy ja -
śnie nia spra wy w ra mach okre ślo nych ni niej szym
re gu la mi nem.

§7
Ko mi sje roz jem cze wszyst kich szcze bli pro wa dzą re -

jestr spraw, któ re wpły nę ły do ko mi sji na każ dy rok od -
dziel nie oraz re jestr człon ków ko mi sji roz jem czych.

I. PRZEPISY OGÓLNE

II. RODZAJE POSTĘPOWANIA 
PRZED KOMISJAMI ROZJEMCZYMI

§8
1. Ko mi sje roz jem cze ro dzin nych ogro dów dział ko -

wych mo gą pro wa dzić me dia cje w spo rach po mię -
dzy człon ka mi Związ ku, użyt kow ni ka mi dzia łek
da ne go ogro du. Po stę po wa niu me dia cyj ne mu pod le -
ga ją spo ry po wsta łe na tle:
– ko rzy sta nia z dział ki i urzą dzeń ogro du, bę dą cych

wła sno ścią Związ ku, a tak że prze strze ga nia za sad
współ ży cia spo łecz ne go.

2.Ko mi sja roz jem cza ro dzin ne go ogro du dział ko we go
po dej mu je po stę po wa nie me dia cyj ne na pi sem ny lub
ust ny wnio sek za in te re so wa nych człon ków Związ -
ku lub jed ne go człon ka Związ ku, je że li dru ga stro na
wy ra zi na to zgo dę.

A. Po stę po wa nie me dia cyj ne
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3.Wnio sek po wi nien za wie rać ogól ny opis ist nie ją ce -
go spo ru i być pod pi sa ny przez wnio sko daw ców lub
wnio sko daw cę. Wnio sek zgło szo ny ust nie se kre tarz
ko mi sji wpi su je do pro to ko łu.

4.Prze wod ni czą cy ko mi sji roz jem czej lub je go za stęp -
ca wy zna cza ze spół me dia cyj ny, skła da ją cy się z
trzech człon ków ko mi sji roz jem czej w tym z prze -
wod ni czą ce go ze spo łu oraz usta la ter min po sie dze -
nia, któ ry po wi nien być wy zna czo ny w cią gu
jed ne go mie sią ca od da ty wpły wu wnio sku i miej sce
po sie dze nia me dia cyj ne go.

5.Za wia do mie nie o ter mi nie i miej scu po sie dze nia me -
dia cyj ne go spo rzą dza se kre tarz i do rę cza stro nom,
za rzą do wi ogro du, a tak że wy zna czo nym człon kom
ze spo łu me dia cyj ne go ko mi sji roz jem czej za po -
twier dze niem od bio ru, co naj mniej na 7 dni przed
ter mi nem po sie dze nia.

6.Z prze bie gu po sie dze nia me dia cyj ne go se kre tarz spi -
su je pro to kół, któ ry po od czy ta niu i ewen tu al nym
uzu peł nie niu sta no wi pod sta wę do spi sa nia ugo dy.

7.Je że li stro ny wy ra żą zgo dę na za war cie ugo dy - ugo -
dę za wie ra się w for mie pi sem nej, ja ko „Ugo dę za -
war tą przed ko mi sją roz jem czą”.

8.Ugo dę pod pi su ją stro ny spo ru oraz człon ko wie ze -
spo łu me dia cyj ne go ko mi sji roz jem czej.

9.Od pis ugo dy otrzy mu ją stro ny i za rząd ogro du. Ory -
gi nał ugo dy po zo sta je w ak tach ko mi sji roz jem czej

ogro du.
10.Stro ny spo ru, któ re za war ły ugo dę, obo wią za ne są

do jej wy ko na nia oraz prze strze ga nia za war tych w
niej usta leń.

11.Od ugo dy za war tej w wy ni ku me dia cji stro nom nie
przy słu gu je od wo ła nie do żad nej in stan cji Związ ku.

12.Ugo da sprzecz na z pra wem po wszech nie obo wią -
zu ją cym, po sta no wie nia mi sta tu tu i re gu la mi nu ro -
dzin ne go ogro du dział ko we go jest z mo cy pra wa
nie waż na.

13.Stwier dze nie nie waż no ści ugo dy na le ży do okrę go -
wej ko mi sji roz jem czej w try bie § 57 ust. 2 w związ -
ku z § 135 ust. 1 pkt 3 sta tu tu PZD.

14.Je że li stro ny lub jed na ze stron od mó wi za war cia
ugo dy, po stę po wa nie me dia cyj ne uwa ża się za za -
koń czo ne, a ca łość ze bra nych w spra wie do wo dów
ze spół me dia cyj ny ko mi sji roz jem czej ogro du prze -
ka zu je za rzą do wi ogro du za po kwi to wa niem od bio -
ru.

15.Je że li jed na ze stron (lub obie) nie wy wią zu ją się z
wa run ków ugo dy, spra wę roz strzy ga za rząd.

16.Udział człon ków ko mi sji roz jem czej w ze spo le me -
dia cyj nym nie sta no wi pod sta wy do ich wy łą cze nia
z ze spo łu orze ka ją ce go, roz pa tru ją ce go od wo ła nie
od uchwa ły za rzą du ogro du, na kła da ją cej na stro nę
ugo dy ka rę po rząd ko wą lub po zba wia ją cej człon ko -
stwa Związ ku.

B. Po stę po wa nie roz jem cze

§9
1.Ko mi sje roz jem cze roz po zna ją i roz strzy ga ją od wo -

ła nia zwy czaj nych człon ków Związ ku od uchwał za -
rzą du ogro du, na kła da ją cych ka ry po rząd ko we
prze wi dzia ne w § 23 sta tu tu PZD oraz od wo ła nia od
uchwał za rzą du ogro du o po zba wie niu człon ko stwa
Związ ku, pod ję tych na pod sta wie § 36 sta tu tu PZD.

2.Do orze ka nia w spra wach wy mie nio nych w ust. 1
po wo ła ne są:
1) w pierw szej in stan cji - ko mi sje roz jem cze ro dzin -

nych ogro dów dział ko wych, zwa ne da lej „ko mi -
sja mi roz jem czy mi ogro du”,

2) w in stan cji od wo ław czej - Okrę go we Ko mi sje
Roz jem cze, zwa ne da lej „okrę go wy mi ko mi sja -
mi”,

3) w try bie nad zwy czaj nym - Kra jo wa Ko mi sja
Roz jem cza, zwa na da lej „Kra jo wą Ko mi sją”.

3.Roz po zna wa nie i roz strzy ga nie od wo łań od uchwał
okrę go we go za rzą du (Jego pre zy dium) wy da nych na
pod sta wie § 37 ust. 2 sta tu tu PZD - na le ży do Okrę -
go wej Ko mi sji Roz jem czej.

4.Roz po zna wa nie i roz strzy ga nie od wo łań od uchwał
Kra jo wej Ra dy PZD (jej pre zy dium) wy da nych na
pod sta wie § 37 ust. 2 sta tu tu PZD – na le ży do Kra -
jo wej Ko mi sji Roz jem czej.
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§10
1.Ko mi sje roz jem cze ROD roz po zna ją i orze ka ją w ze -

spo łach co naj mniej trzy oso bo wych, chy ba że prze -
pi sy ni niej sze go re gu la mi nu sta no wią ina czej.

2.Skład ze spo łu orze ka ją ce go po wo łu je ko mi sja roz -
jem cza ROD ze swe go gro na w tym prze wod ni czą -
ce go lub je go za stęp ców.

3.Prze wod ni czą cy ko mi sji lub je go za stęp ca mo że za -
rzą dzić roz po zna nie spra wy w zwięk szo nym skła -

dzie, je że li uzna to za wska za ne ze wzglę du na za wi -
łość spra wy.

4.Je że li prze wod ni czą cy ko mi sji lub je go za stęp ca
wcho dzi w skład ze spo łu orze ka ją ce go, to prze wod -
ni czy te mu ze spo ło wi na każ dym po sie dze niu.

5.Je że li prze wod ni czą cym ze spo łu orze ka ją ce go zo stał
po wo ła ny czło nek ko mi sji roz jem czej, to ten prze -
wod ni czy te mu ze spo ło wi na każ dym po sie dze niu.

III. SKŁAD ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

IV. WYŁĄCZENIE KOMISJI LUB CZŁONKA 
ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

§11
1.Czło nek ko mi sji roz jem czej jest wy łą czo ny z mo cy

pra wa w spra wach:
1) w któ rych jest stro ną lub po zo sta je z jed ną ze

stron w ta kim sto sun ku praw nym, że wy nik spra -
wy mógł by wy wo łać wąt pli wo ści co do je go bez -
stron no ści,

2) mał żon ka, ro dzi ców, dzie ci, wnu ków, ro dzeń -
stwa,

3) osób zwią za nych z nim z ty tu łu przy spo so bie nia,
opie ki lub ku ra te li,

4) w któ rych w in stan cji niż szej brał udział w wy da -
niu za skar żo ne go orze cze nia,

5) je że li brał udział w po sie dze niu za rzą du ro dzin -
ne go ogro du dział ko we go, na któ rym by ła roz pa -
try wa na spra wa na ło że nia na człon ka Związ ku
bę dą ce go stro ną w spra wie ka ry po rząd ko wej lub
po zba wie nia człon ko stwa Związ ku i pra wa użyt -
ko wa nia dział ki.

2.Nie za leż nie od przy czyn wy mie nio nych w ust. 1 ko -
mi sja roz jem cza wy łą cza człon ka ze spo łu orze ka ją -
ce go na je go żą da nie lub na wnio sek stro ny zło żo ny
na pi śmie lub ust nie do pro to ko łu przed przy stą pie -
niem do roz pa trze nia spra wy, je że li mię dzy nim, a
jed ną ze stron za cho dzi sto su nek oso bi sty te go ro -
dza ju, że mógł by wy wo łać wąt pli wo ści co do bez -
stron no ści człon ka ze spo łu orze ka ją ce go.

3.O wy łą cze niu człon ka ko mi sji z ze spo łu orze ka ją ce -
go roz strzy ga ko mi sja roz jem cza ogro du, w któ rej
spra wa się to czy, po zło że niu wy ja śnień przez człon -

ka ze spo łu orze ka ją ce go, któ re go wnio sek do ty czy,
lecz bez je go udzia łu wy da je po sta no wie nie.

4.Gdy by ko mi sja roz jem cza ogro du nie mo gła wy dać
po sta no wie nia z po wo du bra ku do sta tecz nej licz by
człon ków ze spo łu (§ 10 ust. l) od ra cza po sie dze nie i
prze ka zu je spra wę okrę go wej ko mi sji.

5.Na od mo wę wy łą cze nia człon ka ko mi sji roz jem czej
ogro du z ze spo łu orze ka ją ce go przy słu gu je stro nie,
któ ra zło ży ła wnio sek o wy łą cze nie, za ża le nie do
okrę go wej ko mi sji roz jem czej w ter mi nie 7 dni od
da ty za wia do mie nia go o od mo wie. Okrę go wa Ko -
mi sja po zba da niu za ża le nia wy da je po sta no wie nie.
Po sta no wie nie okrę go wej ko mi sji roz strzy ga ją cej za -
ża le nie nie pod le ga za skar że niu.

6.Wnio sek o wy łą cze nie do ty czą cy człon ka okrę go wej
ko mi sji roz jem czej roz strzy ga okrę go wa ko mi sja w
skła dzie pię cio oso bo wym wy da jąc po sta no wie nie,
któ re nie pod le ga za skar że niu.

7.Do człon ków ze spo łu me dia cyj ne go ma ją za sto so -
wa nia ust. 1 pkt 1, 2, 3 oraz ust. 2.

8. Do człon ków ze spo łu me dia cyj ne go nie ma ją za sto -
so wa nia ust.  1 pkt 4 i 5 oraz ust. 3 do ust. 6.

§12
Je że li nie ma moż li wo ści skom ple to wa nia ze spo łu

orze ka ją ce go, na wnio sek prze wod ni czą ce go ko mi sji
roz jem czej ogro du lub z urzę du, okrę go wa ko mi sja prze -
ka zu je spra wę do roz pa trze nia komi sji roz jem czej in ne -
go ro dzin ne go ogro du dział ko we go.
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§13
1.Czło nek Związ ku mo że wy stę po wać przed ko mi sją

roz jem czą oso bi ście lub przez upo waż nio ne go przez
sie bie peł no moc ni ka.

2.Peł no moc ni kiem w po stę po wa niu roz jem czym mo że
być peł no let nia oso ba bli ska człon ka Związ ku – w ro -
zu mie niu § 5 ust. 1 pkt 6 sta tu tu PZD – lub czło nek
Związ ku. Peł no moc nik człon ka Związ ku nie mo że

peł nić żad nych funk cji w or ga nach sta tu to wych PZD.”
3.Upo waż nie nie do wy stę po wa nia w imie niu człon ka

Związ ku mo że być udzie lo ne na pi śmie lub ust nie do
pro to ko łu na po sie dze niu ko mi sji roz jem czej.

4.W imie niu za rzą du ro dzin ne go ogro du dział ko we go
przed ko mi sją roz jem czą wy stę pu je pre zes za rzą du
ro dzin ne go ogro du dział ko we go lub upo waż nio ny
przez nie go czło nek za rzą du.

V. STRONY

VI. POSTĘPOWANIE PRZED KOMISJĄ ROZJEMCZĄ ROD

§14
1.Ko mi sja roz jem cza ogro du wszczy na po stę po wa nie

na sku tek pi sem ne go od wo ła nia człon ka Związ ku od
uchwa ły za rzą du ro dzin ne go ogro du dział ko we go.

2.Od wo ła nie wno si się do ko mi sji roz jem czej ogro du
w ter mi nie 14 dni od da ty do rę cze nia uchwa ły, za po -
śred nic twem za rzą du ro dzin ne go ogro du dział ko we -
go, któ ry pod jął za skar żo ną uchwa łę (§ 27 sta tu tu).

3.Od wo ła nie uzna je się za sku tecz ne i pod le ga ją ce roz -
po zna niu przez ko mi sję roz jem czą, je że li zo sta ło
skie ro wa ne do in ne go or ga nu Związ ku w ter mi nie
14 dni od da ty otrzy ma nia.

4.Zło że nie od wo ła nia w try bie i ter mi nie okre ślo nym
w ust. 2 lub 3 wstrzy mu je wy ko na nie uchwa ły za -
rzą du ro dzin ne go ogro du dział ko we go (§ 56 ust. 5
sta tu tu)

§15
1.Je że li nie do trzy ma nie ter mi nu do wnie sie nia od wo -

ła nia (za ża le nia) na stą pi ło z przy czyn od stro ny nie -
za leż nych, stro na w ter mi nie 7 dni od da ty usta nia
prze szko dy mo że zło żyć wnio sek o przy wró ce nie
uchy bio ne go ter mi nu, skła da jąc jed no cze śnie od wo -
ła nie (za ża le nie). Wnio sek o przy wró ce nie uchy bio -
ne go ter mi nu po wi nien za wie rać uza sad nie nie
przy czy ny, któ ra spo wo do wa ła nie do trzy ma nie ter -
mi nu.

2.Wnio sek o przy wró ce nie uchy bio ne go ter mi nu ko -
mi sja roz jem cza ogro du w peł nym skła dzie roz po -
zna je na po sie dze niu nie jaw nym i wy da je w tym
przed mio cie po sta no wie nie, któ re do rę cza stro nom
za po kwi to wa niem lub prze sy ła li stem po le co nym za
zwrot nym po twier dze niem od bio ru. Po sta no wie nie
po win no za wie rać po ucze nie o pra wie i ter mi nie do
zło że nia za ża le nia do okrę go wej ko mi sji.

3.Na po sta no wie nie ko mi sji roz jem czej ogro du o nie -
uwzględ nie niu wnio sku o przy wró ce nie uchy bio ne -

go ter mi nu, skła da ją ce mu wnio sek przy słu gu je za -
ża le nie do okrę go wej ko mi sji, za po śred nic twem ko -
mi sji roz jem czej ogro du w ter mi nie 7 dni od da ty
do rę cze nia po sta no wie nia. Za ża le nie wraz z ak ta mi
spra wy ko mi sja roz jem cza ogro du prze sy ła w cią gu
7 dni do okrę go wej ko mi sji.

4.Po sta no wie nie okrę go wej  ko mi sji w spra wie od mo -
wy przy wró ce nia uchy bio ne go ter mi nu nie pod le ga
dal sze mu za skar że niu.

§16
1.Prze wod ni czą cy ko mi sji roz jem czej ogro du lub je -

go za stęp ca po otrzy ma niu od wo ła nia człon ka
Związ ku od uchwa ły za rzą du ro dzin ne go ogro du
dział ko we go usta la, czy spra wa pod le ga kom pe ten -
cji ko mi sji roz jem czej oraz czy od wo ła nie zo sta ło
zło żo ne w ter mi nie okre ślo nym w § 14 ust. 2 lub ust.
3 ni niej sze go re gu la mi nu.

2.Je że li od wo ła nie zo sta ło zło żo ne po upły wie ter mi -
nu i bez wnio sku o je go przy wró ce nie, prze wod ni -
czą cy ko mi sji roz jem czej ogro du lub je go za stęp ca
zwra ca je człon ko wi Związ ku.

3.Prze pi sy ust. 2 sto su je się od po wied nio w ra zie zło -
że nia od wo ła nia przez nie upraw nio ną oso bę.

4.W ra zie stwier dze nia, że spra wa ob ję ta od wo ła niem
nie na da je się do wy zna cze nia ter mi nu po sie dze nia
ze wzglę du na brak do ku men ta cji za rzą du ogro du,
uza sad nia ją cej pod ję cie uchwa ły, od któ rej czło nek
Związ ku zło żył od wo ła nie do ko mi sji roz jem czej,
prze wod ni czą cy ko mi sji roz jem czej ogro du lub je go
za stęp ca wzy wa za rząd ogro du do prze sła nia tej do -
ku men ta cji w za kre ślo nym ter mi nie.

5.Je że li spra wa nie pod le ga kom pe ten cji ko mi sji roz -
jem czej ogro du prze wod ni czą cy ko mi sji lub je go za -
stęp ca kie ru je spra wę do ze spo łu orze ka ją ce go do
za ła twie nia w try bie § 36 ust. 1 pkt 4 ni niej sze go re -
gu la mi nu.

A. Wszczę cie po stę po wa nia.



50

§17
1.Je że li spra wa pod le ga wła ści wo ści ko mi sji roz jem -

czej ogro du, prze wod ni czą cy lub je go zastęp ca kie -
ru je spra wę do prze wod ni czą ce go ze spo łu orze-
ka ją ce go.

2.Prze wod ni czą cy ze spo łu orze ka ją ce go wy zna cza ter -
min po sie dze nia ko mi sji oraz wzy wa stro ny, peł no -
moc ni ka człon ka Związ ku, je że li zo stał usta no wio ny
i świad ków.

3.We zwa nie na po sie dze nie ko mi sji, o któ rym mo wa 
w ust. 2, po win no za wie rać imię i na zwi sko, ad res
we zwa ne go, ter min i miej sce po sie dze nia. We zwa -
nie wy sy ła się obo wiąz ko wo li stem po le co nym za
zwrot nym po twier dze niem od bio ru lub do rę cza się
za po kwi to wa niem co naj mniej na 7 dni przed ter mi -
nem po sie dze nia.

4.Je że li ad re sat od ma wia przy ję cia we zwa nia prze sła -
ne go mu li stem po le co nym za zwrot nym po twier dze -
niem od bio ru i pocz ta zwró ci ten list z ad no ta cją 
o od mo wie je go przy ję cia, list ten włą cza się do akt
spra wy uzna jąc go za do rę czo ny.

5.Je że li miej sce po by tu człon ka Związ ku nie jest zna -
ne, we zwa nie do rę cza się za stęp czo przez wy wie sze -
nie na ta bli cy ogło szeń ro dzin ne go ogro du dział -
ko we go. Do rę cze nie ta kie uwa ża się za sku tecz ne 
z upły wem 30 dni od da ty wy wie sze nia.

§18
1.Po sie dze nie otwie ra, pro wa dzi i za my ka prze wod ni -

czą cy ze spo łu orze ka ją ce go.
2.Z prze bie gu każ de go po sie dze nia spo rzą dza się od -

dziel ny pro to kół.
3.Pro to ko lan ta wy zna cza prze wod ni czą cy ze spo łu

orze ka ją ce go spo śród jego człon ków.
4.Prze wod ni czą cy ze spo łu orze ka ją ce go nie mo że oso -

bi ście pro to ko ło wać po sie dze nia.

§19
1.Pro to kół po sie dze nia po wi nien za wie rać:

1) ozna cze nie ko mi sji, spra wy, miej sca i da ty po sie -
dze nia, imio na i na zwi ska człon ków ze spo łu orze -
ka ją ce go, pro to ko lan ta, stron, jak i obec ne go na
po sie dze niu peł no moc ni ka człon ka Związ ku i
świad ków,

2) prze bieg czyn no ści, a w szcze gól no ści wy ja śnie -
nia i wnio ski uczest ni ków po sie dze nia, prze bieg 
i wy ni ki po stę po wa nia do wo do we go, wy da ne 
w to ku po sie dze nia po sta no wie nia i za rzą dze nia.

2.Pro to kół pod pi su ją pro to ko lant i prze wod ni czą cy ze -
spo łu orze ka ją ce go.

3.Pro to kół każ de go po sie dze nia ko mi sji sta no wi wy -
łącz ny do wód za cho wa nia form po stę po wa nia przed
ko mi sją.

§20
1.Stro ny mo gą żą dać spro sto wa nia lub uzu peł nie nia

pro to ko łu po sie dze nia nie póź niej jed nak niż na na -
stęp nym po sie dze niu, zaś pro to kół z po sie dze nia, po
któ re go za mknię ciu wy da no orze cze nie, do pó ki ak -
ta spra wy znaj du ją się w ko mi sji.

2.Spro sto wa nia lub uzu peł nie nia, o któ rych mo wa 
w ust. 1, do ko nu je prze wod ni czą cy ze spo łu orze ka -
ją ce go w dro dze za rzą dze nia po wy słu cha niu pro to -
ko lan ta.

3.Od za rzą dze nia prze wod ni czą ce go ze spo łu orze ka -
ją ce go,  wy da ne go w spra wie wnio sku, o któ rym mo -
wa w ust. 1, stro ny mo gą się od wo łać do ze spo łu
orze ka ją ce go ko mi sji w cią gu 7 dni od do rę cze nia
za rzą dze nia.

4.Po sta no wie nie ze spo łu orze ka ją ce go w przed mio cie
spro sto wa nia lub uzu peł nie nia pro to ko łu jest osta -
tecz ne.

§21
1.Po sie dze nie ze spo łu orze ka ją ce go roz po czy na się od

spraw dze nia przez prze wod ni czą ce go ze spo łu orze -
ka ją ce go obec no ści we zwa nych osób oraz usta le nia
pra wi dło wo ści wy sła nych za wia do mień o je go ter -
mi nie, a w szcze gól no ści, czy w ak tach spra wy znaj -
du ją się do wo dy ich do rę cze nia lub do wo dy, 
o któ rych mo wa w § 17 ust. 4 i 5 re gu la mi nu po stę -
po wa nia.

2.W  ra zie nie za cho wa nia ter mi nu usta lo ne go w § 17
ust. 3 do rę cze nia za wia do mie nia o da cie po sie dze -
nia, na wnio sek zgło szo ny przez stro nę przed roz po -
czę ciem po stę po wa nia, prze wod ni czą cy ze spo łu
od ra cza roz po zna nie spra wy.

3.Je że li jed na ze stron lub obie stro ny nie sta wią się na
po sie dze nie, a brak jest do wo dów, że zo sta ły pra wi -
dło wo za wia do mio ne o je go ter mi nie, prze wod ni czą -
cy ze spo łu orze ka ją ce go od ra cza roz po zna nie
spra wy.

4.Po sie dze nie ze spo łu orze ka ją ce go od by wa się bez
wzglę du na nie sta wien nic two stron pra wi dło wo za -
wia do mio nych o je go ter mi nie.

5.Od wo ła nie i każ de pi smo stro ny nie bio rą cej udzia -
łu w po sie dze niu od czy tu je się w ca ło ści, co pod le -
ga od no to wa niu w pro to ko le po sie dze nia - chy ba, że
prze wod ni czą cy ze spo łu orze ka ją ce go od ro czy roz -
po zna nie spra wy.

§22
1.Prze wod ni czą cy ze spo łu orze ka ją ce go za rzą dza po -

stę po wa nie wy ja śnia ją ce i w tym ce lu udzie la gło su
stro nom, po czym - w ra zie po trze by - za rzą dza prze -
słu cha nie świad ków, od czy ta nie do ku men tów zło żo -
nych w spra wie itp.

B. Po stę po wa nie Wy ja śnia ją ce
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2.Je że li ze spół orze ka ją cy stwier dzi, że za cho dzi ko -
niecz ność prze pro wa dze nia wi zji lo kal nej, wy da je
sto sow ne po sta no wie nie, w któ rym okre śla, co ma
być przed mio tem wi zji, po czym od ra cza roz po zna -
nie spra wy i do ko nu je wi zji sam lub w tym ce lu wy -
zna cza ze skła du orze ka ją ce go człon ka /lub człon-
ków/ ze spo łu.

3.O ter mi nie i miej scu wi zji lo kal nej za wia da mia się
stro ny bez po śred nio na po sie dze niu lub pi sem nie na
3 dni przed ter mi nem wi zji.

4.Z prze pro wa dzo nej wi zji spi su je się pro to kół, któ ry
pod pi su ją oso by bio rą ce udział w wi zji. Pro to kół na -
le ży od czy tać i uczy nić o tym wzmian kę. Pro to kół
ten pod le ga od czy ta niu w cza sie roz po zna wa nia
spra wy

§23
1. Roz po zna jąc od wo ła nie człon ka Związ ku od uchwa -

ły za rzą du ro dzin ne go ogro du dział ko we go, ze spół
orze ka ją cy ko mi sji ogro du po wi nien wy ja śnić w
szcze gól no ści:
1) czy za rząd ogro du:
a) przed za sto so wa niem ka ry po rząd ko wej we zwał

człon ka Związ ku pi sem nie do usu nię cia w okre -
ślo nym ter mi nie stwier dzo nych na ru szeń prze pi -

sów (§ 24 sta tu tu),
b) pra wi dło wo za wia do mił człon ka Związ ku o ter -

mi nie po sie dze nia za rzą du, na któ rym je go spra wa
by ła roz pa trzo na oraz czy umoż li wił mu zło że nie
wy ja śnień (§ 25 sta tu tu),

c) za pew nił człon ko wi Związ ku pra wo do obro ny i
ochro ny je go praw i in te re sów w za kre sie człon -
ko stwa i użyt ko wa nia dział ki (§14 pkt. 4 sta tu tu),

3) czy za skar żo na uchwa ła za rzą du ro dzin ne go
ogro du dział ko we go:

a) zo sta ła pra wi dło wo do rę czo na człon ko wi Związ -
ku i czy za wie ra uza sad nie nie i po ucze nie o pra -
wie, ter mi nie i try bie od wo ła nia (§ 26 i 27 sta tu tu).

b) jest opar ta na obo wią zu ją cych prze pi sach oraz
ze bra nej w spra wie do ku men ta cji uza sad nia ją cej
pod ję cie uchwa ły (§ 27 sta tu tu).

2.Prze wod ni czą cy ze spo łu orze ka ją ce go mo że od ro -
czyć roz po zna nie spra wy dla spro wa dze nia do wo -
dów al bo z in nej waż nej przy czy ny.

3.Je że li prze wod ni czą cy ze spo łu orze ka ją ce go, od ra -
cza jąc roz po zna nie spra wy wy zna czy jed no cze śnie
ter min i miej sce po sie dze nia, oso by obec ne na po -
sie dze niu obo wią za ne są sta wić się w tym ter mi nie 
i miej scu bez osob ne go za wia do mie nia.

C. Orze cze nie

§24
1.Po prze pro wa dze niu po stę po wa nia wy ja śnia ją ce go i

po now nym wy słu cha niu stron, prze wod ni czą cy ze -
spo łu orze ka ją ce go za my ka po sie dze nie i za rzą dza
na ra dę człon ków ze spo łu orze ka ją ce go bez udzia łu
stron.

2.Na ra da obej mu je dys ku sję, gło so wa nie nad ma ją cym
za paść orze cze niem i za sad ni czy mi po wo da mi roz -
strzy gnię cia oraz spi sa nie sen ten cji orze cze nia.

3.Gdy po na ra dzie ko mi sja roz jem cza ogro du uzna, że
spra wa jest do sta tecz nie wy ja śnio na do roz strzy gnię -
cia, wy da je orze cze nie.

§25
Pod sta wę orze cze nia ko mi sji roz jem czej ogro du sta -

no wi ca ło kształt oko licz no ści, ujaw nio nych w to ku roz -
po zna wa nia spra wy.

§26
Orze cze nie mo że być wy da ne je dy nie przez człon ków

ze spo łu orze ka ją ce go, któ rzy uczest ni czy li w po sie dze -
niu po prze dza ją cym bez po śred nio je go wy da nie.

§27
Ko mi sja roz jem cza ogro du mo że za mknię te po sie dze -

nie otwo rzyć na no wo, je że li do pie ro po je go za mknię -
ciu zo sta ły ujaw nio ne istot ne oko licz no ści spra wy.

§28
Ko mi sja roz jem cza ogro du roz strzy ga jąc od wo ła nie

człon ka Związ ku od uchwa ły za rzą du ogro du i w za leż -
no ści od do ko na nych usta leń:

1.od da la od wo ła nie, je że li z po stę po wa nia wy ja śnia -
ją ce go wy ni ka, że nie zo sta ły przez za rząd ogro du
na ru szo ne prze pi sy usta wy, sta tu tu, re gu la mi nu
ROD.

2.uwzględ nia od wo ła nie i uchy la za skar żo ną uchwa łę
za rzą du ROD.

3.uwzględ nia od wo ła nie, uchy la za skar żo ną uchwa łę
za rzą du ROD i prze ka zu je mu spra wę do po now ne -
go roz po zna nia, je że li uzna, że za rząd nie wy ja śnił
wszyst kich istot nych oko licz no ści spra wy lub na ru -
szył prze pi sy sta tu tu bądź re gu la mi nu ROD, 
w szcze gól no ści prze pi sy i za sa dy po stę po wa nia wy -
szcze gól nio ne w § 23 ust. 1 ni niej sze go re gu la mi nu.
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§29
1.Orze cze nie ko mi sji roz jem czej ogro du jest waż ne,

je że li zo sta ło pod ję te więk szo ścią gło sów człon ków
ze spo łu orze ka ją ce go. Przy rów nej licz bie gło sów
de cy du je głos prze wod ni czą ce go ze spo łu orze ka ją -
ce go.

2.Sen ten cję orze cze nia pod pi su ją wszy scy człon ko wie
ze spo łu orze ka ją ce go nie wy łą cza jąc prze gło so wa -
ne go.

3.Czło nek ze spo łu orze ka ją ce go, któ ry przy gło so wa -
niu nie zgo dził się z tre ścią orze cze nia, mo że przy
pod pi sy wa niu je go sen ten cji za zna czyć obok pod pi -
su swo je zda nie od ręb ne. Za zna cza ją cy zda nie od -
ręb ne spo rzą dza na pi śmie je go uza sad nie nie i skła da
do akt spra wy w cią gu 3 dni od da ty spi sa nia sen ten -
cji orze cze nia.

4.Sen ten cja orze cze nia po win na za wie rać:
1) na zwę ko mi sji i ozna cze nie spra wy,
2) wy mie nie nie ze spo łu orze ka ją ce go w tym pro to -

ko lan ta (imio na i na zwi ska),
3) da tę i miej sce roz po zna nia spra wy i wy da nia

orze cze nia,
4) wy mie nie nie stron,
5) ozna cze nie przed mio tu spra wy,
6) roz strzy gnię cie od wo ła nia.

5.Treść sen ten cji orze cze nia prze wod ni czą cy ze spo łu
orze ka ją ce go ogła sza stro nom na po sie dze niu, na
któ rym za mknię to po stę po wa nie, po da jąc ust nie naj -
waż niej sze po wo dy roz strzy gnię cia.

§30
1.Uza sad nie nie orze cze nia spo rzą dzo ne na pi śmie pod -

pi su je prze wod ni czą cy ze spo łu orze ka ją ce go.
2.Uza sad nie nie orze cze nia po win no za wie rać wska za -

nie pod sta wy fak tycz nej i praw nej roz strzy gnię cia, a

w szcze gól no ści wska za nie fak tów, któ re ko mi sja
uzna ła za udo wod nio ne, do wo dów, na któ rych się
opar ła, przy czyn, dla któ rych in nym do wo dom nie
da ła wia ry oraz oce nę, czy po stę po wa nie za rzą du ro -
dzin ne go ogro du dział ko we go w spra wie i pod ję ta
uchwa ła speł nia wy mo gi okre ślo ne w sta tu cie i re -
gu la mi nie ro dzin ne go ogro du dział ko we go.

§31
1.Od pis orze cze nia z uza sad nie niem ko mi sja roz jem -

cza prze sy ła stro nom li stem po le co nym za zwrot nym
po twier dze niem od bio ru w cią gu 21 dni od da ty
ogło sze nia sen ten cji orze cze nia lub do rę cza bez po -
śred nio za po kwi to wa niem z po ucze niem o przy słu -
gu ją cym pra wie i ter mi nie do zło że nia od wo ła nia się
od te go orze cze nia.

2.Prze pi sy § 17 ust. 4 lub ust. 5 sto su je się od po wied -
nio.

§32
Ko mi sja roz jem cza ogro du jest zwią za na wy da nym

orze cze niem od chwi li ogło sze nia je go sen ten cji.

§33
Orze cze nie ko mi sji roz jem czej ogro du sta je się pra wo -

moc ne, je że li żad na ze stron nie zło ży ła od nie go od wo -
ła nia do okrę go wej ko mi sji roz jem czej w ter mi nie o
któ rym mo wa w § 38 ust. 1 re gu la mi nu po stę po wa nia.
Po sta no wie nia § 52 i § 53 re gu la mi nu po stę po wa nia ma -
ją od po wied nie za sto so wa nie.

§34
Orze cze nie ko mi sji roz jem czej ogro du, od któ re go

stro ny nie wnio sły od wo ła nia do okrę go wej komi sji jest
wią żą ce dla stron.

VII. POSTANOWIENIA

§35
Je że li re gu la min ni niej szy nie prze wi du je wy da nia

orze cze nia, ko mi sja roz jem cza wy da je po sta nowie nie.

§36
1.Ko mi sja roz jem cza wy da je po sta no wie nie w spra -

wach:
1) zwią za nych z wy łą cze niem człon ka ko mi sji z ze -

spo łu orze ka ją ce go w try bie §11,
2) o przy wró ce nie uchy bio ne go ter mi nu do zło że -

nia od wo ła nia w try bie § 15,
3) o spro sto wa nie pro to ko łu po sie dze nia w try bie § 20,
4) o umo rze niu po stę po wa nia roz jem cze go, je że li

stwier dzi, że ko mi sja roz jem cza nie jest wła ści wa
do roz po zna nia spra wy lub gdy stro na cof nę ła od -
wo ła nie, bądź zło ży ła re zy gna cję z człon ko stwa i
pra wa użyt ko wa nia dział ki lub gdy wy da nie orze -
cze nia sta ło się z in nych przy czyn zbęd ne lub nie -
do pusz czal ne.

2.Po sta no wie nie o umo rze niu po stę po wa nia mo że za -
paść na po sie dze niu nie jaw nym.

3.Roz strzy gnię cie, za war te w po sta no wie niu nie koń -
czą cym po stę po wa nia, wy da nym na po sie dze niu
jaw nym, wpi su je się do pro to ko łu bez spi sy wa nia
od ręb nej sen ten cji, je że li nie przy słu gu je na nie za -
ża le nie.
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4.Po sta no wie nia wy da ne na po sie dze niu nie jaw nym
do rę cza się obu stro nom, a gdy przy słu gu je na nie
za ża le nie, na le ży do rę czyć je z uza sad nie niem i po -
uczyć o do pusz czal no ści, ter mi nie i spo so bie wnie -

sie nia za ża le nia.
5.Do po sta no wień sto su je się od po wied nio prze pi sy o

orze cze niach, je że li re gu la min nie sta no wi ina czej.

VIII. POSTĘPOWANIE PRZED OKRĘGOWĄ KOMISJĄ ROZJEMCZĄ

§37
1.Okrę go wa ko mi sja po wo łuje ze swojego gro na ze -

spo ły orze ka ją ce.
2.Ze spół orze ka ją cy skła da się z co naj mniej 3 człon -

ków okrę go wej ko mi sji, w tym z prze wod ni czą ce go
lub je go za stęp cy.

3.Prze wod ni czą cy okrę go wej ko mi sji lub je go za stęp -
ca mo że za rzą dzić roz po zna nie spra wy w zwięk szo -
nym skła dzie, je że li uzna to wska za ne ze wzglę du na
za wi łość spra wy.

4.Po sta no wie nie § 10 ust. 4 i 5 ni niej sze go re gu la mi -
nu ma ją od po wied nie za sto so wa nie.

§38
1.Od orze cze nia ko mi sji roz jem czej ogro du przy słu -

gu je stro nom od wo ła nie do okrę go wej ko mi sji w ter -
mi nie 14 dni od da ty do rę cze nia orze cze nia z uza-
sad nie niem.

2.Od wo ła nie po win no za wie rać:
a) ozna cze nie ko mi sji roz jem czej, do któ rej jest

skie ro wa ne,
b) ozna cze nie stro ny wno szą cej od wo ła nie,
c) ozna cze nie za rzu tów sta wia nych za skar żo ne mu

orze cze niu i ich uza sad nie nie,
d) ozna cze nie żą da nia stro ny,
e) pod pis stro ny.

3.Od wo ła nie spo rzą dzo ne na pi śmie wno si się za po -
śred nic twem ko mi sji roz jem czej ogro du, któ ra wy -
da ła za skar żo ne orze cze nie.

4.Od wo ła nie uzna je się za sku tecz ne i pod le ga ją ce roz -
po zna niu przez okrę go wą ko mi sję, je że li zo sta ło
skie ro wa ne bez po śred nio do okrę go wej ko mi sji lub
in ne go or ga nu Związ ku w ter mi nie 14 dni od da ty
otrzy ma nia orze cze nia.

§39
1.Prze wod ni czą cy ze spo łu orze ka ją ce go ko mi sji roz -

jem czej ogro du po otrzy ma niu od wo ła nia od orze -
cze nia ko mi sji roz jem czej ogro du, usta la:
a) czy od wo ła nie zo sta ło wnie sio ne w ter mi nie

okre ślo nym w § 38 ust. 1,
b) czy nie za wie ra bra ków for mal nych.

2.W ra zie stwier dze nia bra ków for mal nych, prze wod -
ni czą cy ze spo łu orze ka ją ce go ko mi sji roz jem czej

ogro du wzy wa stro nę do ich usu nię cia w za kre ślo -
nym ter mi nie. Po usu nię ciu bra ków for mal nych ak -
ta spra wy na le ży nie zwłocz nie prze słać do okrę go-
wej ko mi sji.

§40
1.Prze wod ni czą cy okrę go wej ko mi sji na po sie dze niu

nie jaw nym od rzu ci od wo ła nie:
a) wnie sio ne po upły wie ter mi nu okre ślo ne go 

w § 38 ust. 1,
b) za wie ra ją ce bra ki, do któ rych usu nię cia stro na

by ła we zwa na przez ko mi sję roz jem czą ogro du.
2.Po sta no wie nia § 15 re gu la mi nu po stę po wa nia sto su -

je się od po wied nio.

§41
1.Prze wod ni czą cy okrę go wej ko mi sji prze ka zu je ak ta

spra wy do ze spo łu orze ka ją ce go.
2.Prze wod ni czą cy ze spo łu orze ka ją ce go wy zna cza ter -

min po sie dze nia, na któ ry wzy wa stro ny, peł no moc -
ni ka człon ka Związ ku, je że li zo stał usta no wio ny oraz
w ra zie po trze by świad ków. Prze pi sy § 17 ust. 3-5
sto su je się od po wied nio.

3.Na po sie dze nie okrę go wej ko mi sji nie wzy wa się 
w cha rak te rze świad ków człon ków ko mi sji roz jem -
czej ogro du, któ rzy bra li udział w wy da niu za skar żo -
ne go orze cze nia.

§42
1.Po sie dze nie okrę go wej ko mi sji od by wa się bez

wzglę du na nie sta wien nic two stron pra wi dło wo za -
wia do mio nych o je go ter mi nie.

2.Od wo ła nie i każ de pi smo stro ny nie bio rą cej udzia łu
w po sie dze niu od czy tu je się w ca ło ści.

§43
1.Roz po zna nie spra wy roz po czy na się od spra woz da nia

wy zna czo ne go człon ka ze spo łu orze ka ją ce go, któ ry
zwięź le przed sta wia stan spra wy ze szcze gól nym
uwzględ nie niem pod staw i wnio sków za war tych w
od wo ła niu stro ny oraz uchy bień, któ re na le ży wziąć
pod uwa gę z urzę du. Po zło że niu spra woz da nia prze -
wod ni czą cy ze spo łu orze ka ją ce go w pierw szej ko lej -
no ści udzie la gło su stro nie, któ ra zło ży ła od wo ła nie
od orze cze nia ko mi sji roz jem czej ogro du.
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2.Ze spół orze ka ją cy okrę go wej ko mi sji w szcze gól no -
ści do ko nu je oce ny pra wi dło wo ści po stę po wa nia i
orze ka nia ko mi sji roz jem czej ogro du, usta la jąc mię -
dzy in ny mi, czy ko mi sja ta:
1) przy roz po zna wa niu od wo ła nia od uchwa ły za -

rzą du za cho wa ła for my po stę po wa nia okre ślo ne
w roz dzia le VI re gu la mi nu,

2) za pew ni ła człon ko wi Związ ku pra wo do obro ny
i ochro ny je go praw i in te re sów,

3) usto sun ko wa ła się do za rzu tów człon ka Związ ku
pod nie sio nych w od wo ła niu od uchwa ły za rzą du
ogro du,

4) do ko na ła oce ny, czy za skar żo na uchwa ła za rzą du
ogro du jest słusz na i pra wi dło wa, i znaj du je uza -
sad nie nie w ze bra nych w spra wie ma te ria łach, ze
szcze gól nym uwzględ nie niem uchy bień, któ re
win ny być wzię te pod uwa gę z urzę du,

5) do ko na ła pra wi dło wo ści oce ny ze bra nych 
w spra wie ma te ria łów i czy po zwo li ły one na wy -
da nie orze cze nia,

6) do rę czy ła stro nom orze cze nie z za cho wa niem
wy mo gów okre ślo nych w § 31 re gu la mi nu po stę -
po wa nia.

§44
Okrę go wa ko mi sja mo że z wła snej ini cja ty wy lub na

wnio sek stro ny do pu ścić i prze pro wa dzić na po sie dze -
niu do wo dy uzu peł nia ją ce, ja kie uzna za nie zbęd ne do
wy ja śnie nia spra wy lub po no wić nie któ re z do wo dów,
prze pro wa dzo nych przez ko mi sję roz jem czą ogro du, je -
że li uzna, że przy czy nić się to mo że w spo sób istot ny do
przy spie sze nia po stę po wa nia. Na pod sta wie tych do wo -
dów okrę go wa ko mi sja mo że do ko nać no wych usta leń,
je że li nie jest do te go ko niecz ne po now ne przepro wa dze -
nie po stę po wa nia w ca ło ści lub w znacz nej czę ści.

§45
1. Okrę go wa Ko mi sja:

1) od da la od wo ła nie i za skar żo ne orze cze nie utrzy -
mu je w mo cy, je że li uzna, że od wo ła nie nie ma
uza sad nio nych pod staw, gdyż przez ko mi sję roz -
jem czą ogro du zo sta ły wy ja śnio ne wszyst kie istot -
ne oko licz no ści fak tycz ne spra wy, nie na ru szo no
prze pi sów usta wy, sta tu tu, re gu la mi nu ro dzin ne -
go ogro du dział ko we go, Re gu la mi nu Po stę po wa -
nia Ko mi sji Roz jem czych PZD,

2) uwzględ nia od wo ła nie, uchy la za skar żo ne orze -
cze nie i spra wę prze ka zu je do po now ne go roz po -
zna nia ko mi sji roz jem czej ogro du:

a) je że li uzna, że zo sta ły na ru szo ne przez ko mi sję
roz jem czą ogro du prze pi sy ni niej sze go re gu la mi -
nu,

b) spra wa nie zo sta ła do sta tecz nie wy ja śnio na, a ma -
te riał do wo do wy po sia da istot ne lu ki, któ rych nie

moż na by ło usu nąć w po stę po wa niu od wo ław -
czym,

3) uwzględ nia od wo ła nie, uchy la za skar żo ne orze -
cze nie, uchy la uchwa łę za rzą du ogro du i prze ka -
zu je mu spra wę do po now ne go roz po zna nia, je że li
stwier dzi, że za rząd ro dzin ne go ogro du dział ko -
we go na ru szył w to ku po stę po wa nia w spra wie
prze pi sy usta wy, sta tu tu lub re gu la mi nu ro dzin ne -
go ogro du dział ko we go, w szcze gól no ści nie za -
pew nił człon ko wi Związ ku pra wa do obro ny, al bo
wy mie rzył ka rę bez pod staw praw nych lub fak -
tycz nych,

4) uchy la za skar żo ne orze cze nie i uma rza po stę po -
wa nie roz jem cze, je że li stwier dzi, że ko mi sja roz -
jem cza ogro du nie jest wła ści wa do roz po z-
na wa nia spra wy, gdyż przed miot spra wy nie pod -
le ga wła ści wo ści ko mi sji roz jem czych,

5) uma rza po stę po wa nie od wo ław cze, je że li stwier -
dzi, że stro na cof nę ła od wo ła nie bądź zło ży ła re -
zy gna cję z człon ko stwa Związ ku.

2.Okrę go wa ko mi sja mo że uchy lić za skar żo ne orze -
cze nie lub uchwa łę za rzą du ogro du i orzec co do
isto ty spra wy je że li stwier dzi, że ko mi sja roz jem cza
i za rząd ogro du na ru szy ły obo wią zu ją ce prze pi sy, 
a ze bra ny ma te riał do wo do wy po zwa la na roz strzy -
gnię cie spra wy.

3.Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza roz po zna je i orze ka
w spra wach od wo łań od uchwał okrę go we go za rzą -
du (je go pre zy dium) wy da nych na pod sta wie § 37
ust. 2 sta tu tu PZD, któ re to uchwa ły ma pra wo uchy -
lać. Orze cze nia są osta tecz ne. Przy słu gu je stro nom
pra wo wnie sie nia po da nia o zło że nie skar gi w try bie
nad zwy czaj nym na za sa dzie § 162 sta tu tu PZD.

§46
W ra zie cof nię cia przez stro nę od wo ła nia i umo rze nia

po stę po wa nia, orze cze nie ko mi sji roz jem czej ogro du sta -
je się pra wo moc ne.

§47
W wy jąt ko wych przy pad kach, w szcze gól no ści gdy za

tym prze ma wia ją wzglę dy ce lo wo ści, okręgo wa ko mi -
sja mo że – po uchy le niu za skar żo ne go orze cze nia – prze -
ka zać spra wę do po now ne go roz pa trze nia i roz strzy-
gnię cia ko mi sji roz jem czej in ne go ogro du.

§48
Wska za nia, co do dal sze go po stę po wa nia, wy ra żo ne 

w uza sad nie niu orze cze nia okrę go wej ko mi sji wią żą ko mi -
sję, któ rej prze ka za no spra wę do po now ne go roz pa trze nia.

§49
Okrę go wa ko mi sja w ra zie do strze że nia przy roz strzy -

ga niu środ ków od wo ław czych na ru sze nie prze pi sów
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usta wy, sta tu tu, re gu la mi nu ro dzin ne go ogro du dział ko -
we go lub re gu la mi nu po stę po wa nia, nie za leż nie od
upraw nień słu żą cych jej z mo cy prze pi sów o orze ka niu,
stwier dza je osob nym pi smem skie ro wa nym do wła ści -
wej ko mi sji roz jem czej ogro du lub do za rzą du ro dzin ne -
go ogro du dział ko we go w za leż no ści od te go, kto je
po peł nił. O na ru sze niu prze pi sów przez za rząd ro dzin -
ne go ogro du dział ko we go okrę go wa ko mi sja za wia da -
mia po nad to Pre zy dium wła ści we go okrę go we go za-
rzą du Związ ku.

§50
W spra wach nie ure gu lo wa nych w ni niej szym roz dzia -

le sto su je się do po stę po wa nia przed okrę go wą ko mi sją,
od po wied nio prze pi sy re gu la mi nu o po stę powa niu przed

ko mi sją roz jem czą ogro du.

§51
1.Orze cze nia okrę go wej  ko mi sji roz strzy ga ją ce spra -

wę me ry to rycz nie koń czą po stę po wa nie w spra wie:
ozna cza to, że są pra wo moc ne i nie pod le ga ją za skar -
że niu w to ku in stan cji z za strze że niem ust. 3.

2.Okrę go wa ko mi sja roz jem cza zwra ca ak ta spra wy
ko mi sji roz jem czej ogro du wraz z orze cze niem okrę -
go wej ko mi sji.

3.Stro na za in te re so wa na mo że zło żyć po da nie o wnie -
sie nie skar gi w try bie nad zwy czaj nym na pra wo moc -
ne orze cze nie okrę go wej ko mi sji sto su jąc za sa dy
okre ślo ne w § 53 re gu la mi nu po stę po wa nia.

IX. POSTĘPOWANIE W TRYBIE NADZWYCZAJNYM

§52
1.Do za dań Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej na le ży roz -

po zna wa nie i roz strzy ga nie od wo łań od uchwał Kra -
jo wej Ra dy (jej pre zy dium) wy da nych na pod sta wie
§ 37 ust.2.

2.Od wo ła nie, o któ rym mo wa w ust. 1, roz po zna je ze -
spół orze ka ją cy Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej w
skła dzie trzech człon ków, z wy łą cze niem Prze wod -
ni czą ce go Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej.

3.Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza ma pra wo uchy lać
uchwa ły Kra jo wej Ra dy (jej pre zy dium), o któ rych
mo wa w ust. 1.

4.Orze cze nia Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej, w spra -
wach okre ślo nych w ust. 1, są osta tecz ne.

§53
1.Na pra wo moc ne orze cze nie ko mi sji roz jem czych

pierw szej lub dru giej in stan cji Pre zes Związ ku lub
Prze wod ni czą cy Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej mo -
że zło żyć skar gę w try bie nad zwy czaj nym do Kra jo -
wej Ko mi sji Roz jem czej, je że li na ru sza ono:
1) ra żą co pra wo stro ny lub in te res Pol skie go Związ -

ku Dział kow ców usta lo ne w usta wie o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, sta tu cie bądź re gu la mi nie
ro dzin ne go ogro du dział ko we go,

2) po sta no wie nia re gu la mi nu po stę po wa nia ko mi sji
roz jem czych w ta ki spo sób, że uchy bie nie to mo -
gło mieć istot ny wpływ na wy nik po stę po wa nia.

2.Od te go sa me go orze cze nia w in te re sie tej sa mej
stro ny mo że być zło żo na tyl ko jed na skar ga.

3.Wnie sie nie skar gi po wo du je wstrzy ma nie wy ko na -
nia za skar żo ne go orze cze nia.

§54
1.Stro na mo że wnieść po da nie o zło że nie skar gi do

Pre ze sa Związ ku lub do Prze wod ni czą ce go Kra jo -
wej Ko mi sji Roz jem czej w ter mi nie 30 dni od dnia
do rę cze nia jej orze cze nia, za wia damia jąc jed no cze -
śnie dru gą stro nę ojej wnie sie niu.

2.Po da nie o zło że nie skar gi moż na wnieść tyl ko je den
raz i tyl ko do jed nej z osób wy mie nio nych w ust. 1.
Je że li w tej sa mej spra wie wnie sio no kil ka po dań,
na le ży je prze ka zać tej ze wska za nych w ust. 1 osób,
do któ rej ja ko pierw szej wpły nę ło po da nie. Je że li po -
da nia wpły nę ły do obu z wy mie nio nych osób jed no -
cze śnie, skar gę wno si ta oso ba, któ ra pierw sza
pod ję ła czyn no ści.

3.Po da nie wnie sio ne po ter mi nie okre ślo nym w ust. 1,
al bo przez oso bę nie upraw nio ną po zo sta je bez roz -
po zna nia, o czym za wia da mia się stro nę wno szą cą
po da nie.

§55
1.Pre zes Związ ku lub Prze wod ni czą cy Kra jo wej Ko -

mi sji Roz jem czej, do któ re go ja ko pierw sze go wpły -
nę ło po da nie o zło że nie skar gi w try bie nad zwy-
czaj nym (§ 53 ust. 2), za rzą dza do rę cze nie mu przez
prze wod ni czą ce go ko mi sji roz jem czej akt spra wy
ze bra nych w ca łym po stę po wa niu roz jem czym w da -
nej spra wie.

2.O zło że niu lub od mo wie zło że nia skar gi w try bie
nad zwy czaj nym za wia da mia się pi sem nie stro ny.

3.Skar gę w try bie nad zwy czaj nym wraz z ak ta mi spra -
wy prze ka zu je się Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej.
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§56
1.Do roz pa try wa nia skarg zło żo nych w try bie nad zwy -

czaj nym Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza po wo łu je ze
swe go gro na ze spo ły orze ka ją ce.

2.Ze spo ły orze ka ją ce wy da ją po sta no wie nia i orze cze -
nia w imie niu Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej na po -
sie dze niach nie jaw nych.

3.Po sta no wie nia i orze cze nia Kra jo wej Ko mi sji Roz -
jem czej są waż ne, je że li zo sta ły pod ję te zwy kłą
więk szo ścią gło sów jej skła du lub ze spo łu orze ka ją -
ce go. W przy pad ku rów nej licz by gło sów de cy du je
głos prze wod ni czą ce go.

§57
1.Prze wod ni czą cy Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej, a w

przy pad ku je go nie obec no ści za stęp ca, skar gę wraz
z ak ta mi spra wy prze ka zu je do roz po zna nia wy zna -
czo ne mu prze wod ni czą ce mu ze spo łu orze ka ją ce go,
któ ry:
1) wy zna cza człon ków ze spo łu orze ka ją ce go do

roz pa trze nia skar gi i człon ka spra woz daw cę, któ -
re go za da niem jest za po zna nie wszyst kich człon -
ków ze spo łu orze ka ją ce go z do wo da mi
znaj du ją cy mi się w ak tach spra wy prze sła ny mi
przez ko mi sję okrę go wą oraz przed sta wie nie sta -
nu spra wy ze szcze gól nym uwzględ nie niem za -
rzu tów i wnio sków skar gi,

2) usta la ter min po sie dze nia.
2.Roz po zna nie skar gi i roz strzy gnię cie spra wy na stę -

pu je w ze spo le pię cio oso bo wym. Prze wod ni czą cy
ze spo łu orze ka ją ce go mo że za rzą dzić roz po zna nie
skar gi w ze spo le zwięk szo nym, je że li uzna to za
wska za ne ze wzglę du na za wi łość spra wy.

3.Skar gi do ty czą ce spraw o szcze gól nym stop niu
skom pli ko wa nia lub ma ją ce pre ce den so wy cha rak -
ter, kie ro wa ne są przez Prze wod ni czą ce go do roz po -
zna nia przez Kra jo wą Ko mi sję Roz jem czą w peł nym
skła dzie.

4.Od wo ła nie od uchwał Kra jo wej Ra dy PZD (jej pre -
zy dium) wy da nych na pod sta wie § 37 ust. 2 sta tu tu
PZD roz po zna je ze spół orze ka ją cy Kra jo wej Ko mi -
sji Roz jem czej w skła dzie 3 człon ków z wy łą cze -
niem Prze wod ni czą ce go Kra jo wej Ko mi sji Roz jem-
czej, zaś skar gę na po wyż sze orze cze nie roz po zna je
ze spół orze ka ją cy Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej 
w skła dzie co naj mniej 7 człon ków, z wy łą cze niem

człon ków Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej, któ rzy wy -
da li orze cze nie bę dą ce przed mio tem skar gi.

5. Ze spół orze ka ją cy Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej nie
jest zwią za ny pod sta wa mi skar gi.

§58
Ze spół orze ka ją cy Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej orze -

cze niem:
1.od da la skar gę (od wo ła nie), je że li stwier dzi brak pod -

staw do uchy le nia lub zmia ny za skar żo ne go orze cze -
nia (uchwa ły),

2.uma rza po stę po wa nie, je że li spra wa ze wzglę du na
oso bę lub przed miot spra wy nie pod le ga roz po zna niu
w try bie roz jem czym,

3.uwzględ nia skar gę (od wo ła nie) i uchy la za skar żo ne
orze cze nie (uchwa łę) oraz sto sow nie do wy ni ków
po stę po wa nia:
1) orze ka co do isto ty spra wy, je że li stwier dzi, że

zo sta ły na ru szo ne prze pi sy, a ze bra ny ma te riał do -
wo do wy po zwa la na roz strzy gnię cie spra wy,

2) prze ka zu je spra wę do po now ne go roz po zna nia
wła ści we mu or ga no wi PZD, je że li stwier dzi brak
wa run ków do osta tecz ne go roz strzy gnię cia spra wy
al bo gdy zo sta ły na ru szo ne obo wią zu ją ce prze pi sy
a ma te riał do wo do wy po sia da istot ne bra ki.”

§59
Ko mi sja roz jem cza, któ rej prze ka za no spra wę do po -

now ne go roz pa trze nia, orze ka:
1) w skła dzie peł nym, gdy do ty czy orze czeń ko mi -

sji roz jem czych ROD,
2) w skła dzie co naj mniej pię cio oso bo wym, gdy do -

ty czy orze czeń okrę go wych ko mi sji roz jem czych
i jest zwią za na wska za nia mi za war ty mi w uza sad -
nie niu orze cze nia ze spo łu orze ka ją ce go Kra jo wej
Ko mi sji Roz jem czej.

§60
W po stę po wa niu w try bie nad zwy czaj nym sto su je się

od po wied nio prze pi sy o po stę po wa niu przed okrę go wą
ko mi sją roz jem czą, je że li re gu la min nie sta no wi ina czej.

§61
Orze cze nie ze spo łu orze ka ją ce go Kra jo wej Ko mi sji

Roz jem czej, wy da ne w na stęp stwie roz po znania skar gi
w try bie nad zwy czaj nym, jest osta tecz ne.
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§62
1.Je że li przy roz po zna wa niu od wo ła nia przez ko mi sje

roz jem cze pierw szej lub dru giej in stan cji wy ło ni się za -
gad nie nie praw ne bu dzą ce po waż ne wąt pli wo ści co do
sto so wa nia okre ślo nych prze pi sów re gu la mi nu po stę -
po wa nia, ko mi sja roz jem cza mo że przed sta wić to za -
gad nie nie do roz strzy gnię cia Kra jo wej Ko mi sji Roz-
jem czej od ra cza jąc w tym ce lu roz po zna nie spra wy.

2. Prze pis ust. 1 sto su je się od po wied nio do ze spo łu
orze ka ją ce go Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej roz po -
zna ją ce go - w zwy kłym skła dzie - skar gę w try bie
nad zwy czaj nym.

§63
1.Prze wod ni czą cy Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej kie -

ru je py ta nia praw ne na po sie dze nia w peł nym skła -
dzie z od po wied nim wnio skiem.

2.Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza od ma wia do ko na nia
wy kład ni, je że li przed sta wio ne za gad nie nia praw ne
do ty czą wy kład ni prze pi sów sta tu tu lub re gu la mi nu
ro dzin ne go ogro du dział ko we go i prze sy ła te py ta -
nia Kra jo wej Ra dzie Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców.

§64
1.Wy kład ni prze pi sów do ty czą cych po stę po wa nia ko -

mi sji roz jem czych do ko nu je się w dro dze po sta no -
wień, pod ję tych przez Kra jo wą Ko mi sję Roz jem czą
w peł nym skła dzie więk szo ścią gło sów.

2.Po sta no wie nie Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej wią że
wszyst kie ko mi sje roz jem cze.

X. WYKŁADNIA PRZEPISÓW

XI. WYKONANIE ORZECZEŃ

§65
1.Orze cze nia ko mi sji roz jem czych ogro du lub okrę go -

wych ko mi sji roz jem czych, od któ rych nie wnie sio -
no od wo ła nia lub po da nia o wnie sie nie skar gi w

try bie nad zwy czaj nym wią żą stro ny i są wy ko nal ne.
2.Wy ko na nie pra wo moc nych orze czeń ko mi sji roz -

jem czych na le ży do za rzą du ROD.

XII. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

§66
Do spraw wszczę tych i nie za koń czo nych do dnia wej -

ścia w ży cie ni niej sze go re gu la mi nu sto su je się od po -
wied nio po sta no wie nia ni niej sze go re gu la mi nu.

XIII. PRZEPISY KOŃCOWE

§67
Z dniem wej ścia w ży cie ni niej sze go re gu la mi nu tra ci

moc obo wią zu ją cą re gu la min po stę po wa nia ko mi sji roz -
jem czych Pol skie go Związ ku Dział kow ców uchwa lo ny
w dniu 6 kwiet nia 2006 r. przez Kra jo wą Ko mi sję Roz -
jem czą.

§68
Re gu la min ni niej szy wcho dzi w ży cie z dniem 14 mar -

ca 2014 ro ku.
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PZD, dział kow cy a tak że część pre zy den tów i bur mi -
strzów miast obu rzo na po sta wą pre ze sa ZMP Ry szar da
Gro bel ne go 

Dział kow cy są nie za do wo le ni, że pre zes Związ ku
Miast Pol skich Ry szard Gro bel ny kwe stio nu je zgod ność
no wej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
z Kon sty tu cją i za po wia da skie ro wa nie jej do Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go. Ich obu rze nie po dzie la rów nież
PZD, któ ry w od po wie dzi na sta wia ne za rzu ty spo rzą -
dził ana li zę, po ka zu ją cą bez za sad ność tez pod wa ża ją -
cych no wą usta wę. Od dą żeń pre ze sa Gro bel ne go od ci na
się na wet część pre zy den tów, bur mi strzów miast i sta ro -
stów zrze szo nych w ZMP.

Wło da rze miast zda ją so bie spra wę z war to ści, ja ką
wno szą do ży cia spo łecz ne go ogro dy dział ko we. W su -
mie po nad 30 z nich od cię ło się od dzia łań pre ze sa
Związ ku Miast Pol skich. Do chwi li wy da nia biu le ty nu
by li to: Pre zy dent Mia sta Kut no Zbi gniew Bu rzyń ski,
Bur mistrz Mia sta i Gmi ny Bo ga ty nia An drzej Grzmie -
le wicz,  Bur mistrz Mia sta i Gmi ny Mię dzy bórz Ja ro sław
Gło wac ki, Pre zy dent Mia sta Sie radz  Ja cek Wal czak,
Bur mistrz Mia sta No wy To myśl Hen ryk Hel wing, Bur -
mistrz Mia sta i Gmi ny Strze lin Do ro ta Paw luk, Pre zy -
dent Mia sta Kiel ce Woj ciech Lu baw ski, Bur mistrz
Mia sta Trzcian ki Krzysz tof Czar nec ki, Pre zy dent Mia -
sta Gru dziądz Ro bert Ma li now ski, Bur mistrz Mia sta 
i Gmi ny Sy ców Sła wo mir Ka pi ca, Pre zy dent Mia sta
Czę sto cho wy Krzysz tof Ma ty jasz czyk, Pre zy dent Mia sta
Zie lo na Gó ra Ja nusz Ku bic ki, Bur mistrz Mia sta i Gmi -

ny Wron ki Mi ro sław Wie czór, Pre zy dent Mia sta Sta ro -
gard Gdań ski Ed mund Sta cho wicz, Bur mistrz Dzier żo -
nio wa Ma rek Pio run, Bur mistrz Na kła Sła wo mir
Na pie ra ła, Bur mistrz Sę pól na Kra jeń skie go Wal de mar
Stu pał kow ski, Pre zy dent Mia sta Tczew Mi ro sław Po -
błoc ki, Pre zy dent Pi ły Piotr Głow ski, Pre zy dent El blą ga
Je rzy Wilk, Bur mistrz Strze go mia Zbi gniew Su chy ta,
Bur mistrz Mia sta Łań cu ta Sta ni sław Gwiz dak, Bur mistrz
Unie jo wa Jó zef Kacz ma rek, Sta ro sta Ełc ki Krzysz tof Pi -
łat, Pre zy dent Mia sta Eł ku To masz An dru kie wicz,  Sta -
ro sta Po wia tu Pisz An drzej No wic ki,  Bur mistrz Pi sza
Jan Alic ki, Bur mistrz Mia sta Mie ro szów An drzej Lasz -
kie wicz, Bur mistrz Wę go rze wa Krzysz tof Pi wo war czyk,
Pre zy dent Mia sta Tar no brze ga Nor bert Ma sta lerz, Bur -
mistrz Mia sta Ru mii Elż bie ta Ro ga la, Pre zy dent Wo dzi -
sła wia Ślą skie go Mie czy sław Kie ca, Pre zy dent Mia sta
Beł cha tów Ma rek Chrza now ski. 

Li sta im po nu je dłu go ścią, lecz wciąż jesz cze nie jest
za mknię ta. Do PZD na dal na pły wa ją sta no wi ska pre zy -
den tów i bur mi strzów, któ rzy nie zga dza ją się z ini cja ty -
wą ZMP. Przy zna ją oni, że usta wa jest wy ni kiem kom -
pro mi su, uwzględ nia ją ce go za rów no do bro miast, jak i
ogro dów dział ko wych. Wło da rze do strze ga ją ko rzy ści
wy ni ka ją ce z funk cjo no wa nia ROD, za rów no dla lo kal -
nych spo łecz no ści, jak i śro do wi ska na tu ral ne go. Zwra -
ca ją uwa gę tak że na wie le in nych, po zy tyw nych aspek-
tów ogro dów dział ko wych. Wszyst kie li sty zo sta ły opu -
bli ko wa ne na stro nie KR PZD oraz w Biu le ty nie In for -
ma cyj nym nr 2 i bie żą cym nu me rze BI. Za chę ca my do
za po zna nia się z ich tre ścią. 

IV. ZWIÑZEK MIAST POLSKICH CHCE SKIEROWAå
NOWÑ USTAW¢ DZIAŁKOWA DO TK

1. In for ma cja

Bez za sad ność ar gu men tów ZMP

Na dą że nia pre ze sa Gro bel ne go obo jęt ne nie po zo sta -
je tak że Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD. W swo im sta -
no wi sku z 19 mar ca 2014 ro ku stwier dza, że wy su wa ne
przez ZMP te zy są błęd ne. Z ana li zy, któ rą przy go to wa -
li praw ni cy związ ko wi ja sno wy ni ka, że ZMP nie wska -
zał żad ne go kon kret ne go za pi su usta wy o ROD, ani
żad ne go kon kret ne go ar gu men tu, któ ry prze ma wiał by za
tym, że po win na zna leźć się w TK. Ma ło te go, in ne  za -

strze że nia ZMP są al bo nie ak tu al ne – uwzględ nio no je
pod czas prac w Par la men cie, al bo bez za sad ne – wy ni ka -
ją z błęd nej in ter pre ta cji lub też nie moż li wych do po go -
dze nia z za sa da mi pań stwa pra wa po stu la tów ZMP pod
ad re sem usta wo daw cy. Czy więc wnio sek, w któ rym sa -
mym au to rom bra ku je wia ry god nych ar gu men tów na je -
go po par cie moż na trak to wać po waż nie? Jest to
wąt pli we.

Dział kow cy za sko cze ni

Te zy for mu ło wa ne przez pre ze sa ZMP za ska ku ją rów -
nież sa mych dział kow ców. Kry tycz nie od no szą się do
nich tak że  za rzą dy po szcze gól nych OZ, ROD, wal ne ze -

bra nia, ko mi sje re wi zyj ne i roz jem cze, a w koń cu rów -
nież i sa mi dział kow cy, którzy swo je nie za do wo le nie
wy ra ża ją w li stach, wy sy ła nych za rów no do pre ze sa
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Gro bel ne go, jak i pre zy den ta RP. Za nie po ko je nie i nie do -
wie rza nie za pa no wa ło tak że w po szcze gól nych jed nost -
kach okrę go wych.  

Użyt kow ni cy dzia łek pod kre śla ją, że po wie lo mie -
sięcz nej ba ta lii o no wą usta wę mie li na dzie ję, iż za pew -
ni im ona spo kój, na któ ry tak bar dzo li czy li. At mos fe rę
od prę że nia za bu rza jed nak po sta wa Ry szar da Gro bel ne -
go. – Jesz cze far ba dru kar ska nie wy schła, a już po ja wia -
ją się za rzu ty i żą da nia skie ro wa nia tej usta wy do Try-

bu na łu Kon sty tu cyj ne go – stwier dza Elż bie ta Go mu ła,
któ ra użyt ku je dział kę w Ło cho wi cach. Dział kow cy za -
re ago wa li ogrom nym en tu zja zmem na wieść o przy ję ciu
no we go pra wa – Ja i mo ja ro dzi na z wiel ką ra do ścią
przy ję li śmy fakt pod pi sa nia przez Pa na na szej oby wa tel -
skiej usta wy o ogro dach dział ko wych uchwa lo nej przez
Sejm w dniu 13 grud nia 2013 ro ku – na pi sał w li ście do
pre zy den ta RP Cze sław Wi śniew ski z ROD im. St. Sem -
po łow skiej w Pi le.

Na gła zmia na po glą dów

Dział kow cy za uwa ża ją zmia nę po sta wy pre ze sa ZMP
wo bec no wej usta wy dział ko wej, spo rzą dzo nej w opar ciu
o pro jekt oby wa tel ski, przy go to wa ny przez Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców w kon sul ta cji z dział kow ca mi – Cał -
kiem nie daw no czy ta łem, że po pie ra Pan po sta no wie nia
no we go ak tu praw ne go i za pew niał, że ogro dy są czę ścią
in fra struk tu ry miej skiej, a speł nia ne przez nie za da nia na -
le żą do bar dzo waż ne go ele men tu bu du ją ce go sa mo rząd -
ność miesz kań ców. Obec nie, rów nie ła two umie ścił Pan
swój pod pis pod pi smem pod wa ża ją cym le gal ność dzia łal -
no ści ogro dów dział ko wych – na pi sał Ta de usz Tra czyń -
ski, dział ko wiec z ROD 100-le cia w Świe bo dzi nie. – Ci
sa mi pa no wie, któ rzy pro szą o skie ro wa nie na szej usta wy
oby wa tel skiej do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, wcze śniej
nas po pie ra li i skła da li swo je pod pi sy na li stach po par cia
oby wa tel skiej usta wy o ROD – wtó ru je mu Ja dwi ga Cer -
ka ska z Pi ły. O zwe ry fi ko wa nie swo ich po glą dów za ape -
lo wał do pre ze sa ZMP za rząd Ro dzin ne go Ogro du
Dział ko we go „Ar mii Kra jo wej” w Olsz ty nie. – Co się sta -

ło, że zmie nił Pan zda nie, po ka zał in ne ob li cze? Co i kto
za tym stoi? – zwra ca się do Ry szar da Gro bel ne go pre zes
OZ PZD w Le gni cy An to ni Mol ka.

Człon ko wie OZ PZD Ma ło pol skie go pod kre śla ją, że
Zwią zek Miast Pol skich uczest ni czył w kon sul ta cjach
do ty czą cych usta wy jesz cze w trak cie pro ce su le gi sla-
cyj ne go. Był to naj lep szy czas na zgła sza nie wszel kich
za strze żeń. Pre zes Gro bel ny nie przed sta wiał wów czas
uwag, któ re dziś for mu łu je.

– Dział kow cy ROD „Sło necz ne Wzgó rze” w Wał brzy -
chu wy ra ża ją swo je zdu mie nie i głę bo ki nie po kój wy ni -
ka ją cy z in for ma cji mó wią cej o tym, że Pan Pre zes w
imie niu ZMP wy stą pił do Pre zy den ta RP o skie ro wa nie
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go świe żo uchwa lo nej usta -
wy o ogro dach dział ko wych – pi sze pre zes wspo mnia ne -
go ROD „Ar mii Kra jo wej” Hen ryk Ma lik. Do da je też,
że wcze śniej Ry szard Gro bel ny po pie rał jej treść – Wy -
ma ga za sta no wie nia dla cze go i ko mu mo że słu żyć woj -
na z dział kow ca mi – do da je w li ście do pre ze sa ZMP. 

„Czy ich in te re sów Pan bro ni?”

Użyt kow ni cy dzia łek za rzu ca ją Ry szar do wi Gro bel ne -
mu, że je go dzia ła nia ma ją na ce lu prze ję cie grun tów pod
róż ne go ro dza ju in we sty cje. – Nie ste ty, po now nie szu ka
się spo so bu na pod wa że nie za pi sów no wej usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych. Z ca łą pew no ścią cho -
dzi tu o zna le zie nie pod staw do jej oba le nia i stwo rze nia
so bie furt ki do li kwi da cji wie lu ogro dów, by te re ny, któ -
re zaj mu ją dział kow cy prze zna czyć na ce le ko mer cyj ne
– pi szą do Ry szar da Gro bel ne go dział kow cy z ROD „Ju -
trzen ka” w Lu bu sku. – Do pie ro co uchwa lo na przez Pol -
ski Par la ment i pod pi sa na przez Pa na Pre zy den ta usta wa
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych sta je się przy sło -
wio wą „ością w gar dle” dla śro do wisk zmie rza ją cych do
wy eli mi no wa nia ogro dów z miast, gdyż grun ty przez nie
zaj mo wa ne sta no wią „ła ko my ką sek” dla de we lo pe rów
nie ru cho mo ści – stwier dzi li dział kow cy z ROD „100-le -
cia Agro met – Unia” w Gru dzią dzu. Za ape lo wa li rów -
nież do gło wy pań stwa, aby zi gno ro wał wnio sek ZMP 
o skie ro wa niu usta wy o ROD do Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go. Przed sta wi cie le dział kow ców z Tar no brze ga

pod kre śla ją, że dzia ła nia Ry szar da Gro bel ne go od czy tu -
ją, ja ko „roz po czę cie wal ki o prze ję cie grun tów ogro dów
dział ko wych”. Oba wia ją się rów nież, iż „nie cho dzi wca -
le o ja kość pra wa, re gu lu ją ce go funk cjo no wa nie ogro -
dów ale o wy szu ki wa nie moż li wo ści pod wa że nia no wej
usta wy, co umoż li wi li kwi da cję ROD w mia stach”. 

– Dział kow cy wi dzą co się dzie je z grun ta mi, któ re są
im za bie ra ne. Sta ją się one przed mio tem ob ro tu spe ku la -
cyj nych dzia łań grup lu dzi ma jęt nych, po sia da ją cych
środ ki fi nan so we, któ re po mna ża ją kup cząc te re na mi za -
bra ny mi dział kow com – pi sze w li ście do pre zy den ta RP
Bro ni sła wa Ko mo row skie go Ste fan Cho cho ło wicz, pre -
zes ROD „Brzeg” w Brze gu.

Jak wska zu je pre zes OZ PZD w Byd gosz czy Bar ba ra
Ko kot oraz se kre tarz Zbi gniew Ka nia w li ście na pi sa -
nym do pre zy den ta w imie niu dział kow ców ze swo je go
okrę gu, po raz ko lej ny mo że my zo ba czyć „czym w na -
szym kra ju kie ru ją się przed sta wi cie le ZMP”. – Nie in -
te re su je ich fakt, że to wła śnie ro dzin ne ogro dy
dział ko we sta no wią zie lo ne płu ca dla miej skich blo ko -
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wisk, że ogro dy sta no wią miej sce wy po czyn ku i re kre -
acji ich miesz kań ców. Oni my ślą wy łą cze nie ka te go ria -
mi in te re su, po strze ga jąc te re ny zaj mo wa ne przez

ogro dy ja ko to war do za ofe ro wa nia de we lo pe rom lub in -
we sto rom pod ko lej ne mar ke ty – czy ta my w ich peł nym
obu rze nia li ście.  

„Gro bel ny nie dba o do bro miesz kań ców”

Dział kow cy wąt pią, że Ry szar do wi Gro bel ne mu za le ży
przede wszyst kim na do bru miast oraz ich miesz kań ców.
– Czy je in te re sy dziś Pan re pre zen tu je? – py ta pre ze sa
ZMP za rząd ROD „Trzy krot ka” w Kra ko wie. Przed sta wi -
cie le ogro dów z Ma ło pol ski pod kre śli li, że z pew no ścią
nie są to in te re sy „spo łe czeń stwa miast, ani gmin ja ko wła -
ści cie li grun tów”. Dział kow cy za rzu ca ją rów nież pre ze -
so wi ZMP, że nie za bie ga o do bro spo łe czeń stwa. 
– Zwią zek Miast Pol skich, po wo ła ny do rów no mier ne go
roz wo ju miast, do ko or dy na cji i współ dzia ła nia m.in. dla
do bra miesz kań ców i ich ro dzin do szu ku je się nie pra wi -
dło wo ści w usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych,
któ ra wień czy in te re sy lu dzi z dzia łal no ścią sa mo rzą dów
lo kal nych i z przed sta wi cie la mi na sze go Pań stwa – do da -
je. Dział kow cy ROD „Fan ta zja” we Wro cła wiu py ta ją
pre ze sa ZMP, „ko mu tak bar dzo za le ży, że by do ku czyć lu -
dziom, a przede wszyst kim eme ry tom i ren ci stom?”. 
W li ście wy ra ża ją swój za wód i roz go ry cze nie tym, że –

jak twier dzą – „nie mo gą li czyć na wła dze lo kal ne, któ re
nie po tra fią usza no wać no we go pra wa”. – Jak to się sta ło,
że za miast po pie rać mi lio no wą rze szę oby wa te li, tych któ -
rzy pod pi sa li się pod ini cja ty wą usta wo daw czą – co
świad czy o wiel kim spo łecz ny po par ciu dla idei ogro dów
dział ko wych – za mie rza Pan po dzie lić zda nie kil ku set pry -
wat nych de we lo pe rów i in we sto rów, któ rzy kosz tem pol -
skich ro dzin za mie rza ją za ro bić mi lio no we for tu ny na
ob ro cie zie mią z ogro dów ro dzin nych? – py ta ją Ry szar da
Gro bel ne go użyt kow ni cy dzia łek, znaj du ją cych się 
w ROD „Za mec ko” w Świe bo dzi nie. – Czyż by na ci ski
róż nych grup wzię ły gó rę nad do brem miesz kań ców
miast? – wtó ru ją im dział kow cy z ro dzin nych ogro dów
dział ko wych w re jo nie Ża ga nia, Gozd ni cy oraz Iło wy.
Użyt kow ni cy dzia łek z Miń ska Ma zo wiec kie go su ge ru ją,
że część sa mo rzą dow ców chce „przy po do bać się lo kal -
nym biz nes me nom, za in te re so wa nym wy łącz nie po mna -
ża niem zy sków”.

„Usta wa za twier dzo na przez eks per tów”

Dział kow cy nie poj mu ją rów nież, jak to moż li we, że
no wa usta wa spo ty ka się z za rzu ta mi nie kon sty tu cyj no -
ści. – Prze cież usta wę oby wa tel ską, po sze ro kich kon -
sul ta cjach w gro nach praw ni ków i kon sty tu cjo na li stów,
po par ło 441 po słów, gdyż uwa ża li, że jest ona zgod na 
z Kon sty tu cją RP i speł nia wy mo gi Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go – pi sze w swo im li ście Te re sa Ob sa da, dział ko -
wiczka z Pi ły. – Opi nie w spra wie za pi sów usta wy oby -
wa tel skiej wy da ły au to ry te ty praw ne – pod kre śla ją dział -
kow cy z ROD im. Mi ko ła ja Re ja w Po li cach. – Czyż by
w biu rze ZMP nie wie dzia no, że sko ro Pre zy dent RP bez
zbęd nej zwło ki zło żył swój pod pis pod no wą usta wą 
o ROD, to ozna cza, że jest ona wol na od wad i zgod na 
z usta wą za sad ni czą? – py ta re to rycz nie Bo gu sław Dą -
brow ski, dział ko wiec z ROD im. Kmdr ppor. Ja na Gru -
dziń skie go w Gdy ni. 

Dział kow cy za zna cza ją jed no cze śnie, że są otwar ci na
współ pra cę z wła dza mi lo kal ny mi. –Za wsze wy ra ża my
zgo dę na prze ka za nie te re nów ogro dów, prze zna czo nych
na ce le spo łecz ne, bu do wę miesz kań, za kła dów pra cy, 
a więc na ce le po lep sze nia wa run ków ży cia spo łecz ne go
– pod kre śla pre zes ROD „Brzeg” w Brze gu. – Uchwa lo -
na usta wa o ROD w dniu 13 grud nia 2013 ro ku by ła
skon sul to wa na z sa mo rzą da mi ogro dów oraz sa mo rzą -
da mi gmin i po wia tów – przy po mi na ją dział kow cy 
z ROD imie nia Mi ko ła ja Re ja w Po li cach. 

Jó zef Śnie żek z ROD „Nasz Gaj” w Rze szo wie pod -

kre śla, że usta wa „nie ogra ni cza w ża den spo sób upraw -
nień wła ści ciel skich gmin do grun tów ogro do wych”.
Dział ko wiec dzi wi się za tem, że spo tka ła się ona ze
sprze ci wem pre ze sa Związ ku Miast Pol skich. 

Szko da, że pre zes ZMP, któ ry po wi nien dbać o do bro
miesz kań ców miast, po dej mu je dzia ła nia go dzą ce w ich
in te res. Ry szard Gro bel ny pró bu je zni we czyć efek ty wie -
lo mie sięcz nych sta rań dział kow ców o wy wal cze nie ko -
rzyst ne go dla nich pra wa. W prze szło ści, wie lo krot nie
po ka zy wa li oni, że w ob li czu za gro że nia po tra fią ze -
wrzeć szy ki, by wspól nie sta wić mu czo ła. Nie ina czej
jest w tym przy pad ku, o czym świad czy ogrom na licz ba
li stów wy sy ła nych do Ry szar da Gro bel ne go i pre zy denta
RP Bro ni sła wa Ko mo row skie go. 

Dział kow cy wal czy li o no wą usta wę o ROD przez wie -
le mie się cy. Po świę ci li na to wie le tru du, cza su. Ca ła
spra wa kosz to wa ła ich wie le ner wów. Z pew no ścią za -
słu gu ją na to, aby w koń cu za znać spo ko ju. Nic za tem
dziw ne go, że tak bar dzo obu rza ją ich ko lej ne dą że nia,
ma ją ce na ce lu ode bra nie dzia łek, któ re bar dzo czę sto są
dla nich ca łym ży ciem. 

ROD to nie tyl ko źró dło ra do ści dla ich użyt kow ni ków.
Ogro dy to ogrom na ko rzyść dla ca łe go spo łe czeń stwa. –
Ogrod nic two dział ko we to coś znacz nie wię cej niż spo -
sób spę dza nia wol ne go cza su, hob by i re kre acja, to swo -
ista kul tu ra, styl ży cia opar te na naj waż niej szych
war to ściach, ta kich jak cięż ka pra ca, po rzą dek, eko lo gia
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i ser decz ne re la cje mię dzy ludz kie – stwier dził pre zy dent
Mia sta Tar no brzeg Nor bert Ma sta lerz. Sło wa te zna ko -
mi cie od da ją zna cze nie ogro dów w ży ciu miesz kań ców
po szcze gól nych miast.

Do KR PZD każ de go dnia na pły wa ją po dob ne li sty
dział kow ców, przed sta wi cie li jed no stek okrę go wych

oraz wło da rzy miast, któ rzy od ci na ją się od ini cja ty wy
pre ze sa ZMP. Ze wzglę du na ogra ni czo ną ob ję tość Biu -
le ty nu In for ma cyj ne go nie mo że my opu bli ko wać
wszyst kich sta no wisk. Moż na się jed nak z ni mi za po -
znać na stro nie Kra jo wej PZD (www.pzd.pl).  Za chę ca -
my do od wie dzin. 

(KM)

2. Li sty wło da rzy miast

W na wią za niu do tre ści Wa sze go pi sma z dnia 14 stycz nia 2014 ro ku, da ta wpły -
wu 28.01.2014 ro ku, Bur mistrz Mia sta i Gmi ny Na kło nad No te cią in for mu je, iż
Gmi na Na kło nad No te cią nie za mie rza po dej mo wać dzia łań zmie rza ją cych do
wpro wa dze nia zmian w obec nym spo so bie wła da nia oraz za go spo da ro wa nia nie -
ru cho mo ścia mi grun to wy mi, znaj du ją cy mi się na te re nie Na kła nad No te cią, a któ -
re obec nie są zaj mo wa ne i wy ko rzy sty wa ne ja ko Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we
„Mły nar ka” i „Jed ność”.

Przed mio to we te re ny trak tu je my ja ko zie lo ne płu ca dla na sze go mia sta, któ re
miesz kań cy gmi ny (w cią gu wie lu lat), wła snym sta ra niem i du żym na kła dem sił
oraz środ ków, do pro wa dzi li do ich obec ne go sta nu za go spo da ro wa nia. Na tych te -
re nach mo gą bez piecz nie i spo koj nie pra co wać, wy po czy wać oraz re ali zo wać swo -
je pa sje ogrod ni cze.

Na kło nad No te cią, dnia 24 lu te go 2014 r.

Okrę go wy Za rząd
Pol skie go Związ ku Dział kow ców
ul. M. Pio trow skie go 11
85 - 098 Byd goszcz

Bur mistrz Mia sta Na kło
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W na wią za niu do pi sma przed sta wi cie li Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych Zie -
mi Puc kiej i Wej he row skiej, w któ rym pre zen tu ją oni od mien ne zda nie niż sta no -
wi sko Pre ze sa Związ ku Miast Pol skich mu szę stwier dzić, iż usta wa uchwa lo na
przez Sejm 13 grud nia 2013 r. w spo sób wła ści wy za bez pie cza pra wa dział kow ców.
Da je ona rów nież gmi nom i mia stom pra wa oraz moż li wość zrów no wa żo ne go roz -
wo ju in fra struk tu ry miej skiej.

Uwa żam, że wła dze miast i gmin po win ny oto czyć Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we
szcze gól ną opie ką i ochro ną gdyż są one nie tyl ko en kla wą zie le ni w zur ba ni zo wa -
nym oto cze niu, ale przede wszyst kim miej scem wy po czyn ku i in te gra cji ro dzin,
czę sto wie lo po ko le nio wych.

Ru mia, dnia 28 mar ca 2014 r. 

Kan ce la ria Pre zy den ta 
Rzecz po spo li tej Pol skiej 
Bro ni sła wa Ko mo row skie go 
ul. Wiej ską 10 00-902 War sza wa

Bur mistrz Mia sta Rumi
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Sza now ny Pa nie Pre ze sie,

W związ ku z wy stą pie niem z dnia 20 grud nia 2013 r. skie ro wa nym do Pre zy den -
ta Rze czy po spo li tej Pol skiej w spra wie skie ro wa nia do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych chciał bym prze ka zać, ja ko czło nek
Związ ku, sta no wi sko od mien ne od za war te go w wy stą pie niu.

W opi nii mo jej usta wa o ogro dach dział ko wych w przy ję tym przez Sejm kształ -
cie, a zło żo na ja ko pro jekt oby wa tel ski po par ty przez bli sko mi lion oby wa te li, 
w peł ni za bez pie cza naj waż niej sze pra wa dział kow ców, z dru giej na to miast re ali -
zu je wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z lip ca 2012 r. Przy ję ta usta wa kom plek -
so wo re gu lu je za kła da nie, funk cjo no wa nie i li kwi da cję ro dzin nych ogro dów
dział ko wych w na szym kra ju. Okre śla tak że pra wa i obo wiąz ki dział kow ców, 
a przede wszyst kim pra wo do zrze sza nia się w róż ne go ro dza ju sto wa rzy sze nia
ogro do we, a po nad to pra wo dzie dzi cze nia praw do dział ki. Za zna czo no tak że, że
usta wa wpro wa dza za sa dy i tryb two rze nia i dzia ła nia sto wa rzy szeń ogro do wych
z uwzględ nie niem praw zrze szo nych w nich dział kow ców. Re gu lu je tak że pra wa 
i obo wiąz ki wła ści cie li grun tów, na któ rych  funk cjo nu ją lub bę dą two rzo ne ogro -
dy dział ko we.

Za war te w pro jek cie oby wa tel skim prze pi sy są wy ni kiem kom pro mi su, ja ki zo -
stał za war ty po mię dzy uczest ni ka mi pro ce su jej two rze nia, a przede wszyst kim po -
mię dzy dział kow ca mi a wła ści cie la mi grun tów. Tym sa mym nie znaj du ję
uza sad nie nia do wy stą pie nia w imie niu Gmi ny, któ rą re pre zen tu ją, z wnio skiem
do Pre zy den ta RP o skie ro wa nie usta wy do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.

Bur mistrz Mia sta Dzier˝oniowa

Sza now ny Pan
Ry szard Gro bel ny 
Pre zes Związ ku Miast Pol skich

Dzier żo niów, dnia 17 lu te go 2014 r.
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Dot, ro dzin nych ogro dów dział ko wych

Gmi na Mia sto Łań cut ob ser wo wa ła pod ję cie dzia ła nia dział kow ców o no wą usta -
wę o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Nie jed no krot nie po ja wia ły się trud no -
ści w za war ciu kon sen su su. Naj waż niej sze jest to, że dział kow cy po tra fi li się
zmo bi li zo wać, by sku tecz nie do ma gać się przy słu gu ją cych im praw. Uwa ża my, że
ro dzin ne ogro dy dział ko we speł nia ją po zy tyw ną ro lę urba ni stycz ną miast, wpły wa -
ją ko rzyst nie na wa run ki eko lo gicz ne i ochro nę skład ni ków przy ro dy.

Uchwa lo na przez Sejm Usta wa o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych i pod pi sa -
na przez Pre zy den ta RP za bez pie cza in te re sy dział kow ców użyt ku ją cych dział ki
na swo ich te re nach, a tak że sa mo rzą dów te ry to rial nych. Za ska ku ją ce jest sta no wi -
sko Związ ku Miast Pol skich, któ ry za mie rza skie ro wać uchwa lo ną usta wę przez
Sejm i pod pi sa ną przez Pa na Pre zy den ta do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, któ ra jest
zwień cze niem kil ku na sto mie sięcz nej wal ki dział kow ców.

Bio rąc po wyż sze pod uwa gę Gmi na Mia sto Łań cut na swo im te re nie nie znaj du -
je pod staw do po now ne go spoj rze nia na ca ło kształt uchwa ły, gdyż w peł ni są za -
bez pie czo ne po trze by mia sta.

Bur mistrz Mia sta Łaƒcut

Zwią zek Miast Pol skich
ul. Ro bo cza 46a 
61-517 Po znań
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Sza now ny Pa nie Pre ze sie,

W związ ku z Pa na wy stą pie niem z dnia 20 grud nia 2013 r. ad re so wa nym do Pre -
zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej w spra wie skie ro wa nia do Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych chcę ja ko bur mistrz
Strze go mia prze ka zać swo je sta no wi sko, od mien ne od za war te go w Pa na wy stą pie -
niu. W na szej opi nii usta wa o ogro dach dział ko wych w przy ję tym przez Sejm
kształ cie, a zło żo na ja ko pro jekt oby wa tel ski po par ty przez mi lion oby wa te li, 
w peł ni za bez pie cza naj waż niej sze pra wa dział ko wi czów i w peł ni re ali zu je wy rok
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z lip ca 2012 r. Przy ję ta usta wa kom plek so wo re gu lu -
je za kła da nie, funk cjo no wa nie i li kwi da cję ro dzin nych ogro dów dział ko wych 
w na szym kra ju. Okre śla tak że pra wa i obo wiąz ki dział ko wi czów, a przede wszyst -
kim pra wo do zrze sza nia się w róż ne go ro dza ju sto wa rzy sze nia ogro do we, a po nad -
to pra wo dzie dzi cze nia praw do dział ki. Za zna czo no tak że, ze usta wa wpro wa dza
za sa dy i tryb two rze nia dzia ła nia sto wa rzy szeń ogro do wych z uwzględ nie niem
praw zrze szo nych w nich dział ko wi czów. Re gu lu je tak że pra wa i obo wiąz ki wła -
ści cie li grun tów, na któ rych funk cjo nu ją lub bę dą two rzo ne ogro dy dział ko we. Za -
war te w pro jek cie oby wa tel skim prze pi sy są wy ni kiem kom pro mi su za war te go
po mię dzy uczest ni ka mi pro ce su jej two rze nia, a przede wszyst kim po mię dzy dział -
ko wi cza mi a wła ści cie la mi grun tów. Tym sa mym nie znaj du ję uza sad nie nia do wy -
stą pie nia w imie niu Związ ku, bez kon sul ta cji z je go człon ka mi, z wnio skiem do
Pre zy den ta RP o skie ro wa nie usta wy do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go tym bar dziej,
że po wyż sze wy stą pie nie nie wska zy wa ło kon kret ne go za pi su usta wy o ROD, ani
nie za wie ra ło żad ne go kon kret ne go ar gu men tu na po par cie po stu la tu skie ro wa nia
usta wy do TK. Ja ko przed sta wi ciel sa mo rzą du lo kal ne go gmi ny Strze gom do ma -
gam się roz waż nych i skon sul to wa nych przez człon ków Związ ku Miast Pol skich
dzia łań wo bec dział kow ców pol skich oraz usza no wa nia nie daw no uchwa lo nej
przez Sejm RP no wej usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych.

Bur mistrz Mia sta Strzegomia

Sza now ny Pan
Ry szard Gro bel ny 
Pre zes Związ ku Miast Pol skich

Strze gom, dnia 11 mar ca 2014 r.
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W na wią za niu do pi sma z dnia 01.04. 2014 ro ku pra gnę Pań stwa po in for mo wać,
że je stem za wy pra co wa niem i wdro że niem po ro zu mie nia, któ re po zwo li na sto so -
wa nie za pi sów usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r. zgod nie z jej du chem, uwzględ -
nia jąc in te res miast i ich miesz kań ców użyt ku ją cych dział ki w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych.

Je stem prze ko na ny, że kom pro mis osią gnię ty w trak cie prac le gi sla cyj nych, sta -
no wi naj więk szą war tość no wych prze pi sów i z pew no ścią przy czy ni się do sta bi -
li za cji oraz ocze ki wa ne go bez pie czeń stwa mi lio na pol skich ro dzin, któ re czyn nie
zaj mu ją się upra wą ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

Jed no cze śnie pra gnę za pew nić Pań stwa o na szym peł nym po par ciu dla dzia łań 
i praw lu bań skich dział kow ców. Z du mą mo gę prze ka zać in for ma cję o tym, iż wie -
lo let nia współ pra ca na sze go sa mo rzą du z Dział kow ca mi przy czy ni ła się do wie lu
bar dzo istot nych zmian, mię dzy in ny mi dzię ki wspól nej re ali za cji za dań in we sty -
cyj nych oraz dzia ła niom na rzecz in te gra cji spo łecz no ści Dział kow ców.

Pra gnę rów nież pod kre ślić, iż Mia sto Lu bań bę dzie wspie ra ło Dział kow ców 
w ich wy sił kach na rzecz ro dzin nych ogro dów dział ko wych, przede wszyst kich 
z uwa gi na fakt, iż peł nią one spo łecz nie waż ną ro lę. Dział kow cy upra wia ją cy ogro -
dy to lu dzie, któ rych ce chu je za mi ło wa nie i po sza no wa nie do przy ro dy, ale rów nie
czę sto to lu dzie nie po sia da ją cy wiel kich ma jąt ków, wo bec cze go sa me ogro dy peł -
nią rów nież funk cje so cjal ne, a plo ny uzy ska ne cięż ką pra cą sta no wią nie jed no -
krot nie pod sta wę ży wie nia.

Je stem prze ko na ny, że wy sił ki Dział kow ców, a tak że kom pro mis, któ ry za gwa -
ran to wał przy ję cie no wej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych za pew ni cią -
głość funk cjo no wa nia pol skim ro dzin nym ogro dom dział ko wym. 

Bur mistrz Mia sta Lubaƒ

Okrę go wy Za rząd
Pol skie go Związ ku Dział kow ców
w Le gni cy

Lu bań, dnia 18 kwiet nia 2014 r.
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W związ ku z prze ka za niem Pre zy den to wi Rzecz po spo li tej Pol skiej sta no wi ska
Związ ku Miast Pol skich z dnia 20 stycz nia 2013 r. w spra wie skie ro wa nia do Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go usta wy o ro dzin nych ogród kach dział ko wych, ja ko Bur -
mistrz Mia sta człon kow skie go przed sta wiam sta no wi sko od mien ne od za war te go
w wy stą pie niu.

Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych zo sta ła wy pra co wa na i przy ję ta
przez Sejm w wy ni ku za an ga żo wa nia bli sko mi lio na dział kow ców i człon ków ich
ro dzin, w peł ni za bez pie cza naj waż niej sze pra wa dział kow ców i jed no cze śnie re -
ali zu je wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z lip ca 2012 r. Za war te w li ście z dnia
20 grud nia 2013 r. oba wy o nad mier ne ogra ni cza nie praw wła ści ciel skich gmin w
od nie sie niu do te re nów za ję tych przez ogro dy dział ko we są nie za sad ne. Po twier -
dze niem po wyż sze go jest fakt, iż więk szość za strze żeń skie ro wa nych przez ZMP
na eta pie prac sej mo wych i se nac kich uwzględ nio no w osta tecz nym tek ście usta -
wy z 13 grud nia 2013 r.

Przy ję ta usta wa to wy nik kom pro mi su za war te go po mię dzy uczest ni ka mi prac
le gi sla cyj nych, a w szcze gól no ści po mię dzy dział kow ca mi a wła ści cie la mi grun -
tów, kom plek so wo re gu lu je za kła da nie, funk cjo no wa nie i li kwi da cję ro dzin nych
ogród ków dział ko wych. Za wie ra za pi sy od no śnie praw i obo wiąz ków dział kow -
ców, pra wo do zrze sza nia się w róż ne go ro dza ju sto wa rzy sze nia ogro do we oraz
pra wo dzie dzi cze nia praw do dział ki. Wpro wa dza za sa dy i tryb two rze nia i dzia ła -
nia sto wa rzy szeń ogro do wych z uwzględ nie niem praw zrze szo nych w nich dział -
kow ców. Re gu lu je tak że pra wa i obo wiąz ki wła ści cie li grun tów, na któ rych
funk cjo nu ją lub bę dą two rzo ne ogro dy dział ko we.

Ni niej szym li stem wy ra żam peł ne po par cie dla idei ogrod nic twa dział ko we go 
i za pew niam, że dzia ła nia władz mia sta Unie jów ma ja na ce lu za cho wa nie ist nie -
ją cych ogro dów dział ko wych ze wzglę du na po trze by: spo łecz ne, przy rod ni cze,
eko lo gicz ne oraz eko no micz ne.

Uwa żam, że brak jest pod staw do kie ro wa nia do pie ro co uchwa lo ne go pra wa do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Dział kow cy swo ją de ter mi na cją w obro nie prze pi sów
no wej usta wy o ROD udo wod ni li, że za słu ży li na za pew nie nie im spo ko ju w upra -
wia niu ich ma łych po le tek oraz ci szy, spo ko ju, czy ste go po wie trza i do bre go wy -
po czyn ku. 

Bur mistrz Mia sta Uniejów

Pan
Ry szard Gro bel ny
Pre zes Związ ku Miast Pol skich

Unie jów, dnia 25 lu ty 2014 r.
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Sza now ny Pa nie Pre ze sie

W związ ku z Pa na wnio skiem, z dnia 20 grud nia 2013 ro ku, skie ro wa nym do Pre -
zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej o roz wa że nie moż li wo ści skie ro wa nia do Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, ni niej szym in for mu ję, że nie po dzie lam Pa na obaw co do zgod no ści
za pi sów tej usta wy z Kon sty tu cją.

No wa usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych po wsta wa ła na ba zie oby wa -
tel skie go pro jek tu w dro dze sze ro kie go dia lo gu, w pro ce sie le gi sla cyj nym w tym
z udzia łem Związ ku Miast Pol skich, któ re go uwa gi w więk szo ści zo sta ły uwzględ -
nio ne.

W mo jej oce nie usta wo we roz wią za nia po go dzi ły in te re sy sa mo rzą dów ja ko wła -
ści cie li te re nów ogro dów dział ko wych z in te re sem dział kow ców, a za pis art. 21
usta wy jest gwa ran tem re ali za cji pre am bu ły tej usta wy. Nie kwe stio no wa nym jest
bo wiem, że ogro dy dział ko we, są nie ro ze rwal nie zwią za ne m.in. z po trze ba mi so -
cjal ny mi, wy po czyn ko wy mi, re kre acyj ny mi spo łecz no ści miast i dla te go bę dą na -
dal ist nia ły i roz wi ja ły się.

W związ ku z po wyż szym pod wa ża nie przy ję tych w usta wie kom pro mi so wych
roz wią zań w sfe rze praw wła ści ciel skich gmin w od nie sie niu do te re nów zaj mo wa -
nych przez ro dzin ne ogro dy dział ko we oraz obo wiąz ków od szko do waw czych gmin
w przy pad kach pod ję cia de cy zji o ich li kwi da cji jest sprzecz ne z ideą usta wy.

Po zwo lę so bie przy tym za uwa żyć, że za rów no pod rzą da mi po przed niej jak i no -
wej usta wy dział ko wej, dział kow cy ni gdy nie by li i nie są prze ciw ni roz wi ja niu się
miast, po nie waż sa mi w nich eg zy stu ją. Na to miast sa mo rzą dy gmin nie mo gą sprze -
ci wiać się swo im miesz kań com, któ rzy nie da ją zgo dy na to, aby ogro dy by ły za -
mie nia ne w be to no we i szkla ne pu sty nie miej skie.

Ja ko Bur mistrz Mia sta Mie ro szów po pie ram treść no wej usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, bo wiem nie za wie ra ona żad nych nie ko rzyst nych dla gmin
roz wią zań. Re gu lu je ona we wła ści wy spo sób wza jem ne sto sun ki miast, gmin 
i dział kow ców.

Mie ro szów, dnia 11 kwiet nia 2014 r.

Pan
Ry szard Gro bel ny
Pre zes Związ ku Miast Pol skich

Bur mistrz Mia sta Mieroszów
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W od nie sie niu do li stu Związ ku Miast Pol skich, skie ro wa ne go do Pa na Pre zy -
den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej w dniu 20 grud nia 2013 ro ku, w spra wie skie ro wa -
nia no wej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 13 grud nia 2013 ro ku
/Dz. U. z 2014 r. poz. 40/ do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, z uwa gi na wąt pli wo ści
co do zgod no ści jej za pi sów z tre ścią art. 21 Kon sty tu cji Rze czy po spo li tej Pol skiej
po zwa lam so bie w tej spra wie wy ra zić od mien ne sta no wi sko. Ro dzin ne ogro dy
dział ko we od za wsze peł ni ły i na dal peł nią wie le istot nych spo łecz nych funk cji,
wśród któ rych trud no nie do ce nić moż li wo ści re kre acji i wy po czyn ku, wspie ra nia
ak tyw no ści fi zycz nej na ło nie na tu ry, in te gra cji ro dzin nej i spo łecz nej, zwłasz cza
re ali zo wa nia swo je go za mi ło wa nia do upra wy ro ślin, kwia tów, wa rzyw, drzew
owo co wych i ozdob nych krze wów ce lem po pra wy wa run ków so cjal nych ro dzin
dział ko wych, oraz pro duk cji zdro wej i eko lo gicz nej żyw no ści. Ogro dy dział ko we
po pra wia ją funk cjo no wa nie zie le ni miej skiej, edu ko wa nie mło dzie ży oraz two rze -
nie zdro we go śro do wi ska w mia stach i gmi nach.

Usta wa oby wa tel ska, pod któ rą pod pi sa ło się bli sko mi lion dział kow ców, w tym
przed sta wi cie le Wę go rze wa, jest ak tem praw nym wła ści wie za bez pie cza ją cym pra -
wa dział kow ców. We wła ści wy spo sób umoż li wia mia stom i gmi nom sto so wa nia
zrów no wa żo ne go roz wo ju in fra struk tu ry miej skiej.

W mo jej oce nie wła dze miast i gmin po win ny ota czać ogro dy dział ko we szcze -
gól ną opie ką i ochro ną, po nie waż są one czymś wię cej niż tyl ko zie lo ną prze strze -
nią w zur ba ni zo wa nej struk tu rze miast. Ro dzin ne ogro dy two rzą wa run ki do bre go
wy po czyn ku, ak ty wi za cji i in te gra cji ro dzin. Peł nią istot ne funk cje so cjal ne i spo -
łecz ne, czę sto wy rę cza ją w tym za kre sie sa mo rzą dy lo kal ne, o czym na le ży pa mię -
tać i to do ce nić. Mia sta nie do kła da ją na utrzy ma nie ogro dów, utrzy mu ją się one 
z wła snych skła dek.

Przed sta wio ne w pi śmie Związ ku Miast Pol skich za rzu ty są nie prze my śla ne oraz
nie uza sad nio ne. Obo wią zek two rze nia i funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów
dział ko wych, za pew nie nia im wa run ków spo czy wa w rów nym stop niu na sto wa -
rzy sze niu ogro do wym i wła dzach na sze go mia sta.

Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych we szła w ży cie z dniem 19 stycz nia
2014 ro ku i sta ła się tym sa mym obo wią zu ją cym ak tem praw nym, a za war te w niej

Bur mistrz Mia sta W´gorzewo

Sza now ny Pan 
Bro ni sław Ko mo row ski
Pre zy dent Rze czy po spo li tej Pol skiej
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prze pi sy są wa run kiem kom pro mi su mię dzy wła ści cie la mi ogro dów a dział kow ca -
mi. Usta wa re gu lu je sze reg praw i obo wiąz ków za rów no dział kow ców jak i wła -
ści cie li grun tów, na któ rych funk cjo nu ją lub bę dą two rzo ne no we ogro dy
dział ko we.

Nie po dzie lam przed sta wio nych w tre ści li stu obaw o nad mier ne ogra ni cze nie
praw wła ści cie li gmin w od nie sie niu do te re nów użyt ko wa nych przez dział kow -
ców. Po twier dze niem te go jest cho ciaż by fakt, że zde cy do wa na więk szość za strze -
żeń skie ro wa nych przez Zwią zek Miast na eta pie prac sej mo wych i se nac kich
zo sta ła uwzględ nio na w osta tecz nym tek ście usta wy z 13 grud nia 2013 ro ku.

Na te re nie Wę go rze wa w 2013 ro ku uległ czę ścio wej li kwi da cji Ro dzin ny Ogród
Dział ko wy im. Wy zwo le nia z prze zna cze niem na ob wod ni ce mia sta. Li kwi da cja te -
go ogro du na stą pi ła pra wi dło wo. Nie mie li śmy żad nej trud no ści ze stro ny Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców. Do ko nu jąc ana li zy prze pi sów usta wy nie do strze gam
ele men tów, któ re mo gły by ha mo wać czy unie moż li wiać re ali za cję pra wa wła sno -
ści ze stro ny miast i gmin do te re nu ogro du dział ko we go.

Po stę pu ją ca urba ni za cja na sze go mia sta w ża den spo sób nie za kłó ca ła do tych -
cza so we go by tu ogro dów dział ko wych. Ist nie ją ce ogro dy słu żą miesz kań com Wę -
go rze wa i da ją im du żo sa tys fak cji. Na trwa łe wpi sa ły się w kra jo braz mia sta 
i umiesz czo no je w miej sco wych pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. Je -
stem prze ko na ny, że no wa usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 13 grud -
nia 2013 ro ku we wła ści wy spo sób re gu lu je wza jem ne sto sun ki miast i
dział kow ców, a dwu stron ne ko rzy ści pły ną ce z jej za pi sów są dla władz na sze go
mia sta i sa mo rzą du ak cep to wa ne.

Pra gnę pod kre ślić, że Wę go rze wo wspie ra na szych dział kow ców w ich pra cy na
rzecz ogro dów i po pie ra niu no wej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Oby wa tel ska usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych za bez pie cza ogro dy
przed cał ko wi tą li kwi da cją i jed no cze śnie sza nu je wła sność sa mo rzą du te ry to rial -
ne go.

Z te go po wo du nie znaj du ję uza sad nie nia dla wnio sku skie ro wa ne go przez Zwią -
zek Miast Pol skich do Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej, a za war te w tym pi -
śmie ar gu men ty uwa żam za bez za sad ne i krzyw dzą ce pol skich dział kow ców

Wę go rze wo, dnia 9 kwiet nia 2014 r.
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W związ ku z li stem Związ ku Miast Pol skich, skie ro wa nym do Pa na Pre zy den ta
w dniu 20 grud nia 2013 ro ku, w któ rym Pre zes Związ ku za warł su ge stię skie ro wa -
nia no wej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 13 grud nia 2013 ro -
ku (Dz.U. z 2014 ro ku poz. 40) do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z uwa gi na
wąt pli wo ści jej za pi sów co do zgod no ści z tre ścią art.21 Kon sty tu cji RP, po zwa lam
so bie wy ra zić od mien ne sta no wi sko.

Ro dzin ne ogro dy dział ko we od za wsze peł ni ły i na dal peł nią wie le istot nych spo -
łecz nie funk cji, wśród któ rych trud no nie do ce nić moż li wo ści re kre acji i wy po -
czyn ku, wspie ra nia ak tyw no ści fi zycz nej, in te gra cji ro dzin nej i spo łecz nej
zwłasz cza lu dzi w po de szłym wie ku, re ali zo wa nia swo je go hob by w po sta ci upraw
i ho dow li ro ślin i kwia tów, po pra wia nia wa run ków so cjal nych dział kow ców, po pra -
wy funk cjo no wa nia eko sys te mów miej skich czy też edu ko wa nia eko lo gicz ne go
wraz z two rze niem zdro we go śro do wi ska czło wie ka.

Usta wa oby wa tel ska, pod któ rą pod pi sa ło się bli sko mi lion Po la ków, w tym przed -
sta wi cie le władz Tcze wa, jest ak tem praw nym za bez pie cza ją cym pra wa dział kow -
ców, a tak że we wła ści wy spo sób umoż li wia gmi nom sto so wa nie za sad zrów no -
wa żo ne go roz wo ju in fra struk tu ry miej skiej.

W mo jej oce nie, wła dze miast i gmin po win ny ota czać ogro dy dział ko we szcze -
gól ną opie ką i ochro ną, bo wiem są one czymś wię cej niż tyl ko zie lo ną prze strze -
nią w zur ba ni zo wa nej struk tu rze. Ro dzin ne ogro dy dział ko we, two rząc wa run ki
wy po czyn ku, ak ty wi za cji i in te gra cji ro dzin, peł nią istot ne funk cje so cjal ne i spo -
łecz ne, czę sto wy rę cza jąc w tym sa mo rzą dy, o czym na le ży pa mię tać i to do ce niać.

Pod nie sio ne za rzu ty w pi śmie Związ ku Miast Pol skich są nie uza sad nio ne, bo -
wiem obo wią zek two rze nia i funk cjo no wa nia Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
oraz za pew nie nia im wa run ków dla funk cjo no wa nia spo czy wa w rów nym stop niu
na sto wa rzy sze niu dział ko wym i wła dzach miej skich.

Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych we szła w ży cie z dniem 19 stycz nia
2014 ro ku i sta ła się tym sa mym obo wią zu ją cym ak tem praw nym. Za war te w niej
prze pi sy są wy ni kiem kom pro mi su mię dzy dział kow ca mi a wła ści cie la mi grun tów.

Prezydent Miasta Tczew

Sza now ny Pan 
Bro ni sław Ko mo row ski
Pre zy dent Rze czy po spo li tej Pol skiej
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Usta wa re gu lu je sze reg praw i obo wiąz ków za rów no dział kow ców, jak i wła ści -
cie li grun tów, na któ rych funk cjo nu ją lub bę dą two rzo ne no we ogro dy dział ko we.

Nie po dzie lam pod nie sio nych w tre ści li stu obaw o nad mier ne ogra ni cze nie praw
wła ści ciel skich gmin w od nie sie niu do te re nów użyt ko wa nych przez ogro dy dział -
ko we. Po twier dze niem te go jest cho ciaż by fakt, że zde cy do wa na więk szość za -
strze żeń skie ro wa nych przez ZMP na eta pie prac sej mo wych i se nac kich, zo sta ła
w osta tecz nym tek ście usta wy z 13 grud nia 2013 ro ku uwzględ nio na.

Do ko nu jąc ana li zy prze pi sów usta wy, nie do strze ga się ele men tów, któ re mo gły -
by ha mo wać czy unie moż li wiać re ali za cję pra wa wła sno ści ze stro ny gmin do te -
re nu ogro du dział ko we go.

Po stę pu ją ca urba ni za cja na sze go mia sta w ża den spo sób nie za kłó ci ła do tych cza -
so we go by tu ogro dów dział ko wych. Ist nie ją ce ogro dy słu żą znacz nej czę ści na -
szych miesz kań ców, przy no sząc im wie le sa tys fak cji, a jed no cze śnie wpi su jąc się
już w kra jo braz mia sta Tcze wa.

Je stem prze ko na ny, że no wa usta wa o ROD z 13 grud nia 2013 ro ku re gu lu je we
wła ści wy spo sób wza jem ne sto sun ki mia sta i dział kow ców, a oczy wi ste dwu stron -
ne ko rzy ści pły ną ce z jej za pi sów są dla władz na sze go mia sta ak cep to wal ne.

Pra gnę pod kre ślić, że Mia sto Tczew wspie ra dział kow ców w ich pra cy na rzecz
ogro dów i po pie ra niu no wej usta wy o ROD, pa mię ta jąc o ich spo łecz nie waż nej ro -
li.

Oby wa tel ska usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych za bez pie cza ogro dy
przed cał ko wi tą li kwi da cją na ja ki kol wiek cel, z jed no cze snym uwzględ nie niem
wła sno ści sa mo rzą du te ry to rial ne go. Z te go po wo du nie znaj du je my uza sad nie nia
dla wnio sku skie ro wa ne go przez Zwią zek Miast Pol skich do Pre zy den ta Rze czy -
po spo li tej Pol skiej.

Tczew, dnia 5 mar ca 2014 r.
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W od po wie dzi na Pa na wy stą pie nie w spra wie przed sta wie nia mo je go sta no wi -
ska w związ ku z wy sto so wa nym w dniu 20 grud nia 2013 r. li stem Związ ku Miast
Pol skich do Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej w za kre sie skie ro wa nia no wej
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z uwa -
gi na po wsta łe po waż ne wąt pli wo ści kon sty tu cyj ne co do jej za pi sów, pra gnę prze -
ka zać, ja ko czło nek Związ ku, sta no wi sko w ni niej szej spra wie.

W mo jej opi nii no wa usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 13 grud nia
2013 r. w peł ni za bez pie cza naj waż niej sze pra wa dział kow ców, z dru giej stro ny
na to miast re ali zu je wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z 11 lip ca 2012 r. w za kre -
sie or ga ni za cji ogrod nic twa dział ko we go, funk cjo no wa nia pod mio tów pro wa dzą -
cych ogro dy dział ko we oraz uwzględ nie nia pra wa wła ści cie li grun tów.

Przy ję ta usta wa kom plek so wo re gu lu je za kła da nie, funk cjo no wa nie i li kwi da cję
ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Okre śla za rów no pra wa i obo wiąz ki dział kow -
ców jak i wła ści cie li grun tów, na któ rych funk cjo nu ją lub bę dą two rzo ne ogro dy
dział ko we.

Prze pi sy oby wa tel skiej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z uwzględ -
nio ny mi zmia na mi i pro po zy cja mi ze stro ny licz nych śro do wisk, za rów no po li tycz -
nych, jak i władz sa mo rzą do wych, są w mo jej oce nie uda ną pró bą osią gnię cia
kon sen su su mię dzy dział kow ca mi a wła dzą.

Po nie waż obo wią zu ją ca usta wa za pew nia in te re sy dział kow ców jak rów nież sa -
mo rzą dów te ry to rial nych, w peł ni po pie ram roz wią za nia praw ne re gu lu ją ce funk -
cjo no wa nie ogro dów dział ko wych na te re nie mia sta El bląg.

El bląg, dnia 26 lu te go 2014 r.

Pan Bo le sław Mi ko łaj czyk
Pre zes Okrę go we go Za rzą du 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w El blą gu

Prezydent Miasta Elblàg
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W od po wie dzi na licz ne za py ta nia do ty czą ce li stu Pre ze sa Związ ku Miast Pol -
skich do Pre zy den ta RP Bro ni sła wa Ko mo row skie go uprzej mie in for mu ję, iż treść
te go li stu nie by ła w ża den spo sób kon sul to wa na z Pre zy den tem Pi ły.

Wno sze nie za strze żeń kon struk cyj nych do Usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych - w szcze gól no ści uwzględ nia jąc tryb prac zwią za nych z jej uchwa le niem
-wy wo łu je mo je za nie po ko je nie.

Wy ra żam prze ko na nie, iż de cy zja Pre zy den ta RP Bro ni sła wa Ko mo row skie go 
w tym za kre sie bę dzie zgod na z ocze ki wa nia mi sym pa ty ków ogro dów dział ko -
wych jak i sa mych dział kow ców.

Prezydent Miasta Pi∏y

Pol ski Zwią zek Dział kow ców
Okrę go wy Za rząd w Pi le 
ul. 11 Li sto pa da 3 64-920 Pi ła

Pi ła, dnia 4 mar ca 2014 r.
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W na wią za niu do li stu Pa na Ry szar da Gro bel ne go Pre ze sa Związ ku Miast Pol -
skich, skie ro wa nym do Pa na Pre zy den ta w dniu 20 grud nia 2013 r., a do ty czą cym
skie ro wa nia usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych do Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go, w ce lu spraw dze nia zgod no ści przy ję tych roz wią zań z art. 21 Kon sty tu -
cji RP, przed sta wiam swo je sta no wi sko w ww. spra wie:

Na te re nie po wia tu pi skie go znaj du je się 10 ro dzin nych ogro dów dział ko wych,
zaj mu ją cych ok. 100,95 ha i obej mu ją cych te re ny ta kich miej sco wo ści, jak: Pisz,
Be mo wo Pi skie, Bia ła Pi ska, Ru cia ne - Ni da i Orzysz. Ogro dy ro dzin ne upra wia -
ne są przez 2.635 dział kow ców.

Ro dzin ne ogro dy dział ko we peł ni ły i peł nią wie le istot nych funk cji tj. spo łecz -
nych, przy rod ni czo-eko lo gicz nych, zdro wot nych i eko no micz nych.

Usta wa oby wa tel ska, pod któ rą pod pi sa ło się 924.801 dział kow ców, w tym miesz -
kań cy i dział kow cy z te re nu po wia tu pi skie go, jest bar dzo do brym ak tem praw nym
za bez pie cza ją cym pod sta wo we pra wa dział kow ców, a tak że we wła ści wy spo sób
umoż li wia wła dzom miast i gmin sto so wa nie za sad zrów no wa żo ne go roz wo ju in -
fra struk tu ry.

Istot ny jest art. 21 usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40), w któ rym zna la zły się za pi sy, że pod miot li kwi -
du ją cy zo bo wią za ny jest do od two rze nia ro dzin ne go ogro du dział ko we go,
po le ga ją ce go na za war ciu ze sto wa rzy sze niem ogro do wym umo wy da ją cej sto wa -
rzy sze niu ogro do we mu ty tuł praw ny do nie ru cho mo ści nie mniej szy od po wierzch -
ni li kwi do wa ne go ro dzin ne go ogro du dział ko we go lub za ło że niu no we go ogro du
dział ko we go i od two rze niu urzą dzeń, któ re by ły przy li kwi do wa niu ogro du.

W mo jej oce nie, wła dze miast i gmin po win ny oto czyć ogro dy dział ko we szcze -
gól ną ochro ną i opie ką. Przed sta wi cie le sa mo rzą dów nie do kła da ją środ ków fi nan -
so wych do ich funk cjo no wa nia, ogro dy utrzy my wa ne są ze skła dek sa mych
dział kow ców.

Starosta Powiatu Piskiego

Sza now ny Pan
Bro ni sław Ko mo row ski
Pre zy dent Rze czy po spo li tej Pol skiej
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Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych we szła w ży cie z dniem 19 stycz nia
2014 r. i sta ła się obo wią zu ją cym ak tem praw nym. Za war te w niej za pi sy są wy ni -
kiem wy pra co wa nia kom pro mi su mię dzy dział kow ca mi a wła ści cie la mi grun tów.
Usta wa re gu lu je sze reg praw i obo wiąz ków za rów no dział kow ców, jak i wła ści -
cie li grun tów, na któ rych funk cjo nu ją lub two rzo ne są no we ogro dy.

Nie po dzie lam pod nie sio nych w li ście Ry szar da Gro bel ne go obaw o nad mier ne
ogra ni cze nie praw wła ści cie li w od nie sie niu do te re nów użyt ko wa nych przez dział -
kow ców. Po twier dze niem te go jest to, że zde cy do wa na więk szość za strze żeń skie -
ro wa nych przez Zwią zek Miast Pol skich do pro jek tu usta wy zo sta ła uwzględ nio na
w osta tecz nie przy ję tej usta wie.

Po ana li zie prze pi sów usta wy, nie do strze gam ele men tów, któ re mo gły by ha mo -
wać czy unie moż li wić re ali za cję pra wa wła sno ści ze stro ny miast i gmin do te re -
nów ogro dów dział ko wych.

Je stem prze ko na ny, że usta wa we wła ści wy spo sób re gu lu je wza jem ne sto sun ki
miast i gmin do te re nu ogro dów dział ko wych. Usta wa ta za bez pie cza ogro dy przed
cał ko wi tą li kwi da cją na ja ki kol wiek cel z jed no cze snym za cho wa niem wła sno ści
sa mo rzą du te ry to rial ne go.

Pra gnę pod kre ślić, że Po wiat Pi ski wspie rał i wspie ra dział kow ców na rzecz dal -
sze go roz wo ju i mo der ni za cji ogro dów. Na te re nie po wia tu pra wie wszyst kie te re -
ny zaj mo wa ne przez ogro dy dział ko we zo sta ły prze ka za ne Pol skie mu Związ ko wi
Dział kow ców w wie czy ste użyt ko wa nie.

W związ ku z po wyż szym pro szę Pa na Pre zy den ta o nie bra nie pod uwa gę wnio -
sków Związ ku Miast Pol skich i nie kie ro wa nie usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.

Pisz, dnia 2 kwiet nia 2014 r.
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Sza now ni Pań stwo!

Wraz z na dej ściem wio sny roz po czął się ko lej ny se zon dział ko wy. Dla wie lu Cho -
rzo wian ten ma ły skra wek zie mi to ca łe ży cie, od skocz nia od co dzien nych pro ble -
mów, a czę sto też je dy na szan sa na spę dze nie wol nych chwil na ło nie na tu ry.

W me diach, w ostat nich mie sią cach, po ja wia ły się in for ma cje, że nie któ re gmi -
ny ma ją pla ny wo bec ogro dów dział ko wych i wy ka zu ją du że za in te re so wa nie prze -
ję ciem te re nów, któ re czę sto zlo ka li zo wa ne są w atrak cyj nych czę ściach mia sta.
Ma jąc na uwa dze te in for ma cje chciał bym Pań stwa uspo ko ić – Cho rzów nie pla -
nu je prze ję cia ogro dów dział ko wych. Za pew niam, że wraz z wej ściem w ży cie no -
wej usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych u nas nic się nie zmie ni. Tak jak
do tej po ry bę dą mo gli Pań stwo z nich ko rzy stać. Dział ki, któ re na Gór nym Ślą sku
po wsta ły ja ko pierw sze, wciąż bę dą ist nia ły dla do bra Cho rzo wian.

Prezydent Miasta Chorzów

Cho rzów, dnia 4 kwiet nia 2014 r.

Łą czę ser decz ne po zdro wie nia
Z po wa ża niem
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W związ ku z prze ka za niem Pre zy den to wi Rze czy po spo li tej Pol skiej sta no wi ska
Związ ku Miast Pol skich z dnia 20 grud nia 2013 r. w spra wie skie ro wa nia do Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go, pra gnę prze ka zać Pa nu swo je sta no wi sko w tej spra wie,
od mien ne od Pań skiej kon klu zji w cy to wa nym pi śmie.

Bo wiem, ja ko go spo darz mia sta i dłu go let ni sa mo rzą do wiec - wszel kie zmia ny
praw ne, któ re bez po śred nio i po śred nio zmie niał by ist nie ją cy stan praw ny funk -
cjo no wa nia ogro dów dział ko wych -po prze dzo ny sze ro kim kom pro mi sem spo łecz -
nym uwa żam za nie po trzeb ne, a wręcz szko dli we spo łecz nie.

Bo ogrod nic two dział ko we to coś znacz nie wię cej niż spo sób spę dza nia wol ne -
go cza su, hob by i re kre acja, to swo ista kul tu ra, styl ży cia opar te na naj waż niej -
szych war to ściach, jak cięż ka pra ca, po rzą dek, eko lo gia i ser decz ne re la cje
mię dzy ludz kie.

Ja ko przed sta wi cie le wład zy, czy to usta wo daw czej, wy ko naw czej czy sa mo rzą -
do wej, win ni śmy za pew nić Dział kow com sta bi li za cję i spo kój, aby mo gli na dal re -
ali zo wać swo je pa sje, krze wić swo ją kul tu rę. Kul tu rę waż nych war to ści, szcze-
gól nie cen nych w obec nych cza sach, kie dy prze ży wa my ich po waż ny kry zys.

No wa usta wa ta ką sta bi li za cję za pew nia dział kow com i niech tak po zo sta nie.

Prezydent Miasta Tarnobrzega

Pan
Ry szard Gro bel ny
Pre zes Związ ku Miast Pol skich

Tar no brzeg, dnia 3 kwiet nia 2014 r. 
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W od po wie dzi na pi smo z dnia 8 kwiet nia 2014 ro ku w spra wie skie ro wa nia przez
Pre ze sa ZMP no wej usta wy o ROD do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, pra gnę Pań stwa
za pew nić, iż pod trzy mu ję swo je sta no wi sko ze stycz nia ubie głe go ro ku, w któ rym
za pew nia łem o mo im po par ciu do ty czą cym ini cja ty wy Oby wa tel skie go Pro jek tu
Usta wy o ROD oraz zło ży łem de kla ra cję, iż bez wzglę du na zmia ny usta wo we po -
zo sta nę Pań stwa so jusz ni kiem w tej kwe stii.

Zwa żyw szy na fakt, że w prze strze ni miej skiej od lat funk cjo nu ją ogro dy dział -
ko we bę dą ce do brem spo łecz nym, ale przede wszyst kim miej scem wy po czyn ku, re -
kre acji i in te gra cji dla wie lu miesz kań ców Beł cha to wa, a tak że ob sza rem do brze
utrzy ma nej zie le ni miej skiej, to nie wąt pli wie utrzy ma nie ta kie go sta nu, w opar ciu
o uchwa lo ne pla ny za go spo da ro wa nia prze strzen ne go na sze go mia sta, jest w mo -
im prze ko na niu nie zbęd ne.

Zło żo ny przez Pre ze sa ZMP do Pre zy den ta RP wnio sek o skie ro wa nie usta wy 
z dnia 13 grud nia 2013 r. o ROD do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w żad nej mie rze
nie bę dzie miał wpły wu na po dej mo wa ne prze ze mnie de cy zje do ty czą ce funk cjo -
no wa nia ogród ków dział ko wych na te re nie Beł cha to wa w obec nym kształ cie.

W tym miej scu chcę zwró cić uwa gę na fakt, że Zwią zek Miast Pol skich, któ re go
Beł cha tów jest człon kiem, jest kor po ra cją wie lu miast, a wszyst kie de cy zje po dej -
mo wa ne są więk szo ścią gło sów. W spra wie do ty czą cej no wej usta wy o ROD - Mia -
sto Beł cha tów nie zna la zło się w tej więk szo ści.

Za wsze pod kre śla łem i na dal to czy nię, iż współ pra ca dział kow ców z sa mo rzą -
dem miej skim po win na ukła dać się w spo sób sprzy ja ją cy bu do wa niu wza jem nych
re la cji i za an ga żo wa niu oby dwu stron w pie lę gno wa nie po nad 100-let niej tra dy cji
ro dzin nych ogród ków dział ko wych.

Po zo sta jąc w sza cun ku, ży czę człon kom wszyst kich ro dzin nych ogród ków dział -
ko wych w Beł cha to wie zdro wia i nie słab ną ce go za pa łu w dzia ła niach na rzecz dba -
ło ści o tak istot ny dla na sze go mia sta ele ment ży cia spo łecz ne go

Prezydent Miasta Bełchatowa

Beł cha tów, dnia 10 kwiet nia 2014 r.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców
Ro dzin ny Ogród Dział ko wy „STOKROTKA”
ul. Ce giel nia na 26 B
97-400 Beł cha tów
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Ro dzin ne ogród ki dział ko we to waż ny ele ment kra jo bra zu każ de go mia sta. Dla -
te go mam wiel ką na dzie ję, iż uda się po wstrzy mać re ali za cję zmian pla no wa nych
w sto sun ku do usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Je stem pe wien, że sy -
tu acja po win na po zo stać bez zmian tak, aby na sze zie lo ne oa zy spo ko ju da lej sa -
tys fak cjo no wa ły ich użyt kow ni ków.

Każ dy z nas do sko na le so bie zda je spra wę z te go, że w każ dym więk szym czy
mniej szym mie ście, ogród ki dział ko we są swo istym ele men tem kra jo bra zu, bez
któ rych cięż ko so bie wy obra zić obec ny wi ze ru nek mia sta. To tu taj ca łe ro dzi ny
wspól nie spę dza ją czas, pod trzy mu jąc wza jem ne wię zi. To tu taj moż na zna leźć
chwi lę wy tchnie nia od miej skie go zgieł ku. Dla te go po pie ram sprze ci wy dział kow -
ców w spra wie wpro wa dza nia zmian do usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych, któ re w przy szło ści mo gły by do pro wa dzić do po wol ne go zni ka nia tych
ob sza rów z te re nów miast. Po pie ram nie tyl ko ja ko pre zy dent Wo dzi sła wia Ślą -
skie go, ale przede wszyst kim ja ko miesz ka niec swo je go mia sta, w któ rym rów nież
ta kie miej sca są.

Ro zu miem oba wy dzia ła czy Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Nie ma żad nej
pew no ści, iż ewen tu al ne no we li za cje prze pi sów mo gą za gro zić ist nie niu ROD, a co
za tym idzie ogród ki mo gą po wo li zni kać z miej skich map. A do te go nie po win ni -
śmy do pu ścić. Z pew no ścią da się w tej spra wie dojść do kon sen su su, któ ry za do -
wo li wszyst kich, a nie skrzyw dzi tyl ko jed ną stro nę.

Prezydent Miasta Wodzisławia Âlàskiego

Wo dzi sław Ślą ski, dnia 28 mar ca 2014 r.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców
Ro dzin ny Ogród Dział ko wy
„Ga jów ka”
Ul. Bo gu miń ska 19
44-300 Wo dzi sław Ślą ski
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W związ ku z li stem Związ ku Miast Pol skich, skie ro wa nym do Pa na Pre zy den ta
w dniu 20 grud nia 2013 ro ku, w któ rym Pan Ry szard Gro bel ny Pre zes Związ ku
za warł su ge stię skie ro wa nia no wej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
z dnia 13 grud nia 2013 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 40) do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go, z uwa gi na wąt pli wo ści jej za pi sów co do zgod no ści z tre ścią art. 21 Kon sty tu -
cji RP, po zwa lam so bie wy ra zić od mien ne sta no wi sko ja ko Sta ro sta Ełc ki.

Na te re nie po wia tu ełc kie go jest 10 ro dzin nych ogro dów dział ko wych, zaj mu ją
one 138,54 ha, na któ rych go spo da ru je 2806 dział kow ców. Są to ogro dy, któ re po -
sia da ją nie zbęd ną in fra struk tu rę i za rzą dza ne są przez de mo kra tycz nie wy bra ne Za -
rzą dy i są wi zy tów ką mia sta Ełk i gmi ny Prost ki.

Ro dzin ne ogro dy dział ko we od za wsze peł ni ły i na dal peł nią wie le istot nych spo -
łecz nych funk cji, wśród któ rych trud no nie do ce nić moż li wo ści re kre acji, in te gra -
cji ro dzin nej i spo łecz nej zwłasz cza lu dzi w po de szłym wie ku, re ali zo wa nia
swo je go hob by w po sta ci upraw ro ślin, kwia tów, wa rzyw, drzew ozdob nych, krze -
wów ce lem po pra wy wa run ków so cjal nych ro dzin dział ko wych, po pra wy funk cjo -
no wa nia zie le ni miej skich czy też edu ko wa nia dzie ci i mło dzie ży wraz z two-
rze niem zdro we go śro do wi ska przy ja zne mu czło wie ko wi.

Usta wa oby wa tel ska, pod któ rą pod pi sa ło się 924 801 dział kow ców, w tym przed -
sta wi cie le po wia tu ełc kie go jest ak tem praw nym za bez pie cza ją cym pra wa dział -
kow ców, a tak że we wła ści wy spo sób umoż li wia mia stom i gmi nom sto so wa nia
za sad zrów no wa żo ne go roz wo ju in fra struk tu ry. Na uwa gę tu taj za słu gu je art. 21
usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych (Dz. U. 
z 2014r. poz.40), w któ rym pod miot li kwi du ją cy obo wią za ny jest do od two rze nia
ROD, po le ga ją ce go na za war ciu ze sto wa rzy sze niem ogro do wym umo wy da ją cej
sto wa rzy sze niu ogro do we mu ty tu łu praw ne go do nie ru cho mo ści nie mniej szej od
po wierzch ni li kwi do wa ne go ROD lub za ło że niu no we go ogro du dział ko we go i od -
two rze niu urzą dzeń i bu dyn ków od po wia da ją cych ro dza jem urzą dze niom i bu dyn -
kom li kwi do wa ne go.

Starosta Powiatu E∏ckiego

Sza now ny Pan
Bro ni sław Ko mo row ski
Pre zy dent Rze czy po spo li tej Pol skiej
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W mo jej oce nie, wła dze miast i gmin po win ny ota czać ogro dy dział ko we szcze -
gól ną opie ką i ochro ną. Mia sta i gmi ny na utrzy ma nie ogro dów nie do kła da ją - nie
ob cią ża ją bu dże tu.

Pod nie sio ne za rzu ty w pi śmie Związ ku Miast Pol skich są nie uza sad nio ne, bo -
wiem obo wią zek two rze nia i funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych
spo czy wa w rów nym stop niu na sto wa rzy sze niu ogro do wym i sa mo rzą dach miast
i gmin.

Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych we szła w ży cie z dniem 19 stycz nia
2014 r. i sta ła się tym sa mym obo wią zu ją cym ak tem praw nym. Za war te w niej
prze pi sy są wy ni kiem kom pro mi su mię dzy dział kow ca mi, a wła ści cie la mi grun -
tów. Usta wa re gu lu je sze reg praw i obo wiąz ków za rów no dział kow ców, jak i wła -
ści cie li grun tów na któ rych funk cjo nu ją lub bę dą two rzo ne no we ogro dy dział ko we.

Nie po dzie lam pod nie sio nych w tre ści li stu obaw o nad mier ne ogra ni cze nie praw
wła ści cie li w od nie sie niu do te re nów użyt ko wa nych przez ogro dy dział ko we. Po -
twier dze niem te go jest cho ciaż by fakt, że zde cy do wa na więk szość za strze żeń skie -
ro wa nych przez Zwią zek Miast na eta pie prac sej mo wych i se nac kich zo sta ła 
w osta tecz nym tek ście usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r. uwzględ nio na.

Do ko nu jąc ana li zy prze pi sów usta wy, nie do strze gam ele men tów, któ re mo gły by
ha mo wać czy unie moż li wiać re ali za cję pra wa wła sno ści ze stro ny miast i gmin do
te re nu ogro du dział ko we go.

Je stem prze ko na ny, ja ko Sta ro sta Ełc ki i dział ko wiec, że no wa usta wa o ROD 
z 13 grud nia 2013 ro ku re gu lu je we wła ści wy spo sób wza jem ne sto sun ki miast,
gmin i dział kow ców, a oczy wi ste dwu stron ne ko rzy ści pły ną ce z jej za pi sów są dla
władz na sze go po wia tu, miast i gmin gdzie są ogro dy dział ko we, ak cep to wa ne.

Pra gnę pod kre ślić, że Po wiat Ełc ki wspie ra dział kow ców w ich pra cy na rzecz
ogro dów, a wszyst kie 10 ogro dów zo sta ły prze ka za ne w wie czy ste użyt ko wa nie, 
w tym je den, któ ry był w po sia da niu ko le ja rzy.

Ja ko Sta ro sta Ełc ki po pie ram treść no wej usta wy o ROD pa mię ta jąc o ich spo łecz -
nej waż nej ro li. Oby wa tel ska usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych za bez -
pie cza ogro dy przed cał ko wi tą li kwi da cją na ja ki kol wiek cel z jed no cze snym
uwzględ nie niem wła sno ści sa mo rzą du te ry to rial ne go.

Ełk, dnia 14 mar ca 2014 r.
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Sza now na Pa ni Pre zes

Od po wia da jąc na Pa ni pi smo z dnia 18 lu te go br. w spra wie wy stą pie nia Prze wod -
ni czą ce go Związ ku Miast Pol skich P. Ry szar da Gro bel ne go skie ro wa ne go do Pre -
zy den ta RP o roz wa że nie moż li wo ści skie ro wa nia no wej usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go in for mu ję, że nie wspie ra -
my sta no wi ska Pa na Ry szar da Gro bel ne go i sa mi też nie wy stą pi my do Pre zy den -
ta RP z wła snym sta no wi skiem w tej spra wie.

Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we w Gmi nie Sę pól no Kraj. funk cjo nu ją od wie lu lat 
i są trwa łym ele men tem kra jo bra zu miej skie go.

Burmistrz Miasta S´pólno Krajeƒskie

Pa ni Bar ba ra Ko kot 
Pre zes Okrę go we go Za rzą du 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w Byd gosz czy

Sę pól no Kra jeń skie, dnia 24 lu tego 2014 r.
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Sza now ny Pa nie Pre zy den cie!

Po za po zna niu się z tre ścią pi sma Związ ku Miast Pol skich z dnia 20 grud nia 2013
ro ku skie ro wa ne go do Pa na Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej, w któ rym Pan
Ry szard Gro bel ny – Pre zes Związ ku su ge ro wał moż li wość skie ro wa nia no wej usta -
wy z dnia 13 grud nia 2013 ro ku o ro dzin nych ogro dach dział ko wych /Dz. U. 
z 2014 r. poz. 40/ do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, z uwa gi na wąt pli wo ści od no szą -
ce się do jej za pi sów, co do zgod no ści z tre ścią art. 21 Kon sty tu cji RP, po zwa lam
so bie, ja ko Bur mistrz Pi sza, któ ry spra wu je pie czę nad pi ską spo łecz no ścią, wy ra -
zić swo ją opi nię w przed mio to wej spra wie.

Ro dzin ne ogro dy dział ko we od wie lu lat peł nią sze reg istot nych spo łecz nych
funk cji np.:

• stwa rza ją moż li wość ak tyw ne go wy po czyn ku na ło nie na tu ry,
• wspie ra ją ak tyw ność fi zycz ną,
• umoż li wia ją in te gra cję ro dzin ną i spo łecz ną,
• re ali zu ją pa sję do upra wy drzew owo co wych, krze wów, wa rzyw.
Usta wa oby wa tel ska, pod któ rej pro jek tem pod pi sa ło się oko ło mi lio na pol skich

ro dzin, w tym rów nież miesz kań cy Pi sza, jest ak tem praw nym, któ ry za bez pie cza
pra wa dział kow ców oraz umoż li wia mia stom i gmi nom sto so wa nie za sad zrów no -
wa żo ne go roz wo ju in fra struk tu ry miej skiej.

W mo jej oce nie, wła dze miast i gmin po win ny oto czyć ogro dy dział ko we szcze -
gól ną opie ką i ochro ną, al bo wiem są one czymś wię cej, niż tyl ko zie lo ną prze strze -
nią w zur ba ni zo wa nej struk tu rze miast i gmin.

Ro dzin ne ogro dy dział ko we bar dzo czę sto ak tyw nie wspie ra ją dzia łal ność sa mo -
rzą dów.

Pod nie sio ne w pi śmie Związ ku Miast Pol skich ar gu men ty są bez za sad ne, po nie -
waż obo wią zek two rze nia i funk cjo no wa nia Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
oraz za pew nie nia im wa run ków dla funk cjo no wa nia spo czy wa w rów nym stop niu
na wła dzach gmi ny i sto wa rzy sze niu ogro do wym.

Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych we szła w ży cie z dniem 19 stycz nia
2014r. i sta ła się obo wią zu ją cym ak tem praw nym. Za war te w niej prze pi sy sta no -
wią kom pro mis mię dzy wła ści cie la mi grun tów a dział kow ca mi.

Burmistrz Miasta Pisz

Pan
Bro ni sław Ko mo row ski
Pre zy dent
Rze czy po spo li tej Pol skiej
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Nie po dzie lam wska za nych w tre ści pi sma Związ ku Miast Pol skich obaw o nad -
mier ne ogra ni cze nie praw wła ści cie li (gmin) w od nie sie niu do te re nów użyt ko wa -
nych przez ogro dy dział ko we. Po twier dze niem te go jest cho ciaż by fakt, że
zde cy do wa na więk szość za strze żeń skie ro wa nych przez Zwią zek Miast Pol skich na
eta pie uchwa la nia przed mio to wej usta wy zo sta ło uwzględ nio nych w osta tecz nym
tek ście usta wy.

Do ko nu jąc ana li zy za pi sów usta wy, nie do strze gam ele men tów, któ re mo gły by
ha mo wać czy unie moż li wiać re ali za cję pra wa wła sno ści ze stro ny gmin do te re nu
ogro do we go.

Po stę pu ją ca urba ni za cja na sze go mia sta w ża den spo sób nie za kłó ca do tych cza -
so we go by tu ogro dów dział ko wych.

Ist nie ją ce 3 ogro dy dział ko we słu żą 1320 ro dzi nom dział ko wym przy no sząc im
wie le ra do ści i sa tys fak cji z upra wy dzia łek, z jed no cze snym wpi sa niem się w kra -
jo braz na sze go mia sta.

Je stem prze ko na ny, że no wa usta wa z dnia 13 grud nia 2013 ro ku o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych we wła ści wy spo sób re gu lu je wza jem ne sto sun ki gmi ny 
i dział kow ców, a oczy wi ste dwu stron ne ko rzy ści pły ną ce z jej za pi sów są dla władz
na sze go mia sta i gmi ny ak cep to wa ne.

Pra gnę pod kre ślić, że Gmi na Pisz wspie ra dział kow ców w ich pra cy na rzecz
ogro dów, a tak że po pie ra no wą usta wę pa mię ta jąc o ich spo łecz nej waż nej ro li.

Oby wa tel ska usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych za bez pie cza ogro dy
przed cał ko wi tą li kwi da cją na ja ki kol wiek cel z jed no cze snym uwzględ nie niem
wła sno ści jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go. Z te go też po wo du nie po dzie lam w
ca ło ści tre ści wnio sku skie ro wa ne go przez Zwią zek Miast Pol skich do Pa na Pre zy -
den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej. Uwa żam, że za rów no sa mo rzą dy, jak i dział kow -
cy po win ni wza jem nie wspie rać się w re ali za cji za dań na rzecz miesz kań ców
na szych gmin.

Pa nie Pre zy den cie pro szę o zi gno ro wa nie pi sma Związ ku Miast Pol skich, uzna -
jąc, iż jest to szko dli we dzia ła nie na rzecz pol skich dział kow ców.

Pisz, dnia 3 kwiet nia 2014 r.
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W związ ku z li stem Związ ku Miast Pol skich, skie ro wa nym do Pa na Pre zy den ta
w dniu 20 grud nia 2013 ro ku, w któ rym Pan Ry szard Gro bel ny – Pre zes Związ ku
za warł su ge stię skie ro wa nia no wej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
z dnia 13 grud nia 2013 ro ku /Dz. U. z 2014 r. poz. 40/ do Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go z uwa gi na wąt pli wo ści jej za pi sów co do zgod no ści z tre ścią art. 21 Kon sty -
tu cji RP po zwa lam so bie wy ra zić swo je sta no wi sko ja ko przed sta wi ciel Mia sta
Eł ku, któ re jest człon kiem Związ ku Miast Pol skich.

Ro dzin ne ogro dy dział ko we od za wsze peł ni ły i na dal peł nią wie le istot nych spo -
łecz nych funk cji, wśród któ rych trud no nie do ce nić moż li wo ści re kre acji i wy po -
czyn ku, wspie ra nia ak tyw no ści fi zycz nej, in te gra cji ro dzin nej i spo łecz nej
zwłasz cza lu dzi w po de szłym wie ku, re ali zo wa nia swo je go hob by w po sta ci upraw
ro ślin, kwia tów, drzew owo co wych i krze wów, po pra wy wa run ków so cjal nych ro -
dzin dział ko wych, po pra wy funk cjo no wa nia zie le ni miej skich czy też edu ko wa nia
mło dzie ży wraz z two rze niem zdro we go śro do wi ska przy ja zne mu czło wie ko wi.

Usta wa oby wa tel ska, pod któ rą pod pi sa ło się 924 801 dział kow ców, w tym miesz -
kań cy Eł ku, jest ak tem praw nym za bez pie cza ją cym pra wa dział kow ców, a tak że we
wła ści wy spo sób umoż li wia mia stom i gmi nom sto so wa nie za sad zrów no wa żo ne -
go roz wo ju in fra struk tu ry miej skiej.

W mo jej oce nie, wła dze miast i gmin po win ny ota czać ogro dy dział ko we szcze -
gól ną opie ką i ochro ną, bo wiem są one czymś wię cej niż tyl ko zie lo ną prze strze -
nią w zur ba ni zo wa nej struk tu rze miast.

Ro dzin ne ogro dy dział ko we, two rzą wa run ki do bre go wy po czyn ku, ak ty wi za cji
i in te gra cji ro dzin, peł nią istot ne funk cje so cjal ne i spo łecz ne, czę sto wy rę cza ją 
w tym za kre sie sa mo rzą dy, o czym na le ży pa mię tać i to do ce nić. Mia sta na utrzy -
ma nie ogro dów nie wy kła da ją środ ków pu blicz nych.

Prezydent Miasta E∏ku

Pan
Bro ni sław Ko mo row ski
Pre zy dent
Rze czy po spo li tej Pol skiej
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Pod nie sio ne ar gu men ty w pi śmie Związ ku Miast Pol skich są nie uza sad nio ne, bo -
wiem obo wią zek two rze nia i funk cjo no wa nia Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
oraz za pew nie nia im wa run ków dla funk cjo no wa nia spo czy wa w rów nym stop niu
na sto wa rzy sze niu ogro do wym i wła dzach miast.

Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych we szła w ży cie z dniem 19 stycz nia
2014 ro ku i sta ła się tym sa mym obo wią zu ją cym ak tem praw nym. Za war te w niej
prze pi sy są wy ni kiem kom pro mi su mię dzy dział kow ca mi, a wła ści cie lem grun tów.

Usta wa re gu lu je sze reg praw i obo wiąz ków za rów no dział kow ców, jak i wła ści -
cie li grun tów, na któ rych funk cjo nu ją lub bę dą two rzo ne no we ogro dy dział ko we.

Nie po dzie lam pod nie sio nych w tre ści li stu obaw o nad mier ne ogra ni cze nie praw
wła ści cie li gmin w od nie sie niu do te re nów użyt ko wa nych przez ogro dy dział ko we.
Po twier dze niem te go jest cho ciaż by fakt, że zde cy do wa na więk szość za strze żeń
skie ro wa nych przez Zwią zek Miast Pol skich, na eta pie prac sej mo wych i se nac -
kich, w osta tecz nym tek ście usta wy z dnia 13 grud nia 2013 ro ku zo sta ła uwzględ -
nio na.

Do ko nu jąc ana li zy przy pi sów usta wy, nie do strze ga się ele men tów, któ re mo gły -
by ha mo wać czy unie moż li wiać re ali za cję pra wa wła sno ści ze stro ny miast i gmin
do te re nu ogro du dział ko we go.

Po stę pu ją ca urba ni za cja na sze go mia sta w ża den spo sób nie za kłó ci ła do tych cza -
so we go by tu ogro dów dział ko wych.

Ist nie ją ce ogro dy dział ko we umiesz czo ne są w miej sco wym pla nie za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go mia sta Eł ku i słu żą znacz nej czę ści na szych miesz kań ców,
przy no sząc im wie le sa tys fak cji, z jed no cze snym wpi sa niem się w kra jo braz mia -
sta.

Je stem prze ko na ny, że no wa usta wa o ROD z dnia 13 grud nia 2013 ro ku re gu lu -
je we wła ści wy spo sób wza jem ne sto sun ki mia sta i dział kow ców, a oczy wi ste dwu -
stron ne ko rzy ści pły ną ce z jej za pi sów są dla władz na sze go mia sta ak cep to wa ne.

Pra gnę pod kre ślić, że mia sto Ełk wspie ra dział kow ców w ich pra cy na rzecz ogro -
dów i po pie ra niu no wej usta wy o ROD, pa mię ta jąc o ich spo łecz nej, waż nej ro li.

Oby wa tel ska usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych za bez pie cza ogro dy
przed cał ko wi tą li kwi da cją na ja ki kol wiek cel, z jed no cze snym uwzględ nie niem
wła sno ści sa mo rzą du te ry to rial ne go. Z te go też po wo du nie po dzie lam w ca ło ści
tre ści wnio sku skie ro wa ne go przez Zwią zek Miast Pol skich do Pre zy den ta Rze -
czy po spo li tej Pol skiej. Uwa żam, że za rów no sa mo rzą dy, jak i dział kow cy po win -
ni wspie rać się w re ali za cji za dań na rzecz oby wa te li – miesz kań ców na szych Miast.

Ełk, dnia 20 mar ca 2014 r.
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Rol nic two miej skie by ło przez wie le lat za nie dby wa ne
i nie do ce nia ne – za rów no przez pla ni stów, po li ty ków od -
po wie dzial nych za spra wy rol nic twa, jak i spo łe -
czeń stwo.  Ci pierw si trak to wa li te te re ny ja ko po ten cjal -
ne ob sza ry pod roz wój in we sty cji miej skich, po li ty cy
kon cen tro wa li się na te re nach wiej skich, spo łe czeń stwo
na to miast za chwy co ne by ło po stę pem, roz wo jem i ma so -
wą pro duk cją żyw no ści. Jed nak w ostat nim cza sie na -
ukow cy z ca łe go świa ta co raz gło śniej  bi ją na alarm,
wska zu jąc na to, że rol nic two miej skie mu si po now nie
„wró cić do gry”, gdyż je go po zy tyw nych aspek tów nie
da się za stą pić ni czym in nym. Je że li chce my tak że, by
na sze spo łe czeń stwo roz wi ja ło się pra wi dło wo, musimy

zrozumieć, że nie jest to moż li we bez kon tak tu z na tu rą
i in ny mi for ma mi ży cia. Do po dob nych wnio sków do -
szli tak że uczest ni cy spo tka nia Ko mi te tu Za rzą dza ją ce -
go oraz Grup Ro bo czych COST, któ re od by ło się 
w dniach 2-4 kwiet nia w Szko le Głów nej Go spo dar stwa
Wiej skie go w War sza wie. Do udzia łu za pro sze ni zo sta li
tak że przed sta wi cie le Pol skie go Związ ku Dział kow ców
z pre ze sem PZD Eu ge niu szem Kon drac kim na cze le,
któ rzy od po nad 30 lat w zna czą cy  spo sób przy czy nia -
ją się do pro mo cji ogrod nic twa w Pol sce, a tak że ży cia w
zgo dzie z na tu rą. Re fe rat po świę co ny ogrod nic twu dział -
ko we mu w Pol sce przed sta wił prof. dr hab. Ka zi mierz
Wiech (wię cej na str 89).

V. PZD UCZESTNIKIEM SPOTKANIA KO MI TE TU 
ZA RZÑDZA JÑCE GO ORAZ GRUP 
RO BO CZYCH COST 

1. Informacja

Czas na zmiany

Uczest ni cy kon fe ren cji zwró ci li uwa gę, że pro blem
„tę sk no ty” za na tu rą sta je się co raz bar dziej od czu wal ny
w wie lu spo łecz no ściach, gdyż co raz wię cej osób prze -
sta ją za do wa lać na fa sze ro wa ne che mią pro duk ty oraz
ob co wa nie głów nie ze szkla ny mi wie żow ca mi. Jak mó -
wi li ba da cze wła sno ręcz ne upra wia nie ro ślin, na wet 
w ma łej ska li, po za tym, że da je nie sa mo wi tą sa tys fak -
cję po zwa la tak że unie za leż nić się od kor po ra cyj nej
prze my sło wej pro duk cji. Na dość cie ka wy aspekt ogrod -
nic twa miej skie go uwa gę zwró ci ła tak że pro fe sor Eli za -
beth Bra bec z Uni wer sy te tu w  Mas sa chu setts, w oce nie
któ rej każ dy czło wiek, któ ry chce się do brze roz wi jać
mu si mieć kon takt z na tu rą i in ny mi for ma mi ży cia. Te -
go kon tak tu po trze bu je my jak tle nu do ży cia. 

Jak mó wi ła co raz czę ściej za czy na ją to do strze gać
miesz kań cy wy so ko roz wi nię tych miast, cze go do brym

przy kła dem jest to, co dzie je się w Sta nach. Otóż tam,
co raz wię cej osób sta ra się „prze chwy cić” choć by ma ły
skra wek zie mi, by prze ro bić go w przy do mo wy ogró dek.
Dzię ki ta kie mu ogród ki po wsta ją nie mal wszę dzie 
– mię dzy blo ka mi, na da chach czy ele wa cjach bu dyn -
ków. Oka zu je się tak że, że de fi cyt te re nów zie lo nych do -
pro wa dził do te go, że dla nie któ rych atrak cyj ne sta ły się
na wet pa sy zie le ni po ło żo ne wzdłuż to rów ko le jo wych. 

Jak wska zy wa ła Eli za beth Bra bec dość cie ka we jest
też to, że ogród ki te nie ma ją nic wspól ne go z wy izo lo -
wa ny mi prze strze nia mi, w któ rej każ dy wła ści ciel ja sno
za zna cza swój te ren i nie do pusz cza do nie go in nych.
Dzie je się wręcz prze ciw nie. Wo kół tych ogród ków two -
rzy się coś w ro dza ju są siedz kiej wspól no ty, gdzie lu -
dzie przede wszyst kim współ pra cu ją ze so bą, a nie kon -
ku ru ją.

Pro blem jest też w Pol sce

Uczest ni cy kon fe ren cji wska za li tak że, że pro blem
zmniej sza ją cej się licz by te re nów zie lo nych w mia stach
z ro ku na rok sta je się tak że co raz bar dziej wi docz ny
rów nież w Pol sce. Dzie je się to głów nie na sku tek te go,
że mia sta chcą się co raz bar dziej roz wi jać i roz ra stać,
dla te go wci śnię cie ko lej ne go wie żow ca w cen trum mia -
sta wią że się za zwy czaj z li kwi da cją ja kie goś te re nu zie -
lo ne go. Dla te go zie lo nych wysp, zwłasz cza w cen trach
du żych miast, ma my dziś co raz mniej. 

Jak jed nak wska zy wał w swo im re fe ra cie  po świę co -
nym ogrod nic twu dział ko we mu – pro fe sor Ka zi mierz
Wiech w tym kon tek ście ro la ogro dów dział ko wych zda -
je się być nie do prze ce nie nia. Bo wiem to dzię ki nim aż
czte ry mi lio ny Po la ków ma za pew nio ną swo ją oa zę zie -
le ni, w któ rej mo że spę dzać wol ny czas, wy po czy wać 
z ro dzi ną, spę dzać wa ka cje, upra wiać w ta ni spo sób po -
zba wio ne che mii owo ce i wa rzy wa. 
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Wnio sek jest więc je den.  W Pol sce nie do szli śmy jesz -
cze do eta pu w któ rym mu sie li by śmy upra wiać owo ce
czy wa rzy wa na ele wa cjach bu dyn ków. Do brze bę dzie,
je że li za dba my o to, by tak po zo sta ło. Bo co do te go, że
nie je den z na szych za chod nich są sia dów mógł by nam
po zaz dro ścić ta kiej sy tu acji chy ba nikt nie po wi nien

mieć wąt pli wo ści. Tu war to też przy po mnieć dość zna -
ne po wie dze nie „cu dze chwa li cie, swe go nie zna cie”,
któ re w kon tek ście bli sko 43 ty się cy hek ta rów, ja kie zaj -
mu ją dziś ogro dy dział ko we do sko na le się spraw dza.
War to więc, by to cze go za zdrosz czą nam na si są sie dzi
zo sta ło do ce nio ne tak że przez nas sa mych.

(mz)

2. Re fe rat pro f. dr hab. Kazimierza Wie cha

Ogro dy dział ko we w Pol sce

Po wsta nie ogro dów dział ko wych na zie miach pol skich
mia ło te sa me źró dła co w ca łej Eu ro pie. Świa tli lu dzie
w XIX wie ku wy my śli li, jak po móc nie za moż nym ro -
dzi nom miej skim. Ów cze sne wła dze miast or ga ni zo wa -
ły ogro dy dział ko we da jąc lu dziom dział ki, aby mo gli
oni pro du ko wać na nich owo ce i wa rzy wa na wła sne po -
trze by. Pierw szym na zie miach pol skich był ogród im.
Po wstań ców Wiel ko pol skich w Koź mi nie Wiel ko pol -
skim. Do ku men ty świad czą ce o je go ist nie niu się ga ją
dru giej po ło wy XVIII wie ku, jed nak w Pol sce za pre kur -
so ra ogrod nic twa dział ko we go uzna je się ogród „Ką pie -
le Sło necz ne” w Gru dzią dzu, któ re go for ma or ga ni-
za cyj na by ła zbli żo na do dzi siaj obo wią zu ją cej. Ten
ogród po wstał w 1897 r. Oba ogro dy ist nie ją do dnia dzi -
siej sze go w tym sa mym miej scu.

Ogro dów przy by wa ło w mia rę, jak wzra sta ło za po trze -
bo wa nie na dział ki ze wzglę du na sy tu ację spo łecz no -
-eko no micz ną, a tak że wa run ki praw ne dla funk cjo-
no wa nia ogro dów. W 1939 r. w Pol sce ogro dy zaj mo wa -
ły 3050 ha, na któ rych by ło 49 ty się cy dzia łek. W okre -
sie oku pa cji pod czas II Woj ny Świa to wej ogro dy speł-
nia ły przede wszyst kim funk cje apro wi za cyj ną. Ta ką
funk cję rów nież speł nia ły po woj nie, bo w wy nisz czo -
nym kra ju bra ko wa ło żyw no ści. Naj więk szy roz wój
ogro dów, nie spo ty ka ny ni gdzie na świe cie, da tu je się na

la ta 80-te XX wie ku. Zła sy tu acja eko no micz na w kra ju
spo wo do wa ła ogrom ne za po trze bo wa nie na dział ki. 
Z dru giej stro ny ogro dy otrzy ma ły naj więk sze wspar cie
– swo ją wła sną nie za leż ną or ga ni za cję PZD. W cią gu kil -
ku lat w Pol sce zbu do wa no ogro dy na pow. oko ło 14 ty -
się cy hek ta rów, w któ rych dział ki otrzy ma ło 365 ty się cy
ro dzin. Dzi siaj w Pol sce jest 4929 ro dzin nych ogro dów
dział ko wych, na po wierzch ni 43 ty się cy 350 hek ta rów.
W ogro dach tych jest po nad 965 ty się cy dzia łek. W mia -
stach jest oko ło 85% wszyst kich ogro dów w Pol sce.

W 2011 ro ku PZD prze pro wa dzi ło bar dzo sze ro kie ba -
da nie wśród użyt kow ni ków dzia łek. Wy ni ki są dość za -
ska ku ją ce. Oka zu je się, że aż 37,22% użyt kow ni ków
dzia łek nie osią gnę ło 50 lat ży cia. Ko lej ne 37,66% jest 
w prze dzia le od 50 do 65 lat. Tyl ko jed na czwar ta użyt -
kow ni ków dzia łek jest w wie ku eme ry tal nym. Jest to
bar dzo du ża zmia na, bo wiem jesz cze kil ka na ście lat te -
mu eme ry ci sta no wi li po ło wę wszyst kich użyt kow ni ków
dzia łek. Te raz w Pol sce ob ser wu je się bar dzo du że za in -
te re so wa nie dział ka mi mło dych ro dzin. To dla wie lu je -
dy na moż li wość wy cho wy wa nia dzie ci w kon tak cie 
z przy ro dą, to też je dy na moż li wość spę dza nia wol nych
dni i urlo pów. Wresz cie jest to miej sce pro duk cji zdro wej
żyw no ści dla dzie ci, ale tak że miej sce, gdzie dzieć mi
mo gą zaj mo wać się dziad ko wie.

Rys hi sto rycz ny

Pod sta wy praw ne funk cjo no wa nie ROD

Re ali za cja spo łecz nych i eko lo gicz nych funk cji ogrod -
nic twa dział ko we go wy ma ga stwo rze nia od po wied nich
za bez pie czeń praw nych. Wie le ogro dów po ło żo nych jest
na atrak cyj nych grun tach, któ re czę sto po strze ga ne są
przez pry zmat ich wa lo rów eko no micz nych. Ta ka per -

spek ty wa ro dzi licz ne za gro że nia dla ist nie nia ogro dów
w mia stach. Stąd po trze ba spe cjal nej usta wy, nor mu ją cej
funk cjo no wa nie i ochro nę ogro dów dział ko wych. Do -
strze żo no to już w okre sie mię dzy wo jen nym, kie dy pra -
ce nad pro jek tem usta wy zo sta ły prze rwa ne w 1939 r. Po
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woj nie zo sta ły one wzno wio ne i wy da no de kret w 1946 r.
Ko lej nym ak tem by ła usta wa z 1949 r., któ ra po zba wi ła
ruch dział ko wy sa mo dziel no ści i sa mo rząd no ści. Do pie -
ro na fa li ru chów spo łecz nych, zwią za nych z po wsta -
niem „So li dar no ści”, śro do wi sko dział kow ców do pro -
wa dzi ło do uchwa le nie usta wy w 1981 r., któ ra przy czy -
ni ła się do ogrom ne go roz wo ju ogrod nic twa dział ko we -
go. Po zmia nach spo łecz no-go spo dar czych w 1989 roku
po ja wi ły się no we pro ble my i za gro że nia. Od po wie dzią
na te wy zwa nia by ła usta wa z 2005 r. 

Dzi siaj w Pol sce obo wią zu je no wa usta wa z dnia 13
grud nia 2013 ro ku o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
Zo sta ła opra co wa na przez or ga ni za cję pol skich dział -
kow ców, wspar ta pra wie mi lio nem pod pi sów i przed ło -
żo na ja ko pro jekt oby wa tel ski. Usta wa za bez pie cza
ist nie nie i roz wój ogrod nic twa dział ko we go po przez roz -
wią za nia wdro żo ne na trzech płasz czy znach. 

Po pierw sze, usta wa stwo rzy ła opty mal ne wa run ki
praw ne dla dział kow ców i ogro dów, za sad ni czo wzmac -
nia jąc ich po zy cję praw ną. Osią gnię to ten cel głów nie
po przez nada nie kon kret nych upraw nień i przy wi le jów,
a zwłasz cza praw do grun tów i wy pra co wa ne go ma jąt ku
oraz udo god nień fi nan so wych. W efek cie każ dy dział -
ko wiec jest trak to wa ny ja ko peł no praw ny pod miot, ko -
rzy sta ją cy z sze ro kie go za bez pie cze nia swo ich praw 
i in te re sów. 

Po wtó re, usta wa wpro wa dzi ła me cha ni zmy ochro ny
przed naj po waż niej szy mi za gro że nia mi dla ist nie nia
ogro dów i praw dział kow ców. Re gu lu je zwłasz cza kwe -
stię li kwi da cji ogro dów, okre śla jąc za sa dy usu wa nia
ogro dów głów nie z prze strze ni miej skiej. Za sad ni czym
wy mo giem li kwi da cji jest przy dzie le nie te re nu za stęp -
cze go z od two rzo ną in fra struk tu rą oraz wy pła ta od szko -

do wań dla dział kow ców. Dzię ki te mu stwo rzo no opty -
mal ne wa run ki do roz wo ju miast z za cho wa niem sub -
stan cji ogro dów i praw dział kow ców.

Po trze cie wresz cie, usta wa stwo rzy ła sil ne ra my or -
ga ni za cyj ne dla funk cjo no wa nia ogrod nic twa dział ko -
we go. Więk szość dział kow ców i ogro dów sku pio na jest
w Pol skim Związ ku Dział kow ców – ogól no pol skiej, sa -
mo dziel nej i sa mo rząd nej or ga ni za cji spo łecz nej. Pod -
sta wo wym ce lem Związ ku jest pro wa dze nie ogro dów
oraz re pre zen to wa nie i obro na praw dział kow ców. PZD
dba więc o prak tycz ną re ali za cję gwa ran cji za pi sa nych 
w usta wie. Prze ciw dzia ła wszel kim pró bom na ru sza nia
in te re sów dział kow ców po przez roz ma ite dzia ła nia, 
a zwłasz cza le gi sla cyj ne, są do we i ad mi ni stra cyj ne. 
W szcze gól no ści PZD bro ni ist nie nia ogro dów przed za -
ku sa mi roz ma itych in we sto rów dą żą cych do li kwi do wa -
nia ogro dów pod ce le ści śle ko mer cyj ne. Po nad to
Zwią zek pro wa dzi sze ro ką dzia łal ność in we sty cyj ną,
oświa to wą i me dial ną, za pew nia jąc roz wój pol skie go
ogrod nic twa dział ko we go.     

Jak za tem wi dać usta wa kom plek so wo unor mo wa ła
naj waż niej sze spra wy do ty czą ce ogrod nic twa dział ko -
we go. Z jej do bro dziejstw ko rzy sta bli sko mi lion pol -
skich ro dzin. Usta wa zo sta ła do brze przy ję ta przez
dział kow ców i ogro dy. Chro ni bo wiem ich pra wa i in te -
re sy. Jest to obec nie szcze gól nie waż ne, gdyż te re ny
ogro dów sta no wią przed miot po żą da nia wie lu śro do wisk
po li tycz nych i eko no micz nych. Usta wa stoi na prze szko -
dzie za mia rom li kwi da cji ROD wy łącz nie ze wzglę dów
ko mer cyj nych. Dla te go usta wa spo ty ka się z ko lej ny mi
nie uza sad nio ny mi ata ka mi. Stąd dzi siaj jed nym z naj -
waż niej szych za dań Związ ku jest nie tyl ko wdro że nie
usta wy w ży cie, ale jej obro na przed pró ba mi uchy le nia. 

Pro duk cja sa dow ni cza ogro dów dział ko wych

Trud no do kład nie osza co wać roz miar pro duk cji ogrod -
ni czej ogro dów dział ko wych. Praw do po dob nie wy no si
on nie wię cej niż 10% cał ko wi tej pro duk cji owo ców 
i wa rzyw w Pol sce. Pro duk cja ogrod ni cza uzy ska na na
dział kach od by wa się zgod nie z in te gro wa ną ochro ną ro -
ślin (IPM) oraz me to da mi eko lo gicz ny mi, są za tem chęt -
nie spo ży wa ne, gdyż po strze ga się je ja ko wol ne od

me ta li cięż kich, szko dli wych związ ków azo to wych oraz
po zo sta ło ści po pe sty cy dach. Wie lu spo śród wła ści cie li
dzia łek upra wia wa rzy wa i owo ce na wła sne po trze by,
jed nak ro śnie gru pa osób, dla któ rych dział ka to nie tyl -
ko ak tyw ność, ale miej sce re lak su po co dzien nej, czę sto
fi zycz nej pra cy, a tak że prze strzeń do spo tkań z przy ja -
ciół mi i or ga ni za cji im prez

PO ZY TYW NY WPŁYW OGRO DÓW DZIAŁ KO WYCH NA JA KOŚĆ ŻY CIA 
W WIEL KIM MIE ŚCIE

W cen trach wiel kich miast znaj du je się po nad 4600
ogro dów dział ko wych, bę dą cych praw dzi wy mi „ob sza -

ra mi zie le ni” czy „zie lo ny mi płu ca mi”, któ re cha rak te ry -
zu je róż no rod ność struk tu ry i kom po zy cji ga tun ków. 

Po pra wa mi kro kli ma tu na ob sza rach zur ba ni zo wa nych
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Po win ni śmy pa mię tać, że 50-let nie drze wo za spo ka ja
po trze by tle no we jed ne go czło wie ka (ty le sa mo tle nu
pro du ku je rocz nie 3–4 akry traw ni ka). W jed nym ogro -
dzie dział ko wym w Kra ko wie znaj du je się 150 po je dyn -
czych dzia łek, o cał ko wi tej po wierzch ni oko ło 4 hek -
ta rów, na któ rych ro śnie 600 drzew owo co wych, 3000
krze wów owo co wych, a tak że trud na do po li cze nia ilość
drzew i krze wów ozdob nych, by lin i ro ślin se zo no wych.

Wy pro du ko wa na przez nie ener gia, bę dą ca efek tem
wchła nia nia CO2, jest na stęp nie do star cza na drob no -
ustro jom gle bo wym (10 000 ga tun ków bak te rii oraz
3000 ga tun ków grzy bów).

Wie le drzew i krze wów, upra wia nych w ogro dach
dział ko wych, ob ni ża tem pe ra tu rę po wie trza w oko li cy
o oko ło  2–30C, co da je uczu cie kom for tu oso bom znaj -
du ją cym się na je go te re nie. 

ME TO DY OCHRO NY GLE BY NA DZIAŁ KACH

Gle ba jest pod sta wą pro duk cji ogrod ni czej w każ dej
dzie dzi nie rol nic twa, rów nież w ogro dach dział ko wych.
W Pol sce dział ki by ły czę sto pla no wa ne i two rzo ne na
nie użyt kach, a tak że te re nach daw niej zaj mo wa nych
przez prze mysł lub też zde wa sto wa nych przez fir my bu -
dow la ne. Dzię ki dział kow com, pra cu ją cym na ta kich ob -
sza rach, by ły one stop nio wo przy wra ca ne do użyt ku
rol ni cze go. W mi nio nych la tach w Pol sce, a tak że w in -
nych eu ro pej skich pań stwach, za ob ser wo wa no zmniej -
szo ną ilość ma te rii or ga nicz nej (próch ni cy) w gle bie (dla
przy kła du w Niem czech śred nia ilość próch ni cy w gle bie
spa dła o oko ło 20 %.). W tej sy tu acji, ogro dy dział ko we
od gry wa ją istot ną ro lę, ja ko miej sca, gdzie pro du ko wa -
na jest próch ni ca, a gle ba jest chro nio na przed pro ce sem
ero zji.  

300 m2 dział ka pro du ku je oko ło 10 m3 pro du ku je or ga -
nicz ne od pa dy, któ re po dal szej ob rób ce da ją w przy bli -
że niu 0,8 m3 kom po stu, za wie ra ją ce go oko ło 30 ki lo-
gra mów czy stych skład ni ków od żyw czych dla ro ślin. 

Spo so by ochro ny gle by, sto so wa ne w ogro dach dział -
ko wych:

• pło do zmian
• sa dze nie ro ślin okry wo wych
• do star cza nie kom po stu, ściół ko wa nie, 
• upra wa ro ślin na zie lo ny na wóz
• uty li za cja resz tek or ga nicz nych

OCHRO NA BIO RÓŻ NO ROD NO ŚCI NA DZIAŁ KACH  

Na ob sza rze, gdzie wy stę pu je wie le ga tun ków ro ślin,
zna le zie nie ro śli ny ży wi ciel skiej jest dla szkod ni ków
trud nym za da niem, ze wzglę du na wy dzie la ną przez nie
mie sza ni nę za pa chów (za pa cho wy ka mu flaż). Co wię -
cej, ro śli ny upra wia ne w bli skim, zróż ni co wa nym są -

siedz twie, w gę stym, zie lo nym sku pi sku sta no wią dla ro -
śli no żer nych in sek tów ba rie rę fi zycz ną, po śród któ rej
nie ła two jest cho dzić/la tać, a tak że zna leźć od po wied nią
ro śli nę ży wi ciel ską (ka mu flaż wi zu al ny). Czę sto za da -
nie to oka zu je się nie moż li we. 

Bio róż no rod ność w ogro dach dział ko wych

Ni ko go nie trze ba chy ba prze ko ny wać o po trze bie
ochro ny bio róż no rod no ści ro ślin i zwie rząt na te re nie
ogro dów dział ko wych. Po mi mo iż nie ro zu mie my waż -
no ści posz cze gól nych ro ślin i in sek tów, na sza sa tys fak -
cja z po wo du świa do mo ści ist nie nia róż nych ga tun ków
na dział ce jest istot ną “war to ścią do da ną”.

Po win ni śmy też pa mię tać: 
„Im więk sza jest róż no rod ność ga tun ków i im wię cej

jest wza jem nych re la cji po mię dzy ro śli na mi, in sek ta mi 
i in ny mi or ga ni zma mi, tym sil niej sza, bar dziej od por na 
i skru pu lat na jest sieć tych wza jem nych od dzia ły wań”.

Z dru giej jed nak stro ny, obec ność róż nych ro ślin, bę dą -

cych źró dłem nek ta ru i py łu kwia to we go spra wia, że
dział ki są od wie dza ne przez ogrom ną licz bę za py la czy,
ta kich jak pszczo ły miod ne oraz in ne ga tun ki dzi kich
pszczół, jak rów nież in ne owa dy (pa so ży ty i te, któ re ży -
wią się szkod ni ka mi), któ re po skon su mo wa niu od po -
wied niej ilo ści nek ta ru i pył ku oraz wy pro du ko wa niu
opty mal nej licz by jaj bę dą po szu ki wać do bre go miej sca
dla swo je go po tom stwa w ko lo niach mszyc, we wnątrz
ciał gą sie nic, larw oraz po czwa rek in nych in sek tów, by
zre du ko wać ich licz bę. Nie po win no nas dzi wić, że 
w ogro dzie bez “smro du pe sty cy dów” po ziom pa so ży -
to wa nia do ko ny wa ne go przez lar wy kru szyn ki i in ne pa -
so ży ty, ży wią ce się ja ja mi mo ty li  ro dzi ny brud ni co-
wa tych wy no si 90%. 
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Te sa me pa so ży ty nisz czą rów nież ogrom ną licz bę jaj,
skła da nych przez in ne szkod ni ki, ta kie jak mo ty le z ro -
dzi ny zwój ko wa tych, pięt nów ka ka pust ni ca, a tak że bie -
li nek ka pust nik. In ny, waż ny pa so żyt Co te sia glo me ra ta
za bi ja 50–90% larw bie lin ka ka pust ni ka i spo krew nio -
nych z ni mi C. ru be cu la, 20–40% bie lin ka na pni ka 
i 20–40% ich gą sie nic. Pa so ży tu ją ca lar wa Dia deg ma fe -
ne stra lis za bi ja rocz nie 70–90% s gą sie nic, pod czas gdy
dra pież na lar wa mu chy, pod czas swo je go ży cia, trwa ją -
ce go 4 ty go dnie, kon su mu je po nad 1000 mszyc. Chrzą-
sz cze z ro dzi ny bie ga czo wa tych, któ re pe ne tru ją gle bę
każ dej dział ki, za bi ja ją trud ną do osza co wa nia licz bę jaj
in sek tów, larw, po czwa rek oraz mszyc, któ re spa da ją 
z ro ślin. 

Mo że my stwier dzić, że z po wo du po ży tecz nych owa -
dów i in nych bio tycz nych i an ty bio tycz nych czyn ni ków
każ de go ro ku na stę pu je re duk cja oko ło 95% in sek tów,
znaj du ją cych się w róż nych sta diach roz wo ju. Po mi mo

du żej ak tyw no ści po ży tecz nych owa dów, ta ogrom na
śmier tel ność szkod ni ków nie jest wy star cza ją ca i wciąż
są one w sta nie do ko nać znacz nych szkód w upra wia -
nych ro śli nach. Nie dzie je się to zbyt czę sto. Je dy nie nie -
licz ne po śród ty się cy in sek tów są w sta nie te go do ko nać.
Bar dzo czę sto lu dzie prze sa dza ją, uzna jąc za szkod ni ki
owa dy i roz to cza, któ re w rze czy wi sto ści nie są za gro że -
niem dla plo nów oraz roz wo ju ro ślin. 

Każ dy dział ko wiec po wi nien za dać so bie na stę pu ją ce
py ta nie:

Co mie ści się w ob sza rze mo jej ak cep ta cji, a co nie? 

od po wiedź:

Je stem w sta nie za cho wać je dy nie 90% owo ców, niech
po zo sta łe 10% zo sta nie hoj nie od da ne in nym or ga ni -
zmom. 

Czym jest bio róż no rod ność? 

Wy obraź my so bie ota cza ją cą nas na tu rę ja ko wiel kie
puz zle, po dzie lo ne na nie zli czo ną ilość ele men tów. Trze -
ba wie dzieć, że jest ona znacz nie bar dziej skom pli ko wa -
ne, niż ja kie kol wiek zna ne nam puz zle, a każ da część tej
na tu ral nej mo zai ki jest po wią za na z trud ną do opi sa nia

licz bą ga tun ków, pa su ją cych do sie bie wza jem nie. Brak
choć by jed ne go z ele men tów mo że do pro wa dzić do de -
struk cji tych skom pli ko wa nych puz zli, co po cią ga za so -
bą stra ty w upra wach, zwią za ne ze wzmo żo ną ak tyw-
no ścią ga tun ków ta kich jak: zwój ki i kwie cia ki . 

Bio róż no rod ność wy stę pu ją ca na ja bło ni:

• Na jed nym li ściu znaj du je się oko ło 50 szpe cie li 
z ro dza ju Erio phy es, znaj du ją cych się w róż nych sta -
diach roz wo ju, 15–50 larw przę dzior ków, 1 –  lar wy
owa dów dra pież nych

• Na każ dej ja bło ni mo że ist nieć 30 – 50 ko lo nii mszyc

(z każ dej z nich wy cho dzi kil ka ty się cy mszyc), owa -
dy skła da ją ce ja ja w li ściach – 1/1000 li ści, lar wy
ciem – 5%, gą sie ni ce – 1/300 li ści, kwie ciak ja błon -
ko wiec nisz czy rocz nie wię cej niż 10% pą ków kwia -
to wych (a nie kie dy na wet 50%).

Ochro na bio róż no rod no ści:

• Pod trzy my wa nie jak naj więk sze go zróż ni co wa nia
ga tun ków ro ślin – spra wia, że licz ba owa dów ro śli -
no żer nych jest ogra ni cza na przez ro sną cą licz bę po -
ży tecz nych owa dów (dra pież ni ków i pa so ży tów)

• Do star cze nie owa dom do stę pu do po ży wie nia – nek -
ta ru i pył ku kwia to we go, pod no sze nie przez ca ły
czas licz by za py la czy oraz owa dów po ży tecz nych

• Ochro na dzi kich ob sza rów, po ro śnię tych ro ślin no -
ścią – al ter na tyw nych miejsc roz wo ju po ży tecz nych
or ga ni zmów, a tak że rzad kich, za gro żo nych wy gi -
nię ciem pięk nych mo ty li i żu ków

• Bu do wa nie miejsc schro nie nia dla pta ków, ssa ków 
– dra pież ni ków  oraz nie któ rych in nych ga tun ków
zwie rząt
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Obo wiąz kiem każ de go dział kow ca po win na być
ochro na po ży tecz nych owa dów. Z każ dym „szkod ni -
kiem” po wią za na jest więk sza bądź mniej sza licz ba pa -

so ży tów i dra pież ni ków, od gry wa ją cych klu czo wą ro lę 
w zmniej sza niu licz by owa dów nisz czą cych ro śli ny. 

Ochro na po ży tecz nych owa dów 

Zna cze nie nie któ rych dra pież ni ków i pa so ży tów, ży wią cych się szkod ni ka mi 

Kwie ciak jabł ko wiec Pa so żyt ni cze osy 
(An tho no mus po mo rum) – pa so ży tu ją na ich lar wach +

Owo ców ka jabł kó wecz ka 15 ga tun ków pa so żyt ni czych os 
(La spey re sia po mo nel la) – ży wią się lar wa mi I ja ja mi +

Zwój ki Po and 30 ga tun ków +++
(Tor tri ci dae) pa so żyt ni czych os

Na miot ni kow ce Po nad 20 ga tun ków +++
(Ypo no meu ti dae) larw pa so żyt ni czych

Roz to cza 5 ga tun kow dra pież ni ków +++

Mszy ce Wie le róż nych ga tun ków  +++
pa so ży tów i dra pież ni ków

+ - ni ska waż ność
++ - śred nia 
+++ - wy so ka waż ność

Ga tun ki „szkod ni ków” Ga tun ki pa so˝y tow Zna cze nie pa so˝y tów                   
i dra pie˝ ni ków dra pie˝ni kówi 

Ro dzin ne ogro dy dział ko we, a ochro na przy ro dy

Ochro na rzad kich in sek tów 

wój rzad kich in sek tów, na le żą cych do ro dzi ny kóz ko wa -
tych, za tem wie ko we drze wa po win ny zo stać ob ję te
szcze gól ną ochro ną, gdyż ich obec ność jest ko niecz na 
z punk tu wi dze nia ochro ny śro do wi ska. 

Rów nież wszel kie ro dza je trzmie li zo sta ły wpi sa ne na
li stę chro nio nych zwie rząt. Ich licz ba w Pol sce na prze -
strze ni ostat nich lat dra ma tycz nie spa dła. Ogro dy dział -
ko we sta ły się dla nich wy god nym miej scem do ży cia, na
co wpływ mia ła ob fi tość po ży wie nia, jak rów nież du żej
licz by wy god nych miejsc do two rze nia gniazd.

Owa dy w Pol sce sta no wią oko ło 60% – 85% wszyst -
kich zna nych zwie rząt, wy stę pu ją cych na te re nie kra ju.
Po śród nich 17% – 36% zo sta ło wpi sa nych na li stę ga -
tun ków za gro żo nych. W pol skiej „czer wo nej księ dze”
za gro żo nych i chro nio nych ga tun ków jest ich 2173.
Część moż na spo tkać w ogro dach dział ko wych. Po śród
nich znaj du ją się żu ki z ro dzi ny bie ga czo wa tych – dra -
pież ni ki ży wią ce się roz wi nię ty mi owa da mi. 

W pniach i ga łę ziach sta rych drzew ma miej sce roz -
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od ogro dów bo ta nicz nych. W ta kich przy pad kach, ogro -
dy dział ko we od gry wa ją po dob ną ro lę do tej, ja ką peł nią
ogro dy bo ta nicz ne. Chro nią ga tun ki ro ślin, któ rych licz -
ba spa dła na prze strze ni ostat nich lat z po wo du zmian,
spo wo do wa nych dzia łal no ścią czło wie ka.

W Pol sce przy naj mniej 219 ga tun ków znaj du je się na
li ście chro nio nych ro ślin. Jed ną z me tod ich ochro ny jest
za chę ca nie dział kow ców do ich upra wia nia. Wie le rzad -
kich i za gro żo nych ga tun ków ro ślin moż na zna leźć na
dział kach, jak rów nież w in nych ma łych ogro dach, któ -
re mia sta ku pi ły od pry wat nych wła ści cie li, lub wprost

Ochro na rzad kich i za gro żo nych wy gi nię ciem ga tun ków ro ślin

Mi łek wio sen ny
(Ado nis ver na lis) Łą ki Dość czę sto moż na je 

zna leźć w skle pach 
i mar ke tach

Za wi lec wiel ko kwia to wy
(Ane mo ne sy lve stris) „

Obu wik po spo li ty
(Ci pri pe dium cal ce olus) „ „

Sa san ka łą ko wa
(Pul sa til la pra ten sis) „ „

Or lik po spo li ty
(Aqu ile gia vul ga ris) la sy „

Śnie życz ka prze bi śnieg
(Ga lan thus ni va lis) „ „

Przy laszcz ka po spo li ta
(He pa ti ca no bi lis) „ „

Li lia zło to głów
(Li lium mar ta gon) „ „

Pió ro pusz nik stru si
(Mat teu cia stru thiop te ris)

Ar ni ka gór ska
(Ar ni ca mon ta na) Gór skie łą ki „

Sza fran spi ski
(Cro cus sce pu sien sis) „ „

Peł nik eu ro pej ski
(Trol lius eu ro pa eus) „ „

Ga tun ki roÊlin Przy kła dy Uwa gi
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Ogro dy dla mo ty li sta no wią atrak cyj ną al ter na ty wę
wo bec mo no ton nych ogro dów, któ rych kon cep cja krę ci
się wo kół igla stych drze wek i krze wów. „Mo tyl ko we ro -
śli ny” – nie tyl ko te, któ re są po ży wie niem dla do ro słych
mo ty li, lecz rów nież ta kie ga tun ki, jak choć by po krzy wy,
któ re do star cza ją po kar mu gą sie ni com, mo że my je po -
dzie lić na na stę pu ją ce gru py: ro śli ny ozdob ne czę sto od -

wie dza ne przez mo ty le (na gie tek, aster, bu dle ja, roz -
chod nik) oraz ro śli ny ozdob ne czę sto od wie dza ne przez
noc ne ćmy (su cho drzew, wie sio łek, bie luń).

Ba da nia pro wa dzo ne w kil ku dział kach na te re nie Kra -
ko wa do wio dły, że po nad 40 ga tun ków mo ty li od wie dza
ogro dy dział ko we w cen trum mia sta. 

Two rze nie ogro du dla mo ty li 

Ga tun ki  Licz ba za ob ser wo wa nych Okres
mo ty li 

Paź kró lo wej
(Pa pi lion ma cha on) 7 Maj - sier pień

Bie li nek rzep nik
(Pie ris ra pae) 47 Maj – sier pień 

List ko wiec cy try nek
(Go nep te ryx ram ni) 6 Li piec – wio sna ko lej ne go ro ku

Mo dra szek ikar
(Po lyom na tus ica rus) 10 Maj - li piec

Per ło wiec ma li no wiec
(Ar gym nis pa phia) 3 Czer wiec - sier pień

Ru sał ka ad mi ra ła
(Va nes sa ata lan ta) 6 Maj - li piec

Ru sał ka paw nik
(In a chis Io) 4 Li piec - wio sna ko lej ne go ro ku

Ru sał ka ża łob nik
(Nym pha lis athy opa) 5 li piec – wio sna ko lej ne go ro ku

Ogro dy dział ko we od gry wa ją w tej kwe stii szcze gól nie
istot ną ro lę. Upra wia nie na dział kach sta rych od mian
(wy stę pu ją cych je dy nie lo kal nie), któ re nie zo sta ły
umiesz czo ne na li ście ga tun ków re ko men do wa nych do
upra wy owo ców, chro ni bio róż no rod ność od mian z ich
uni kal nym sma kiem i war to ścia mi od żyw czy mi. Sta re
od mia ny chro nio ne wła śnie w ten spo sób, mo gą być 
w przy szło ści trak to wa ne, jak spe cy ficz ny „bank ge -
nów”, sta no wią cy istot ne źró dło i punkt wyj ścia do stwo -
rze nia no wych od mian. Je den z pod punk tów Umo wy na

OCHRO NA WAR TO ŚCI KUL TU RO WYCH NA TE RE NIE OGRO DÓW DZIAŁ KO WYCH 

Ochro na sta rych od mian owo co wych krze wów i drzew 

rzecz ochro ny Bio lo gicz nej Bio róż no rod no ści (ra ty fi ko -
wa nej przez Pol skę) mó wi o „ko niecz no ści ochro ny we -
wnętrz nej róż no rod no ści i od mian ro ślin i zwie rząt, 
w szcze gól no ści sta rych i lo kal nych”. Na prze strze ni
ostat nich lat da je się za ob ser wo wać ro sną cą gru pę osób,
po szu ku ją cych sta rych i czę sto za po mnia nych od mian
ja błek (Zło ta Re ne ta, Sza ra Re ne ta, Gra fsz ty nek, Kron -
sel ska, Glo gie rów ka), gru szek (Zło ta Re ne ta, Sza ra Re -
ne ta, Gra fsz ty nek, Kron sel ska, Glo gie rów ka) oraz wi śni
(Bla do ró żo wa, Ku rze go, Wol ska, Przy brodz ka).
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Mu rar ka ogro do wa jest jed nym z naj efek tyw niej szych
za py la czy. Moż na ją bez piecz nie cho do wać (jest to
pszczo ła bez żą dła). Li sta chro nio nych owa dów za wie -
ra pra wie wszyst kie ga tun ki trzmie li, któ re mo gą zna leźć

ko rzyst ne wa run ki dla swo je go roz wo ju na dział kach. Są
one rów nież od wie dza ne przez dzi kie pszczo ły (w Pol sce
wy stę pu je oko ło 500 ga tun ków). Pro mu je my two rze nie
dla nich „ho te li dla pszczół”.

Ho dow la dzi kich za py la czy (na przy kład mu rar ka ogro do wa) 

Po wrót do tra dy cyj nych me tod upra wy i ochro ny ro ślin 

Sta re, nie kie dy za po mnia ne me to dy upra wy i ochro ny
ro ślin po win ny być sze ro ko sto so wa ne na te re nie dzia -
łek, ze wzglę du na ich pro sto tę i ła twość ich uży cia, jak
rów nież ze wzglę du na to, że są bez piecz ne dla lu dzi. 

Me to dy ochro ny ro ślin, za le ca ne do sto so wa nia w ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych:

– Upra wia nie me to da mi hi gie nicz ny mi – usu wa nie
resz tek ro ślin po pie le niu jest w  szcze gól no ści istot -
ne dla ochro ny upraw przed groź ny mi cho ro ba mi,
któ re mo gą do tknąć wa rzy wa. 

– od po wied nia da ta za sie wu, są siedz two ro ślin, od po -
wied nia ro ta cja upraw

– me to dy me cha nicz ne – przy ci na nie pę dów ma lin,
zmniej sza nie wy stę po wa nia wie lu szkod ni ków, ta kich
jak kor ni ki, czy mu chy, bu du ją ce ga la sy na pniach

– uży wa nie sztucz nych okryć i róż ne go ro dza ju pla sti -
ko wych sia tek i in nych ba rier, chro nią cych ro śli ny
przed nie któ ry mi la ta ją cy mi szkod ni ka mi

– me to dy ho dow li – od po wied nia se lek cja od mian ro -
ślin (wpro wa dza nie ro ślin od por nych na dzia ła nie
szkod ni ków i cho ro by)

– me to dy bio lo gicz ne – sto so wa nie po ży tecz nych or -
ga ni zmów dla ochro ny od mian ro ślin w szklar niach
i pod sztucz ny mi okry cia mi

– me to dy bio tech no lo gicz ne – mon to wa nie ko lo ro -
wych, lep kich pu ła pek oraz pu ła pek za pa cho wych,
któ re ma ją słu żyć mo ni to ro wa niu i wy ła py wa niu
szkod ni ków

– uży wa nie tyl ko za re je stro wa nych pe sty cy dów (np.
na ba zie czosn ku i grejp fru ta)

BU DO WA NIE ETYCZ NYCH PO STAW PO ŚRÓD DZIAŁ KOW CÓW 

Oko ło 25% dział kow ców na dal sto su je che micz ne
środ ki wal ki ze szkod ni ka mi i cho ro ba mi, któ re nie od -
po wia da ją eko lo gicz nym/or ga nicz nym me to dom, pro pa -
go wa nym przez nas, ja ko te wła ści we. Wie le osób nie
ro zu mie i nie jest w sta nie do ce nić po trze by ochro ny śro -

do wi ska. W ma ga zy nie „Dział ko wiec” przy go to wa li śmy
re ko men da cje uży cia od po wied nich środ ków, sta no wią -
cych sub sty tut ochro ny che micz nej, któ re są bez piecz ne
dla bio róż no rod no ści.

Two rze nie od po wied nie go spo so bu my śle nia 

– Kie dy sto su jesz środ ki ochro ny ro ślin, za wsze pa -
mię taj o wła snym bez pie czeń stwie i o bez pie czeń -
stwie in nych użyt ków dział ki

– Pa mię taj, że cho ciaż dział ka jest two im kró le stwem,
twoi są sie dzi po sia da ją takie sa mo pra wo do spo ko -
ju i re lak su

– Za wsze chroń ro śli ny przed szkod ni ka mi i cho ro ba -
mi zgod nie z dzie się cio ma przy ka za nia mi użyt kow -
ni ka dział ki oraz zgod nie z re ko men da cja mi, wy pły-
wa ją cy mi z prak ty ki ochro ny ro ślin 

– Za wsze wy bie raj bez piecz ne me to dy, kie dy de cy du -
jesz o ochro nie upraw wa rzyw i owo ców. Sta raj się
re zy gno wać z tych che micz nych.

– Myśl o tych, któ rych po czę stu jesz swo imi wa rzy wa -
mi i owo ca mi, jak rów nież o po ten cjal nych klien -
tach, któ rzy je ku pią. Two je pro duk ty po win ny być
źró dłem war to ści od żyw czych, a nie resz tek źle za -
sto so wa nych pe sty cy dów

– Pod trzy muj bio róż no rod ność na swo jej dział ce. Dbaj o
jak naj lep sze wa run ki roz wo ju dla or ga ni zmów po ży -
tecz nych, któ re po ma ga ją zmniej szyć licz bę szkod ni -
ków, cze go czę sto sam nie je steś świa dom

– Pa mię taj, że ist nie nie/ży cie każ de go or ga ni zmu ma
swój sens i w związ ku z tym mo że mieć po zy tyw ny
wpływ na ja kość pro du ko wa nych przez cie bie wa -
rzyw i owo ców

– Ob chodź się ze wszyst kim co cię ota cza z tro ską i dba -
ło ścią. Pa mię taj o de li kat nym po dej ściu do ro ślin, pa -
mię ta jąc, że two je ży cie sta je się lep sze, kie dy ota cza ją
cię pięk ne ogro dy o róż no rod nej flo rze i fau nie 

– Pa mię taj, że me to dy ochro ny two ich upraw ule ga ją
cią głej ewo lu cji, wraz z roz wo jem na uki i zmia na mi
ce lów upra wy ogrod ni czej

– Nie za po mi naj o cią głej na uce i po pra wie wła snych
kwa li fi ka cji
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– Ja ko Zwią zek je ste śmy otwar ci na dys ku sję i zmia -
ny – za de kla ro wał Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki. Te
waż ne sło wa by ły naj lep szym pod su mo wa niem ca łe go
wy da rze nia. Pre zes pod kre ślił zna cze nie ogro dów dział -
ko wych w mia stach. Za zna czył też, że w przy szło ści bę -
dą na nie cze ka ły no we wy zwa nia. Część z nich, jak
pod kre ślił, bę dzie ewa lu ować wraz ze zmia na mi spo łecz -
ny mi. Za uwa żył rów nież, że Pol ska sta je w ob li czu pro -
ble mu sta rze ją ce go się spo łe czeń stwa. Dział ki za wsze
by ły for mą wal ki z wy klu cze niem, bę dą cym zmo rą
przede wszyst kim osób w po de szłym wie ku. – W tym
kon tek ście są one bez cen ne – pod kre ślił.

Sło wa te współ brz mią z wnio ska mi, ja kie wy pły wa ją
z kil ku na stu wy kła dów, wy gło szo nych przez spe cja li -
stów w trak cie se mi na rium. Wie le z nich po ru sza ło kwe -
stię ro li spo łecz nej ogro dów dział ko wych w mia stach.
W okre sie mię dzy wo jen nym by ły one przede wszyst kim
for mą po mo cy dla naj uboż szych. Tym, któ rzy z tru dem
wią za li ko niec z koń cem, umoż li wia ły one prze ży cie. Jak
pod kre ślił var sa via ni sta Ja nusz Owsia ny, by ło tak mię -
dzy in ny mi na war szaw skiej Pra dze. Jesz cze w dzie więt -
na stym wie ku, kie dy po wsta wa ły pierw sze te go ty pu
obiek ty w wiel kich, prze my sło wych mia stach, mia ły one
przede wszyst kim in te gro wać lo kal ną spo łecz ność. Dr
Be ata Gaw ry szew ska z SGGW po da ła przy kład dzia łek
w Gru dzią dzu, za ło żo nych w 1897 ro ku. Je go twór cą był
dok tor me dy cy o na zwi sku Jal kow ski. – Wspól ne ką pie -
le sło necz ne i w lecz ni czych bło tach – ta ki był cel stwo -
rze nia tych dzia łek – opo wia da dr Gaw ry szew ska. 
– Na le ży pod kre ślić, że by ły one wspól ne. Wy stę pu je tu
za tem istot ny ele ment in te gru ją cy spo łe czeń stwo.

Wi dać wy raź nie, że ogro dy dział ko we w Pol sce cie szą

się dłu gą tra dy cją. Nic dziw ne go, że w kwe stii ich pro wa -
dze nia, mo że my być wzo rem dla in nych państw. 
– W wie lu dzie dzi nach sta wia nam się za wzór pań stwa
za chod nie. Tym cza sem, je śli cho dzi o dział ki, wy pa da my
na ich tle zna ko mi cie. Na sze ogro dy pod wzglę dem za go -
spo da ro wa nia są do brze po strze ga ne w ca łej Eu ro pie –
pod kre ślił Pre zes Kon drac ki. – Do rów nu ją nam tyl ko
Niem cy. Za na mi pla su je się Au stria, jed nak tam te dział -
ki, mi mo wszyst ko, są na znacz nie niż szym po zio mie niż
pol skie. Nie ma my się cze go wsty dzić – pod kre ślił.

Sło wa te po twier dził wy kład An ny Po temp skiej, któ ra
opo wie dzia ła o dział kach w No wym Jor ku. Są one
znacz nie mniej sze niż te pol skie. Ich użyt kow ni cy otrzy -
ma li je nie na wie czy ste użyt ko wa nie, jak ma to miej sce
w Pol sce, ale na czas okre ślo ny – zwy kle od 3 do 5 lat.
Oka zu je się więc, że sy tu acja na szych dział kow ców jest
zna ko mi ta nie tyl ko na tle eu ro pej skich ko le gów i ko le -
ża nek, lecz rów nież użyt kow ni ków zza oce anu.

Po wy kła dach od by ły się warsz ta ty w gru pach, skła da -
ją cych się z na ukow ców, dział kow ców, stu den tów
i urzęd ni ków. Każ dy z pię ciu ze spo łów miał do za go spo -
da ro wa nia in ny ogród znaj du ją cy się na te re nie War sza -
wy. Pro jek ty uwzględ nia ją ce in dy wi du al ne szan se i za-
gro że nia dla każ de go z tych ob sza rów, by ły na stęp nie pre -
zen to wa ne uczest ni kom se mi na rium. – Wszyst kie te po -
my sły wy war ły na mnie ogrom ne wra że nie – oznaj mił
Pre zes Eu ge niusz Kon drac ki pod czas dys ku sji, wień czą -
cej ca łe wy da rze nie. – Po ka zu ją one po ten cjał, drze mią cy
w ogro dach dział ko wych i ich nie od kry te jesz cze funk cje,
ja kie bę dą mia ły do ode gra nia – stwier dził.

Rze czy wi ście, wszyst kie gru py za pre zen to wa ły no we
ro le, ja kie mo gą peł nić ogro dy dział ko we w lo kal nych
spo łecz no ściach. Oprócz tej tra dy cyj nej, re kre acyj nej,

Co da lej z ogro da mi dział ko wy mi? Ja ka po win na być
ich przy szłość? Ja ką ro lę bę dą one peł nić na prze strze ni
naj bliż szych lat? – to naj waż niej sze py ta nia, na któ re
pró bo wa li od po wie dzieć uczest ni cy se mi na rium za ty tu -
ło wa ne go „Przy szłość ogro dów dział ko wych w mia -
stach”, zor ga ni zo wa ne go przez Szko łę Głów ną Go spo-

dar stwa Wiej skie go w dniach 11–12 kwiet nia 2014 ro ku
w  War sza wie. Po za na ukow ca mi, stu den ta mi do udzia -
łu za pro sze ni zo sta li tak że przed sta wi cie le PZD z pre ze -
sem PZD Eu ge niu szem Kon drac kim na cze le, któ ry
wy gło sił re fer ta po świę co ny ogrod nic twu dział ko we mu
(wię cej na str 98)

VI. PRZY SZŁOÂå OGRO DÓW DZIAŁ KO WYCH 
W MIA STACH – KON FE REN CJA NAUKOWA
ORGANIZOWANA PRZEZ SGGW Z UDZIA¸EM
PRZEDSTAWICIELI PZD

1. In for ma cja

Szan se i wy zwa nia
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Hi sto ria ogro dów dział ko wych na zie miach pol skich
jest bar dzo dłu ga. Za pro to pla stę uzna wa ny jest po przed -
nik dzi siej sze go ROD im. Po wstań ców Wiel ko pol skich
w Koź mi nie Wlkp., któ re go ko rze nie się ga ją ro ku 1824.
Naj star szym funk cjo nu ją cym od po cząt ku ja ko ogród
dział ko wy jest zaś ROD „Ką pie le Sło necz ne” w Gru -
dzią dzu, za ło żo ny w 189 7r. W War sza wie naj star szym
nie prze rwa nie ist nie ją cym ogro dem jest ROD im.
„Obroń ców Po ko ju” za ło żo ny w rok 1903. Te da ty wska -
zu ją, że ogro dy dział ko we są już tra dy cyj nym ele men -
tem kra jo bra zu pol skich miast. 

Naj więk szy roz wój ogrod nic twa dział ko we go w Pol -
sce przy padł na okres urba ni za cji kra ju, tj. wiek XX. 
W 1918 r. by ło 19 ogro dów z 2064 dział ka mi, o łącz nej
po wierzch ni 70,2 ha. W 1939 r. by ło już 606 ogro dów 
– pra wie 50 000 dzia łek zaj mo wa ło wów czas po nad
3000 ha. Ich pod sta wo wą funk cją by ła wów czas pro duk -
cja wa rzyw i owo ców, szcze gól nie w ogro dach or ga ni zo -
wa nych dla bez ro bot nych. 

W znisz czo nej woj ną Pol sce za po trze bo wa nie na dział -
ki by ło ol brzy mie. Dla miesz kań ców miast by ły nie rzad -

ko je dy nym źró dłem wa rzyw, owo ców, a na wet dro biu.
Nic dziw ne go, że licz ba ogro dów ro sła dy na micz nie. 
W 1949 r. 6500 ha zaj mo wa ło pra wie 1500 ogro dów 
z bli sko 120 000 dzia łek. W na stęp nych la tach po wsta -
wa ły ko lej ne.

Nie wąt pli wie by ło to zwią za ne rów nież z roz wo jem
pra wo daw stwa do ty czą ce go ogro dów i roz wo jem sa mo -
rzą du dział kow ców. War to wspo mnieć, że wy buch woj -
ny w 1939 r. prze rwał pra ce Sej mu nad usta wą o ogro -
dach dział ko wych. Po woj nie wró co no do tej kon cep cji.
Naj pierw de kre tem z 1946 r., któ ry re ak ty wo wał przed -
wo jen ne to wa rzy stwa ogro dów dział ko wych i ogól no -
pol ski Zwią zek To wa rzystw, na stęp nie usta wą o pra cow-
ni czych ogro dach dział ko wych z 1949 r. Nie ste ty usta wa
zli kwi do wa ła sa mo dziel ność ru chu dział ko we go pod po -
rząd ko wu jąc go związ kom za wo do wym. Z dru giej stro -
ny na ło ży ła na ad mi ni stra cję pań stwo wą i za kła dy pra cy
obo wią zek za kła da nia no wych ogro dów. Po nad to, po mi -
mo in sty tu cjo nal ne go pod po rząd ko wa nia związ kom za -
wo do wym, dział kow cy po tra fi li się zor ga ni zo wać i w już
w 1956 r., mie li swo je ogól no pol skie struk tu ry.

przed sta wia no rów nież po my sły edu ka cji dzie ci i mło -
dzie ży na ich te re nach. Na uka pod staw upra wy wa rzyw
i owo ców, a przy oka zji rów nież uświa da mia nie, jak
ogrom ną ro lę w ży ciu czło wie ka od gry wa zdro we od ży -
wia nie to klucz do wpo je nia do brych na wy ków, któ re za -
pro cen tu ją w ich do ro słym ży ciu. – Za miast chip sów
mar chew ka – ta kim ha słem pod su mo wa ła tę kwe stię jed -
na z uczest ni czek warsz ta tów. Po my słów na no we za go -
spo da ro wa nie prze strze ni ogro dów dział ko wych by ło
jed nak znacz nie wię cej. In te re su ją cy był po mysł utwo -
rze nia si łow ni „Cho mik” na ob sza rze Sa dów Żo li bor -
skich. Ener gia wy twa rza na przez oso by chcą ce za dbać
o swo ją tę ży znę fi zycz ną, za pew ni ła by do sta wę prą du
do wszyst kich dzia łek. Bio rą cy udział w warsz ta tach na -

wią za li rów nież do po pu lar ne go ostat nio w na szym kra -
ju bie ga nia, pro po nu jąc wy ty cze nie spe cjal nych ście żek
na te re nie ROD. Mi ło śni cy te go spor tu mo gli by prze -
nieść się z za tru tych spa li na mi ulic miast do tęt nią cych
zie le nią ogro dów.

Pre zes Eu ge niusz Kon drac ki pod kre ślił, że PZD jest
otwar ty na wszel kie dys ku sje o przy szło ści ogro dów. 
– Dzię ku ję za zor ga ni zo wa nie wy da rze nia. Ta kie spo tka -
nia są bar dzo po trzeb ne – pod kre ślił, do da jąc, że de ba ta
po zwa la na wy pra co wa nie roz wią zań i otwie ra no we
per spek ty wy. Po ka zu je rów nież nie roz wa ża ne do tąd po -
my sły i kon cep cje roz wo ju ogro dów dział ko wych na ter -
nie pol skich miast.

(KM)

2. Re fe rat Pre ze sa PZD Eugeniusza Kondrackiego: „Ro dzin ne ogro dy dział ko we w mia stach
dzi siaj i ju tro – wy zwa nia i funk cje”. 

Tro chę hi sto rii
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Cał ko wi te usa mo dziel nie nie ru chu na stą pi ło w 1981 r.,
kie dy to usta wa o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych
po wo ła no Pol ski Zwią zek Dział kow ców. Wów czas też
roz po czął się naj więk szy w hi sto rii roz wój ogro dów. 
W nie speł na 9 lat ich po wierzch nia zwięk szy ła się o ½ 
– w no wych ogro dach na 14 tys. ha, dział ki otrzy ma ło
365 000 ro dzin. 

La ta 80-te XX w. to okres kry zy su. Dla mi lio na ro dzin
dział ki peł ni ły wów czas funk cję pro duk cyj ną – do mi no -
wa ły upra wy wa rzyw i owo ców, czę sto był rów nież
chów dro biu i kró li ków. We dług da nych GUS w 1987 r.
na dział kach wy pro du ko wa no łącz nie 700 tys. ton wa -
rzyw i owo ców, 3,5 tys. ton mię sa kró li cze go i ku rze go
oraz kil ka set ton mio du.

Po 1990 r funk cja dział ki się zmie ni ła. Za nikł chów
kró li ków i dro biu, zmniej szy ła się też ska la upraw owo -
ców i wa rzyw. W 1995 r. ich pro duk cja wy no si ła ok. 500
ty się cy ton. Dział ki co raz czę ściej za czę ły peł nić funk cję
re kre acyj ną i wy po czyn ko wą. Jed nak dla wie lu ubo gich
ro dzin pro duk cja wa rzyw i owo ców na dział ce to na dal
głów ny spo sób za opa trze nia w te pro duk ty. Zmie nia się
też struk tu ra te go, co się pro du ku je, czę ściej są to ga tun -
ki rzad kie i cen ne z punk tu wi dze nia ich war to ści od żyw -
czych.

Po mi mo licz nych prób li kwi da cji w Pol sce na dal ist nie -
je 4926 ROD o po wierzch ni 43 350 ha, na któ rych jest
pra wie mi lion dzia łek (963 351). Sza cu je się, że 
z człon ka mi naj bliż szej ro dzi ny dział kow ców, z dzia łek
ko rzy sta bli sko 4 mln osób. Śro do wi sko to jest bar dzo
zróż ni co wa ne. W je go skład wcho dzą przed sta wi cie le
wszyst kich grup spo łecz nych i za wo do wych, oso by w róż -
nym wie ku i o róż nym sta tu sie spo łecz nym i za wo do wym. 

Prze pro wa dza ne w 2011 r. ba da nie wy ka za ło, że wśród
dział kow ców naj licz niej szą gru pę sta no wią oso by 
w wie ku 51-65 lat (37,66%), o śred nim wy kształ ce niu
(40,93%), czyn ni za wo do wo (42,49%), pra cu ją cy fi zycz -
nie (43,59%). Dział ki wy ko rzy sty wa ne są za rów no w ce -
lach upra wo wych jak i wy po czyn ko wych. Za in te re-
so wa nie ni mi jest spo re. Zwłasz cza w wo je wódz twie ślą -
skim, łódz kim, po mor skim i ma ło pol skim, gdzie jest wię -
cej chęt nych osób niż sa mych dzia łek. Wśród dział -
kow ców ro śnie też licz ba osób młod szych. Te w wie lu 
25-35 lat sta no wią ok. 11%. Do ty czy to zwłasz cza mał -

żeństw z dzieć mi w więk szych ośrod kach miej skich. Moż -
na po wie dzieć, że w tej gru pie spo łecz nej za pa no wa ła już
swe go ro dza ju mo da na dział ki i moż na do mnie my wać,
że w przy szło ści bę dzie ona co raz licz niej sza.

Je że li cho dzi o lo ka li za cję ogro dów to 84% z nich
znaj du je się w gra ni cach miast  – 4161 ROD o pow. po -
nad 36 000 ha. Wy stę pu ją w każ dym w wo je wódz twie,
pra wie w każ dym po wie cie i w każ dym więk szym mie -
ście. W naj więk szych mia stach – po wy żej 100 tys.
miesz kań ców – funk cjo nu je oko ło 36 % ROD, w któ -
rych jest 360 000 dzia łek. 

Z punk tu wi dze nia dział kow ców istot ną kwe stią jest
za bez pie cze nie praw ne ROD. Stan praw ny grun tów jest
jed nak bar dzo zróż ni co wa ny. Oko ło 63 % te re nów ROD
jest w użyt ko wa niu wie czy stym, 37% w użyt ko wa niu
zwy kłym, a 0,16% to wła sność. 

Nie ste ty z uwa gi na za pi sy pla nów za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go lub kwe stio no wa nie praw do te re nów
ogro dów, za cał ko wi cie ure gu lo wa ny uzna je się za le d -
wie 48% ROD. Stan po nad po ło wy mo że bu dzić nie po -
kój. Pro blem ten do ty czy zwłasz cza miast, przy czym
pa nu je re gu ła, że im więk sze mia sto, tym więk sze pro -
ble my. Przy kła do wo, w mia stach o licz bie miesz kań ców
100-250 tys. oko ło 45% pow. ROD zo sta ło uję tych 
w miej sco wych pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go, w mia stach li czą cych 250-500 tys. miesz kań ców 
– już tyl ko 27%, a w mia stach po wy żej 500 tys. tj. Kra -
ków, Po znań, Wro cław, Łódź i War sza wa po ni żej 10%. 

Sy tu ację w War sza wie war to zresz tą omó wić osob no.
Po pierw sze, wbrew nie któ rym po glą dom, w sto li cy nie
ma wca le tak wie lu ogro dów. Jest ich 168 i zaj mu ją ok.
1200 ha. Dział ki użyt ku je w nich 30 000 dział kow ców
(nie li cząc człon ków ro dzin). Sta no wi to 1,7% wszyst -
kich miesz kań ców War sza wy. Dla przy kła du w Ber li nie
dział ki po sia da 1,9% miesz kań ców, a ich ob szar jest
dwu krot nie więk szy niż w War sza wie. W sto li cy sy tu -
acja praw na ogro dów jest wręcz dra ma tycz na. Po nad
98% wy rzu co no z pla nów za go spo da ro wa nia, ale naj -
więk szą zmo rą dział kow ców są po zwy mia sta o wy da nie
nie ru cho mo ści po nad 100 ogro dów. Wpraw dzie część
pro ce sów już się za koń czy ła po zy tyw nie dla dział kow -
ców, ale po zo sta łe są kon ty nu owa ne. 

No wa usta wa o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych. Po wstał Pol ski Zwią zek Dział kow ców. 

Dział kow cy ma ją no wą, do brą usta wę

Tak jak wspo mnia no wcze śniej za bez pie cze nie praw -
ne ogro dów ma dla dział kow ców zna cze nie fun da men -
tal ne. Dla te go w mi nio nym dwu dzie sto le ciu kwe stia ta
mia ła za sad ni czy wpływ na ob sza ry dzia łal no ści Pol skie -

go Związ ku Dział kow ców. Szcze gól nie zdo mi no wa ła ją
w 2013 r. Po wo dem by ło orze cze nie Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go z lip ca 2012 r., po któ rym Sejm miał 18 mie -
się cy na uchwa le nie no wej usta wy o ROD. W prze-
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Na co dzień o więk szo ści tych aspek tów znacz na część
spo łe czeń stwa za po mi na, czy wręcz ich nie do strze ga.
Tym cza sem ogro dy dział ko we to:

• Miej sca ak tyw ne go wy po czyn ku – pra ca na dział ce
to nie wąt pli wie for ma ak tyw no ści fi zycz nej ko rzyst -
nie wpły wa ją ca na zdro wie. War to wspo mnieć, że
hor ti te ra pia sta ła się już przed mio tem od ręb nych
stu diów. W ska li kra ju dział ki upra wia bli sko mi lion
ro dzin, w tym licz na rze sza osób star szych, dla któ -
rych jest to nie rzad ko je dy na for ma ak tyw no ści fi -
zycz nej. Ukry te oszczęd no ści w ochro nie zdro wia
uzy ska ne dzię ki ogro dom moż na więc śmia ło sza -
co wać w mi liar dach zło tych. 

• Edu ka cja eko lo gicz na – w wa run kach miej skich po -
byt na dział ce to - zwłasz cza dla naj młod szych –
jed na z nie wie lu oka zji do bez po śred nie go kon tak -

tu z przy ro dą. Zresz tą usta wa po śred nio wska zu je, iż
ogro dy dział ko we po win ny ak ty wi zo wać współ pra -
cę z pla ców ka mi edu ka cyj ny mi, któ ra po 1990 r. zo -
sta ła nie ste ty w znacz nym stop niu ogra ni czo na.

• In te gra cja spo łecz na – spe cy fi ka ogro dów słu ży na -
wią zy wa niu bliż szych kon tak tów są siedz kich i two -
rze niu ma łych spo łecz no ści lo kal nych. W do bie
za ni ka nia ta kich re la cji ma to istot ne zna cze nie
zwłasz cza w du żych mia stach, gdzie  zja wi sko to
za czy na wy wo ły wać re al ne ne ga tyw ne skut ki spo -
łecz ne. Z oczy wi stych też wzglę dów dział ki ro dzin -
ne, ja ko miej sce spo tkań wie lu po ko leń, słu żą
rów nież in te gra cji ro dzin. 

• Ak ty wi za cja spo łecz na – od sa me go po cząt ku ist -
nie nia, ogro dy dział ko we słu ży ły ak ty wi za cji grup
wy klu czo nych, zwłasz cza osób bez ro bot nych. Przy -

ciw nym wy pad ku ogro dom i dział kow com gro zi ło zna -
le zie nie się w próż ni praw nej – pra wa dział kow ców by
wy ga sły. 

W Sej mie za czę ły ście rać się róż ne gru py in te re sów.
Wbrew po zo rom spra wą nie by li bo wiem za in te re so wa -
ni wy łącz nie dział kow cy, ale rów nież, a mo że przede
wszyst kim, śro do wi ska go spo dar cze. Od lat po dej mo wa -
ły one bo wiem sta ra nia o zmia nę pra wa, któ re po zwo li
„uwol nić” te re ny ogro dów pod in we sty cje ko mer cyj ne. 

Stąd po my sły na no wą usta wę by ły ra dy kal nie róż ne.
Od cał ko wi te go pod po rząd ko wa nia ogro dów gmi nom 
– za rów no w kwe stii bie żą ce go za rzą dza nia, jak i de cy -
zji o ich li kwi da cji; po przez kon cep cję pry wa ty za cji 
– czy li de fac to nie kon tro lo wa ną ko mer cja li za cję; po za -
cho wa nie sta tus quo - tj. je dy nie po wierz chow ną no we -
li za cję do tych cza so wej usta wy. 

Osta tecz nie zwy cię ży ła kon cep cja po śred nia, for so wa -
na przez sa mych dział kow ców w ra mach pro jek tu oby -
wa tel skie go. Uchwa lo na 13 grud nia 2013 r. no wa usta wa
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych w za sad ni czej czę -
ści od zwier cie dla za pi sy pro jek tu oby wa tel skie go, pod
któ rym dział kow cy ze bra li bli sko 1 000 000 pod pi sów.
Na mar gi ne sie moż na do dać, że był to re kord pod pi sów
pod ini cja ty wą oby wa tel ską, a ska la spo łecz ne go za in te -
re so wa nia chy ba naj le piej świad czy, że ogro dy dział ko -
we w Pol sce nie są zja wi skiem za ni ka ją cym i na dal ma ją
istot ne zna cze nie dla ol brzy miej rze szy Po la ków. Zresz -
tą zro zu mie li to rów nież po li ty cy – w gło so wa niu za
usta wą opo wie dzia ło się 421 po słów. Oczy wi ście dla
ska li te go po par cia nie bez zna cze nia po zo sta wał fakt, iż
dział kow cy, ja ko jed no z nie licz nych już śro do wisk spo -
łecz nych, by li i są zor ga ni zo wa ni w ogól no pol skiej or ga -
ni za cji, czy li Pol skim Związ ku Dział kow ców. Nie -
wąt pli wie uła twi ło to im zin te gro wa nie się dla ochro ny

swych praw, i – w efek cie koń co wym – prze for so wa nie
w Sej mie usta wy ko rzyst nej dla ogro dów.

Naj waż niej sze po sta no wie nia no wej usta wy to: 
– za cho wa nie me cha ni zmów ogra ni cza ją cych li kwi -

da cję ogro dów, 
– za cho wa nie za sa dy od twa rza nia li kwi do wa ne go

ogro du, 
– za cho wa nie funk cji ogro dów ja ko te re nów zie lo -

nych oraz for my wspar cia so cjal ne go,
– re spek to wa nie praw na by tych dział kow ców do te -

re nów ogro dów,
– po zo sta wie nie de cy zji, co do for my or ga ni za cyj nej

w ja kiej ma funk cjo no wać da ny ogród, sa mym
dział kow com,

– wpro wa dze nie me cha ni zmów umoż li wia ją cych
wspie ra nie ogro dów przez wła dze pu blicz ne,
zwłasz cza w ce lu lep sze go spo żyt ko wa nia ich po -
ten cja łu na po trze by spo łecz no ści lo kal nej, 

– za cho wa nie moż li wo ści prze ka zy wa nia grun tów pu -
blicz nych pod no we ogro dy na wa run kach pre fe ren -
cyj nych. 

No wa usta wa nie tyl ko więc za cho wa ła wa run ki do
dal sze go ist nie nia ogro dów, ale i ich roz wo ju. Co istot -
ne, usta wo daw ca wy raź nie dał wy raz po par cia dla kon -
cep cji, któ ra umoż li wia pod trzy ma nie do tych cza so wych
funk cji ogro dów dział ko wych, a na wet je wzmoc nił. 

Mó wiąc ob ra zo wo, usta wa wska zu je, że na ogro dy
dział ko we na le ży pa trzeć nie tyl ko po przez pry zmat
przy sło wio wej mar chew ki. Uza sad nie nie usta wy, jak 
i jej kon kret ne prze pi sy, wy raź nie wska zu ją na do ce nia -
nie przez usta wo daw cę po zo sta łych funk cji ogrod nic twa
dział ko we go, zwłasz cza tych o cha rak te rze spo łecz nym
oraz eko lo gicz nym. 

Waż ne aspek ty ogrod nic twa dział ko we go
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Oczy wi ście to tyl ko naj waż niej sze z mniej po pu lar -
nych aspek tów funk cjo no wa nia ogro dów dział ko wych
w mia stach. Ale war to się rów nież od nieść do te go naj -
bar dziej ste reo ty po we go, tj. funk cji  pro duk cyj nej. Wy -
da je się bo wiem, że wła śnie na stę pu je prze ła ma nie
pew nej ten den cji. Oko ło dwa dzie ścia lat te mu by li śmy
bo wiem świad ka mi stop nio we go ogra ni cza nia funk cji
pro duk cyj nej dział ki. Po wszech ne by ło na sta wie nie, iż
w sy tu acji do stęp no ści wa rzyw i owo ców z ryn ku ko -
mer cyj ne go, ich upra wa w ogro dach jest nie opła cal na.
Nie rzad ko pa da ły też ar gu men ty, o rze ko mej szko dli wo -
ści wa rzyw po cho dzą cych z upraw miej skich. 

Ostat nio ten den cje te ule gły wy raź nej zmia nie. Mo da
na upra wy eko lo gicz ne, w isto cie moż na je na zwać „nie -
prze my sło wy mi”, spo wo do wa ła, iż zu peł nie ina czej za -
czę to po strze gać upra wy na dział kach. Wzo rem kra jów

tzw. Eu ro py za chod niej roz prze strze nia się rów nież kon -
cep cja ogrod nic twa miej skie go. Przy kła dem mo że być
cho ciaż by dys ku sja na se mi na rium, któ re od by ło się nie
da lej jak ty dzień te mu w tym sa mym miej scu. W tej sy -
tu acji za cho wa nie sto sun ko wo du żej sub stan cji ogro dów
dział ko wych w Pol sce – w UE po rów ny wal na jest chy -
ba tyl ko sy tu acja w mia stach Nie miec i Au strii – sta wia
nas w uprzy wi le jo wa nej sy tu acji. Ma my do sko na łe wa -
run ki do od two rze nia ogrod nic twa miej skie go.

War to jed nak so bie uświa do mić, że stan nie jest przy -
pad ko wy i wy ni ka z re gu la cji praw nych – któ re dzię ki
sta ra niom dział kow ców – chro ni ły, i po win ny na dal
chro nić, ogro dy dział ko we w Pol sce. Je że li zja wi sko
ogrod nic twa miej skie go ma być pod trzy ma ne, pań stwo
mu si two rzyć ku te mu od po wied nie wa run ki, zwłasz cza
w kon tek ście trwa ło ści i sta bi li za cji po zy cji praw nej.

miot ten za cho wa ły rów nież dzi siaj, a wręcz roz wi -
nę ły. Zna cze nie ma nie tyl ko pra ca na dział ce, ja ko
for ma pod trzy my wa nia ak tyw no ści osób bez ro bot -
nych. W per spek ty wie ogól no spo łecz nej istot ne zna -
cze nie ma rów nież opar cie dzia łal ność ogro dów 
o wo lon ta riat, w któ ry an ga żu ją się zwłasz cza oso -
by nie czyn ne za wo do wo ze wzglę du na wiek, czy li
eme ry ci. Ogro dy dział ko we to do sko na ła for ma
kształ to wa nia spo łe czeń stwa oby wa tel skie go.

• Dzia łal ność so cjal na – ogro dy ma ją cha rak ter nie -
ko mer cyj ny, dzię ki cze mu do stęp do dział ki ma 
w po li ty ce pań stwa cha rak ter świad cze nia so cjal ne -
go, z któ re go mo gą ko rzy stać oso by mniej za moż ne.
Spe cy fi ka ogro dów spra wia też, że sta no wią do sko -
na łą for mę po dej mo wa nia in nych ini cja tyw o cha -
rak te rze so cjal nym. W ostat nim cza sie od twa rza ne
są w nich ta kie ini cja ty wy, jak wcza sy na dział kach
dla eme ry tów, czy wy cho wan ków do mów dziec ka,
im pre zy oko licz no ścio we dla naj młod szych. War to
też wspo mnieć, że na eta pie prac nad usta wą ze stro -
ny rzą do wej do cie ra ły sy gna ły, iż w przy szło ści ten
ob szar dzia łal no ści ogro dów mo że li czyć na wspar -
cie in sty tu cjo nal ne. 

• Funk cja zie lo nych płuc miast – nie przez przy pa dek
ogro dy za cho wa ły sta tus chro nio nych pra wem te re -
nów zie lo nych. W wa run kach miej skich bar dzo czę sto
ogro dy to par ki, z któ rych ko rzy sta ją nie tyl ko dział -
kow cy ale i oko licz ni miesz kań cy, a na któ re sa mo -
rząd nie wy da je ani zło tów ki. War to so bie uświa-
do mić, iż rocz ny śred ni koszt utrzy ma nia 1 ha par ku
to po nad 20 000 zł. Na przy kła dzie sa mej War sza wy,
gdzie ogro dy zaj mu ją oko ło 1200 ha, moż na więc
przy jąć, że da je to oszczęd ność na utrzy ma niu te re -
nów zie lo nych na po zio mie po nad 25 000 000 zł rocz nie. 

• Ogro dy ja ko te re ny bio róż no rod no ści – w od róż nie -
niu od in nych, ty po wych ob sza rów zie lo nych 
w mia stach, spe cy fi ką ogro dów jest ol brzy mie zróż -
ni co wa nie ga tun ków ro ślin wy stę pu ją ce na sto sun -
ko wo nie wiel kiej po wierzch ni. Sprzy ja to rów nież
two rze niu do sko na łych wa run ków do ży cia dla
zwie rząt, zwłasz cza pta ków i owa dów. W ostat nim
cza sie gło śno jest o pod ję tej przez PZD wspól nie 
z Gre en pe ace ini cja ty wie za kła da nia w miej skich
ogro dach dział ko wych ho te li dla owa dów za py la ją -
cych. War to też wspo mnieć, iż ogro dy dział ko we to
miej sce za ni ka ją cych, sta rych od mian drzew owo -
co wych, z cze go zresz tą skrzęt nie ko rzy sta ją oso by
za an ga żo wa ne w ich przy wra ca nie. 

• Ogro dy ja ko ob sza ry zie lo ne ab sor bu ją ce nad miar
wód opa do wych oraz słu żą ce ob ni ża niu tem pe ra tu -
ry – funk cja ta jest co raz czę ściej pod kre śla na w pu -
bli ka cjach po świę co nych ogro dom w związ ku 
z na si la niem się wy stę po wa nia ano ma lii po go do -
wych. Zwłasz cza w przy pad ku re jo nów sil nie zur ba -
ni zo wa nych, gdzie do cho dzi ło do gwał tow nych
pod to pień.  Sku pie nie du żej ilo ści ro ślin no ści oraz
struk tu ra gle by w ogro dach sprzy ja ją szyb kiej ab -
sorb cji nad mia ru wo dy, a w okre sach upa łów po wo -
du ją ob ni że niem tem pe ra tu ry na wet o 2-3 stop nie C
w sto sun ku do są sied nie go te re nu mia sta.

• Re kul ty wa cja zde gra do wa nych te re nów – wbrew
po zo rom na ob sza rze pol skich miast wy stę pu je ol -
brzy mia ilość ob sza rów nie za go spo da ro wa nych,
któ re w ża den spo sób nie są wy ko rzy sty wa ne. Prze -
zna cza nie ich pod ogro dy dział ko we jest jed ną z tań -
szych form przy wró ce nia ich spo łe czeń stwu 
i przy ro dzie bez nad mier ne go ob cią ża nia bu dże tów
pu blicz nych. 

Ogro dy dział ko we pod sta wą roz wo ju ogrod nic twa miej skie go.
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VII. ROD 23-LUTEGO W POZNANIU

Bar dzo czę sto wo bec ogro dów dział ko wych wy su wa ny
jest za rzut, iż ich stan za go spo da ro wa nia oraz es te ty ka
po zo sta wia wie le do ży cze nia. Po mi ja jąc, że jest to
twier dze nie opar te o ste reo typ i krzyw dzą ce dla więk -
szo ści ogro dów, war to so bie uświa do mić pod ło że zja wi -
ska. Mia no wi cie, przez ostat nie 20 lat dział kow cy sły-
sze li, że ich obec ność w mie ście ma cha rak ter tym cza so -
wy, że ogro dy blo ku ją roz wój miast i po win ny zo stać zli -
kwi do wa ne. Do te go po ja wia ły się co raz to no we
kon cep cje ode bra nia im (lub przy naj mniej ogra ni cze nia)
praw w wy pad ku li kwi da cji ogro du – obo wią zek od two -
rze nia ogro du w in nym miej scu. 

Nic dziw ne go, że przy naj mniej część z dział kow ców
wstrzy my wa ła się z in we sty cja mi. Efek tem by ła stop nio -

wa de ka pi ta li za cja ma jąt ku. Do ty czy to za rów no in we -
sty cji na in dy wi du al nych dział kach, jak i w in fra struk -
tu rę. Po zo sta je mieć na dzie ję, że osta nie zmia ny w pra-
wie spo wo du ją uspo ko je nie sy tu acji, zwłasz cza, że pa ra -
dok sal nie na gło śnie nie pro ble mu ogro dów dział ko wych
w me diach spo wo do wa ło wzrost za in te re so wa nia tą for -
ma wy po czyn ku. Po nad to sze ro ka dys ku sja o ogro dach
przy czy ni ła się do po głę bie nia wie dzy na ich te mat 
i prze ła ma nia wie lu ste reo ty pów. Świad czą o tym rów -
nież wy ni ki ba dań opi nii spo łecz nej, z któ rych wy ni ka,
że spo łe czeń stwo do ce nia war tość ogro dów dział ko wych
w mia stach  - 88% ba da nych po pie ra ich dal sze ist nie nie,
od mien ne zda nie ma za le d wie 8%, a tyl ko 4% nie ma
opi nii na ten te mat. 

Przy szłość ogro dów dział ko wych w mia stach

Na za koń cze nie me go re fe ra tu mo gę więc stwier dzić,
że ogro dy dział ko we w pol skich mia stach ma ją przy -
szłość. Oczy wi ście nie wszyst kie za cho wa ją swo ją do -
tych cza so wą lo ka li za cję. Część z nich zo sta nie za pew ne
prze nie sio na, co zresz tą dzie je się od lat. Mia sta ca ły czas
się zmie nia ją i roz wi ja ją, więc w nie któ rych przy pad kach
pro ces ten jest nie unik nio ny. Zwłasz cza je że li cho dzi o
in we sty cje pu blicz ne ko niecz ne dla za spo ka ja nia po trzeb
ogó łu miesz kań ców, PZD ni gdy nie blo ko wał ta kich de -
cy zji. Jed nak ni gdy nie by ło też z na szej stro ny ak cep ta -
cji dla pro ste go po strze ga nia ogro dów, ja ko re zer wy
te re nów in we sty cyj nych, po glą du pre zen to wa ne go przez
śro do wi ska za in te re so wa ne ich ko mer cja li za cją. Mia sta
po trze bu ją zrów no wa żo ne go roz wo ju, któ ry za pew ni ich
miesz kań com za spo ka ja nie wszyst kich po trzeb - jed ną z
nich jest do stęp do ogro dów dział ko wych, na któ ry za po -
trze bo wa nie ca ły czas wy stę pu je i wszyst ko na to wska -
zu je, że wręcz wzro śnie. 

Zmia nę na sta wie nia władz do ogro dów wy mu szą
zresz tą sa mi miesz kań cy. Już dziś naj więk sze z ośrod -
ków bo ry ka ją się ze zja wi skiem wy lud nia nia i prze no -
sze nia się na te re ny pod miej skie. Jest oczy wi stym, że
jed ną z przy czyn mi gra cji jest kwe stia oto cze nia, w ja -
kim lu dzie chcą żyć, zwłasz cza do stę pu do te re nów zie -
lo nych i ak tyw ne go wy po czyn ku. Ogro dy dział ko we
za li cza ją się do tych form te re nów zie lo nych, któ re da ją
miesz kań com miast naj peł niej szy kon takt z przy ro dą.
Uświa do mie nie so bie te go fak tu mu si spo wo do wać kon -
sta ta cję, że je że li mia sta chcą po wstrzy mać od pływ
miesz kań ców, to za pew nie nie im po wszech ne go do stę pu
do zmo der ni zo wa nych i funk cjo nal nych ogro dów dział -
ko wych, jest jed nym z naj lep szych spo so bów na osią -
gnię cie ce lu. 

Dla te go uwa ża my, że ogro dom dział ko wym w Pol sce
nie tyl ko nie gro zi zmierzch, ale mo że dal szy roz wój.

Prezes PZD 
/-/ Eugeniusz Kondracki

1. Jak zo stać mi lio ne rem w Po zna niu (dziennik Trybuna z 23 kwietnia 2014 r)

Pol ska to kraj w któ rym wy miar spra wie dli wo ści 
z pew no ścią słu ży wy bra nym. Po twier dze niem te go jest
wy rok Są du Ape la cyj ne go w Po zna niu zgod nie z któ rym
Pol ski Zwią zek Dział kow ców mu si za pła cić 6 mi lio nów
zło tych za rze ko me bez u mow ne ko rzy sta nie z grun tów,
na któ rych znaj du je się ROD im. 23 Lu te go w Po zna niu.

Naj więk szym ab sur dem jest jed nak to, że mi lio ny zło -
tych ma ją tra fić na kon to ko bie ty, któ rą na wet jej ro dzi -
na oskar ży ła o oszu stwa i  ma ni pu la cje i  fał szo wa nie
do ku men tów. Ma ło te go, mi mo że w szyb ki spo sób sta -
ła się mi lio ner ką, przez są dy uzna wa na jest za ko bie tę
ubo gą, przez co zwalniana jest z kosztów procesowych.
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Że by uświa do mić so bie, to co w gło wie uczci we go
czło wie ka się nie mie ści, na le ży cof nąć się do lat 70.
Wów czas to na trzech nie użyt ko wa nych przez ni ko go
nie ru cho mo ściach, znaj du ją cych się na pe ry fe riach Po -
zna nia, któ re zo sta ły wy własz czo ne za peł nym i  go dzi -
wym od szko do wa niem, mia sto za ło ży ło ROD im.
23-lu te go. Był to nie wie le wart ugór i trze ba by ło wie lu
lat pra cy,  a tak że nie ma łych pie nię dzy, że by ten stan od -
mie nić. Jed nak dzię ki ogrom ne mu wy sił ko wi dział kow -
ców  ogród w do brej wie rze za go spo da ro wa no, zbu do -

wa no in fra struk tu rę, a tak że dom dział kow ca. Środ ki na
ten cel wy ło ży li z wła snej kie sze ni użyt kow ni cy dzia łek
w ROD, któ rzy jak po wszech nie wia do mo do za moż -
nych nie za le żą. 

Wy star czy ło jed nak kil ka lat, by spo kój  dział kow ców
zo stał sku tecz nie zmą co ny. Sta ło się to do kład nie w la -
tach 90., kie dy roz wój mia sta spra wił, że te ren ten stał
się bar dzo atrak cyj ną lo ka li za cją i tym sa mym je go war -
tość wzro sła wie lo krot nie. 

Tro chę hi sto rii

In te res ży cia w kil ka dni

To wła śnie wte dy do gry wkro czy ła nie ja ka Be ata N.,
któ ra na by ła od by łych wła ści cie li tych ziem pra wa spad -
ko we, za kwo tę - uwa ga – 80 ty się cy zło tych. Pa trząc na
to, że te ren ten wart był i na dal jest po nad 100 ra zy wię -
cej moż na stwier dzić, że spra wa ta śmier dzia ła dość
moc no od po cząt ku i Be ata. M. mu sia ła do sko na le wie -
dzieć, że roz po czy na wła śnie „in te res ży cia”. 

Nie na le ży bo wiem się łu dzić, że ko bie ta zde cy do wa -
ła się na ku pie nie ko ta w wor ku i nie świa do mie wy ło ży -
ła na stół kil ka dzie siąt  ty się cy zło tych za te ren,
zaj mo wa ny przez 130 dział kow ców.  Gdy by Be ata N. od
po cząt ku nie wie dzia ła, że bę dzie mo gła li czyć na nie -
spo ty ka ną w na szym kra ju przy chyl ność wy mia ru spra -
wie dli wo ści  i in nych in sty tu cji pań stwo wych  na pew no
na ta ki krok by się nie zde cy do wa ła. W tej spra wie bo -
wiem bez tzw. „moc nych  ple ców” nic by się jej ugrać
nie uda ło.  Fak ty mó wią jed nak sa me za sie bie. Splo tu
wy da rzeń, dzia ła ją cych na ko rzyść „na szej bo ha ter ki”,

nie moż na na zwać przy pad ko wym. Bo wiem to, co każ -
de mu in ne mu oby wa te lo wi za ję ło by kil ka lub kil ka na -
ście mie się cy Be acie N. uda je za ła twić się za le d wie w
kil ka dni. Szyb ko po tym, jak ko bie ta od ku pi ła pra wo do
zie mi ów cze sny Urząd Miesz kal nic twa i Roz wo ju Miast
stwier dził, że wy własz cze nie nie ru cho mo ści na któ rej
znaj du je się ogród jest nie waż ne, bo rze ko mo mia ło zo -
stać do ko na ne z na ru sze niem prze pi sów. W cią gu za le d -
wie jed ne go dnia Be ata N. po twier dzi ła tę de cy zję u
wi ce pre zy den ta i wo je wo dy. Po dwóch dniach by ła już
wpi sa na do księ gi wie czy stej ja ko wła ści ciel. Pa trząc na
to, że każ dy in ny miesz ka niec Po zna nia mu siał by na ta -
kie de cy zje po cze kać mi ni mum kil ka mie się cy, nie moż -
na chy ba mieć wąt pli wo ści, że Be ata N. mia ła w
urzę dach tzw. wty ki. Każ dy kto kie dy kol wiek był w
urzę dzie wie, że w tak eks pre so wym tem pie pew nych
spraw naj nor mal niej w świe cie za ła twić się nie da. 

Ape tyt ro śnie w mia rę je dze nia

Ape tyt Ba ty N. oka zał się jed nak nie po skro mio ny i
szyb ko pod ję ła ko lej ne dzia ła nia ma ją ce na ce lu pod wa -
że nie wia ry god no ści jesz cze dwóch in nych wy własz -
czeń. W tej spra wie tak że uzy ska ła po par cie Urzę du
Miesz kal nic twa i Roz wo ju Mia sta. Jed nak Na czel ny Sąd
Ad mi ni stra cyj ny przed któ rym któ rym Pol ski Zwią zek
Dział kow ców do sa me go koń ca wal czył o wal czył o
praw dę  orzekł że wy własz cze nia te od by ły się zgod nie
z pra wem. Te ko rzyst ne dla PZD wy ro ki i utrzy ma nie
de cy zji co do nie ru cho mo ści ka żą po sta wić py ta nia o to
jak funk cjo nu je pol skie pań stwo. W  przy pad ku te re nów
o nie mal że iden tycz nej sy tu acji praw nej, są dy wy da ły

dwa skraj nie róż ne orze cze nia. Tym bar dziej, że de cy zje
wy własz cze nio we co do wszyst kich trzech nie ru cho mo -
ści to czy ły się w opar ciu o te sa me do ku men ty pla ni -
stycz ne, uchwa ły Pre zy dium Ra dy Na ro do wej Mia sta
Po zna nia. Mi mo te go  tyl ko dwie z nich wy szły obron -
ną rę ką, trze cie prze pa dła Be acie N. Jak to moż li we, że
nie ru cho mość pierw sza, są sia du ją ca z dwo ma po zo sta ły -
mi, co do któ rych utrzy ma no de cy zje wy własz cze nio we,
choć zo sta ła wy własz czo na do kład nie w ta kich sa mych
oko licz no ściach fak tycz nych i praw nych, zo sta ła uzna na
za wy własz czo ną wa dli wie? Czy to przy pa dek? Jest to
moc no wąt pli we.
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Spra wa Be aty N. bu dzi o wie le wię cej kon tro wer sji i
jest o wie le bar dziej za wi ła. Wszyst ko tu nie mal prze -
ma wia na ko rzyść ta jem ni czej ko bie ty tak moc no, aż
trud no uwie rzyć, że to je dy nie nie zwy kłe zbie gi oko licz -
no ści. Gdy Pol ski Zwią zek Dział kow ców co raz do głęb -
niej za czy na drą żyć spra wę, klu czo we dla spra wy
do ku men ty za czy na ją zni kać. Ma ło te go po ja wia ją się
tak że świad ko wie, któ rzy ze zna ją, że Be ata N. sfał szo -
wa ła do ku men ty  i pod ro bi ła pod pi sy. Do Kra jo wej Ra -
dy PZD zo sta je do star czo ny  cho ciaż by list Je rze go D.,
by łe go mę ża Be aty N., w któ rym po twier dza, że ko bie -

ta nie mia ła naj mniej szych skru pu łów w fał szo wa niu akt
zwią za nych ze spra wą. 

Wy da wać by się więc mo gło, że oczy wi stym jest, że
od po wied nie or ga na pań stwo we spra wę zba da ją, a ła -
mią cą pra wo ko bie tę po cią gną do od po wie dzial no ści.
Tym cza sem dzie je się zu peł nie ina czej. Bie gli są dla Be -
aty N. nie zwy kle życz li wi, a pro ku ra tu ra do nie sie nia o
fał szer stwach igno ru je.  Dla cze go więc oszu stwa Be aty
N. trak to wa ne są z przy mru że niem oka? To py ta nie, na
któ re cią gle trud no zna leźć jest ra cjo nal ną od po wiedź. 

Fał szerstw ciąg dal szy…

Pra wo dla wy bra nych

Trud no się więc dzi wić, że wy rok Są du Ape la cyj ne go
w Po zna niu z 16 kwiet nia 2014r., zgod nie z któ rym PZD
ma za pła cić Be acie N. bli sko 6 mi lio nów zło tych, wy -
wo łu je du ży sprze ciw Związ ku i dział kow ców, któ rzy
spra wą są naj de li kat niej uj mu jąc moc no zbul wer so wa -
ni. Tym bar dziej, że  wszyst ko wska zu je też na to, że na
tym roz gryw ka Be aty N. się koń czy. Wy rok do ty czy bo -
wiem   te re nów wspól nych ogro du - tzw. dróg we wnętrz -
nych. Po zo sta je jesz cze spra wa sa mych dzia łek, któ re
użyt ko wa li dział kow cy. Be ata N. po sta no wi ła wziąć się
tak że za każ de go dział kow ca z osob na i od każ de go z
nich za żą da ła oko ło 60 ty się cy zło tych za 10 lat użyt ko -

wa nia te re nu. Ko bie ta po sta no wi ła więc wy ci snąć dział -
kow ców jak cy try nę, bo wiem de ka da, to mak sy mal ny
czas za ja ki moż na do ma gać się rosz czeń. 

Tym cza sem dla użyt kow ni ków dzia łek w ROD, głów -
nie eme ry tów, jest to kwo ta, któ ra przy pra wia ich o za -
wrót gło wy i spra wia, że nie mo gą spać spo koj nie.
Jed nak, jak po ka zu ją fak ty,  Be ata N. wal cząc o swo je
nie ma żad nych skru pu łów i ha mul ców. Pę dzi ni czym
roz pę dzo ny wa lec, któ ry w dro dze do wy zna czo ne go ce -
lu nie zwa ża na ja kie kol wiek prze szko dy.  Oli wy do
ognia do da je fakt, że w ca łej spra wie sie bie sa mą czy ni
naj bar dziej po krzyw dzo ną. 

Ogra bić do koń ca

Mi mo te go, iż Be ata N. „wy cią gnę ła” już od PZD i
dział kow ców mi lio ny zło tych, a od Skar bu Pań stwa i
Mia sta Po znań ko lej ne 11 mi lio nów, to ofi cjal nie nie ma
nic. I sąd zwal nia „bied ną” pa nią N. od kosz tów są do -
wych, bo jej po pro stu na ko lej ne spra wy są do we nie
stać, a sąd jest dla osób „ubo gich” jak wi dać wy jąt ko wo
ła ska wy. Zu peł nie ina czej niż dla dział kow ców, któ rzy
mi mo te go, że już daw no opu ści li ROD 23-lu te go, zo -
sta wia jąc na nim bar dzo czę sto do ro bek swo je go ży cia,
nie mo gą li czyć na wet na mi ni mal ną przy chyl ność są -
dów. Be ata N. ani my śli o tym, by za dość uczy nić dział -
kow com, któ rzy po nie śli gi gan tycz ne stra ty. Ma ło te go,

ko bie ta nie za mie rza tak że zwra cać mi lio na zło tych Pol -
skie mu Związ ko wi Dział kow ców, za war tość do mu
dział kow ca, któ ry dział kow cy mu sie li opu ścić, gdy ko -
bie ta za czę ła ro bić czyst ki na ogro dzie. Mi mo te go, że
dział kow cy po bu do wa li bu dy nek za pie nią dze wy ło żo ne
z wła snej kie sze ni Be ata N. nie po czu wa się w mi ni mal -
nym stop niu do ja kiej kol wiek re kom pen sa ty. Bez skru -
pu łów zgar nia wszyst ko, co tyl ko się da. Co wię cej, choć
nie chce za pła cić za bu dy nek, to żą da od dział kow ców
za pła ty, za ko lej ne la ta ko rzy sta nia z bu dyn ku ja ko jej
wła sno ści. 

Jak tu wie rzyć w spra wie dli wość

Nie ja sno ści, prze kła mań i py tań jest w spra wie ca ła
ma sa. Jed no jed nak jest pew ne. Ży je my w kra ju, w któ -
rym pra wo nie jest rów ne wo bec wszyst kich oby wa te li i
słu ży wy bra nym. Be ata N. z pew no ścią do ta kich osób
na le ży. Na jej przy kła dzie moż na stwier dzić, że w Po -
zna niu wy star czy mieć 80 ty się cy zło tych, by w szyb kim

cza sie uzy skać zy ski idą ce w mi lio ny zło tych. Do dat ko -
wo przy da dzą się „wty ki” gdzie trze ba, umie jęt ność la -
wi ro wa nia, kła ma nia  i oszu ki wa nia. W ta ki spo sób w
Po zna niu moż na na ca łe ży cie usta wić sie bie i swo ją ca -
łą ro dzi nę. 

(MZ)
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16 kwiet nia 2014 r. Sąd Ape la cyj ny w Po zna niu wy dał
wy rok w spra wie rosz czeń Be aty N. wo bec Pol skie go
Związ ku Dział kow ców z ty tu łu bez u mow ne go ko rzy sta -
nia z te re nu sta no wią ce go część ROD im. 23 Lu te go w
Po zna niu. Wy ro kiem tym przy znał na rzecz Be aty N. od
PZD kwo tę 6 235 271 zł wraz z od set ka mi i kosz ta mi
pro ce su. Łącz nie sta no wi ło to 7 588 496,82 zł. 

Orze cze nie to jest ko lej nym wy ro kiem w spo rze, któ -
ry PZD - bro niąc ogro du i praw dział kow ców - pro wa dzi
od prze szło 15 lat z Be atą N. Przy po mnieć na le ży, że pra -
wo do te re nu, któ ry w oce nie są du po wi nien przy no sić
do cho dy rzę du kil ku na stu mi lio nów zło tych rocz nie, Be -
ata N. na by ła za le d wie za 80 000 zł. Sta ło się to moż li -
we po po stę po wa niu o stwier dze nie nie waż no ści de cy zji
o wy własz cze niu z 1968 r.  We wszczę tym po 30 la tach
od wy własz cze nia po stę po wa niu, Be ata N. - oso ba ob ca
wo bec wy własz czo nych – by ła bar dzo ak tyw na, a naj -
praw do po dob niej wręcz je ini cjo wa ła. Za sad nym jest
więc opi nia, iż spra wa ROD im. 23 Lu te go w Po zna niu
jest przy kła dem wręcz pa to lo gicz ne go zja wi ska, któ re go
in ny mi prze ja wa mi by ły gło śne spra wy wy łu dza nia ka -
mie nic w Kra ko wie, „czy ści cie li” ka mie nic w Po zna niu,
czy też eks mi sji szkół w War sza wie. Sku po wa nie przez
„han dla rzy” rosz czeń, któ rzy na stęp nie pod szyl dem
„pra wo wi tych” wła ści cie li, bro nią swe go „świę te go”
pra wa wła sno ści i uzy sku ją hor ren dal nie wy so kie od -
szko do wa nia ma ją ce się ni jak do „wło żo ne go” przez
nich wkła du, po raz ko lej ny zna la zło po par cie w są dzie.

Tym ra zem je go ofia rą pa dli dział kow cy.
Orze cze nie Są du Ape la cyj ne go w Po zna niu spo wo do -

wa ło, że PZD, a więc KR PZD, okrę go we za rzą dy i
wszyst kie ROD, sta nę ły przed per spek ty wą dzia łań ko -
mor ni ka. War to przy po mnieć, że Be ata N. już wcze śniej
pod ję ła pró bę eg ze ku cji w spo sób, któ ry gro ził pa ra li -
żem fi nan so wym wszyst kich ROD. Dla te go też KR PZD
uzna ła za ko niecz ne pod ję cie de cy zji o na tych mia sto wej
re ali za cji wy ro ku. Jak kol wiek bo wiem PZD za mie rza za -
skar żyć to kon tro wer syj ne orze cze nie w ra mach skar gi
ka sa cyj nej do Są du Naj wyż sze go, na chwi lę obec ną nie
by ło moż li we za blo ko wa nie Be aty N. zwłasz cza, że
prze pro wa dzo ne w dniu 24 kwiet nia 2014 r. ne go cja cje
nt. ugo do we go roz wią za nia spo ru wska zy wa ły, iż Ba ta
N. w ża den spo sób nie jest za in te re so wa na kom pro mi -
sem. 

Prze ka za ne środ ki zo sta ły ze bra ne z fun du szy prze zna -
czo nych w KR PZD oraz okrę go wych za rzą dach na in we -
sty cje i oświa tę w ROD. Wy da tek ten w spo sób zna czą cy
wpły nie więc na dzia ła nia Związ ku na tych płasz czy -
znach. Jed nak z uwa gi na stan spra wy, na chwi lę obec ną
de cy zja o do ko na niu płat no ści by ła ko niecz na. Oczy wi -
ście PZD nie za mie rza za prze stać do cho dze nia spra wie dli -
wo ści i w dal szym cią gu bę dzie dą żył do uchy le nia
wy ro ku i od zy ska nia pie nię dzy dział kow ców. Bo, bio rąc
pod uwa gę ca ło kształt spra wy, nie spo sób przy jąć, że by
orze cze nie to moż na by ło uznać za spra wie dli we.

Pre zy dium KR PZD 

2. Ko mu ni kat Prezydium KR PZD

KO MU NI KAT 
w spra wie rosz czeń do ROD im. 23 lu te go w Po zna niu

War sza wa, dnia 25 kwiet nia 2014 r. 

3. Listy w sprawie ROD im. 23 Lutego w Poznaniu

Ro dzin ny Ogród Dział ko wy „Cze czot ka” w Ostro łę ce

Sza now na Pa ni Ire na Li po wicz 
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich 
Al. So li dar no ści 77 , 00-090 War sza wa

Sza now na Pa ni Pro fe sor!
Po znaw szy po przez lek tu rę in for ma cji me dial nych

(wy daw nic two KR PZD, w tym stro na in ter ne to wa ar ty -
kuł „Jak zo stać mi lio ne rem w Po zna niu” - „Try bu na” 
z 23.04.2014) tło i szcze gó ło wy opis, sprzecz nych z ele -

men tar nym po czu ciem spra wie dli wo ści i pra wo rząd no -
ści, dzia łań nie ja kiej Be aty N., a na de wszyst ko spo-
le gli wej, by nic po wie dzieć wy jąt ko wo wspie ra ją cej jej
dzia ła nia po sta wy Są dów Okrę go we go i Ape la cyj ne go
w Po zna niu wnosimy do P. Rzecznik gorącą prośbę.
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o roz wa że nie pod ję cia przez Pa ni Urząd dzia łań prze -
wi dzia nych usta wą, w tym wnie sie nia skar gi ka sa cyj nej
do Są du Naj wyż sze go.

Pra gnie my z głę bo kim za nie po ko je niem stwier dzić, że
dzia łań Są du Okrę go we go, a po tem Ape la cyj ne go w Po -
zna niu nie da się skla sy fi ko wać z dy stan sem i spo ko jem.
Kal kow ski wręcz wy rok Są du Ape la cyj ne go w Po zna -
niu z 16 kwiet nia 2014 r. przy zna ją cy oso bie fi zycz nej,
nie ja kiej p. Be acie N., ba joń skie dla Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, od szko do wa nie w kwo cie ca 7,6 mi lio na
zło tych wraz z od set ka mi, ja wi się nam ja ko drwi na z
pra wo rząd no ści i norm kon sty tu cyj nych. W tych sa mych
ka te go riach oce nia my pro ce du rę przy ję tą przez wspo -
mnia ne Sąd Okrę go wy, a po tem Sąd Ape la cyj ny, w myśl
któ rej ja ko nic nie zna czą ce trak to wa no wnio ski do wo -
do we i ar gu men ty przed sta wio ne przez re pre zen tan tów
praw nych PZD.

Gra bież w po kręt nym ma je sta cie pra wa, bo tak trze ba
ten pro ce der na zwać, grun tów za go spo da ro wa nych i

upra wia nych przez dział kow ców przez dzie się cio le cia,
na su wa w spo sób upraw nio ny, po do bień stwo do ła ma -
nia pra wa przez b.ko ściel no -rzą do wą Ko mi sję Ma jąt ko -
wą.

Są dy Okrę go wy i Ape la cyj ny w Po zna niu nic czu ją ja -
kiej kol wiek po trze by wni ka nia w me ry to rycz ne, w tym
w hi sto rycz ne, uwa run ko wa nia po wsta nia i funk cjo no -
wa nia Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. 23 Lu te go
w Po zna niu. Sprze ci wia my się te mu pro ce de ro wi tym
bar dziej, że na si la się w ży ciu pu blicz nym, me dial nym
prze ko na nie o Pol sce ja ko by sto su ją cej de mo kra tycz ne i
trans pa rent ne nor my pra wa. My ich nie do strze ga my.

Wy ra ża my prze ko na nie o tym, że Pa ni Rzecz nik ze -
chce, cze go do wo dy już da wa ła, za in te re so wać się nisz -
cze niem do rob ku i in te re su dział ko wej zbio ro wo ści
oby wa tel skiej przez, jak śmie my przy pusz czać, ze spo -
lo ne si ły umo co wa nej lo kal ny mi po wią za nia mi pry wa ty
i apa ra tu „wy mia ru spra wie dli wo ści”.

Z na dzie ją na zro zu mie nie dla przed ło żo nych 
ra cji oraz wy ra za mi sza cun ku

/-/ Bro ni sław Ka sta ren da
/-/ Jan No wo ciń ski
/-/ Jan Stry jew ski

/-/ An na Świer żew ska
/-/ Grze gorz Oracz

/-/ Ta de usz Chrul ski
/-/ Wła dy sław Ze ra

/-/ Sta ni sław Da wid czyk
/-/ Mi ro sław Gum kow ski

/-/ Mi ro sła wa Ku dła ty
/-/ Wie sław Kę dzier ski

Ostro łę ka, dnia 28 kwiet nia 2014 r. 

Bo gu sław Dą brow ski z ROD im. Kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdy ni

Sza now na Pa ni
Dr. hab. Ire na Li po wicz
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
War sza wa

Sza now na Pa ni!
Prze glą da jąc por ta le in ter ne to we do wie dzia łem się, że

nie trze ba wca le za da wać so bie wie le tru du by w krót kim
cza sie zo stać bo ga tym czło wie kiem.

Bo ga tym nie w wy ni ku cięż kiej pra cy tyl ko w wy ni ku
nie spo ty ka ne go cwa niac twa i nie zro zu mia łej przy chyl -
no ści są dów kosz tem dział kow ców, lu dzi nie zbyt za moż -

nych w ROD im. 23 Lu te go w Po zna niu.
Do wo dem na ta kie stwier dze nie jest ar ty kuł w „Dzien -

ni ku Try bu na” pod zna mien nym ty tu łem „Jak zo stać mi -
lio ne rem w Po zna niu”, któ ry po zwa lam so bie do łą czyć
do mo je go li stu.

Fak ty za war te w tym ar ty ku le do wo dzą, że to jed nak miał
ra cję by ły mi ni ster, któ ry twier dzi, że Pol ska to dzi ki kraj.
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Wy rok Są du Ape la cyj ne go w Po zna niu z 16 kwiet nia
2014 ro ku na ko rzyść p. Be aty N. do wo dzi, że z pol skim
wy mia rem spra wie dli wo ści dzie je się coś dziw ne go, nie -
do bre go i słu ży on nie tym, co trze ba.

Tak nie po win no być w mo jej Oj czyź nie i wo bec ta -
kich jak ten wy ro ków trud no wie rzyć w spra wie dli wość
w po noć de mo kra tycz nym pań stwie pra wa.

Ta ki wy rok za słu gu je tyl ko na jed no okre śle nie  –
SKANDAL

Jak to się sta ło, że ten sąd za po mniał, iż dział kow cy z
te go ogro du nie we szli na te ren sa mo wol nie. Ja koś dziw -
nie za po mniał, że w la tach 70-tych ubie głe go wie ku na
te re nie przez ni ko go nie chcia nym, na zwy czaj nym ugo -
rze na pe ry fe riach, mia sto po sta no wi ło za ło żyć tam
ogród, po uprzed nim peł nym i go dzi wym od szko do wa -
niu dla wła ści cie li.

Prze sy ła jąc dział ko we po zdro wie nie po zo sta ję 
w wy ra za mi sza cun ku

/-/ Bo gu sław Dą brow ski
Gdy nia, dnia 25 kwiet nia 2014 r.

Człon ko wie Pre zy dium OZ PZD w Szcze ci nie

Z tym py ta niem zwra ca my się do Naj wyż szych Or ga -
nów Pań stwa Pol skie go, aby otrzy mać od po wiedź na za -
sad ni cze py ta nie - gdzie szu kać spra wie dli wo ści, gdy
dzie je się lu dziom krzyw da? Krzyw da spo wo do wa na
bez względ ną za chłan no ścią czło wie ka, któ ry ob sta wio -
ny ad wo ka ta mi, wy gry wa ko lej ne spra wy w Urzę dach
oraz przed Są da mi?

Ca ła spra wa do ty czy ROD im. „23 Lu te go” w Po zna -
niu - ogro du za ło żo ne go przez wła dze mia sta Po zna nia,
zgod nie z li te rą ów cze sne go pra wa, opi sa ne go w ar ty ku -
le „Dzien ni ka Try bu na” z dnia 23.04.2014 ro ku, pt. „Jak
zo stać mi lio ne rem w Po zna niu?”

Bez spor nym fak tem jest, że dział kow cy nie zaj mo wa -
li te re nu si łą, ale na pod sta wie de cy zji Or ga nów Pań -
stwo wych i wszyst kie ewen tu al ne nie pra wi dło wo ści
urzęd ni cze, dzi siaj przy cho dzi pła cić dział kow com i spo -
łecz nej or ga ni za cji PZD.

Pra wa spad ko we, wy ku pio ne za 80 tys. zł, dzi siaj sta -
no wią źró dło „do cho du” po nad 6 mln zł, za bez u mow ne
ko rzy sta nie z grun tu, w po sta ci ale jek ogro do wych oraz
te re nów ogól ne go użyt ku.

Dziw nym wy da je się rów nież fakt, iż w trak cie po stę po -
wań są do wych, na stą pi ła zmia na prze zna cze nia grun tu, co
au to ma tycz nie pod wyż szy ło je go war tość. Są dy roz pa tru -
ją ce spra wę po zo sta ły „głu che” na ra cje dział kow ców,
któ rym dzi siaj przy szło pła cić za nie swo je wi ny.

Ca ła spra wa wy ma ga do głęb ne go zba da nia i wy ja śnie -

nia, dla cze go kosz ty obro ny ogro du ma ją dzi siaj po no sić
dział kow cy z wła snej kie sze ni? Ci naj bar dziej bez sil ni i
nie win ni?

Na za spo ko je nie rosz czeń wy ni ka ją cych z wy ro ku po -
znań skie go są du, skła dać się dzi siaj mu si ca ła spo łecz -
ność dział ko wa Pol ski, by za spo ko ić rosz cze nia jed nej
oso by - wła ści cie la, któ ry w ja kiś spo sób wszedł w pra -
wa spad ko we.

Ca ły tok po stę po wa nia w tej spra wie, bu dzi uza sad nio -
ne wąt pli wo ści, a wy nik osta tecz ny jest tra gicz ny i god -
ny po ża ło wa nia.

Zwra ca my się do Or ga nów Pań stwo wych o za ję cie się
spra wą i wy ja śnie nie, jak to by ło moż li we, by do ta kie -
go sta nu rze czy do pro wa dzić i kto tu taj ma ra cję?

Za sła nia nie się świę to ścią pry wat nej wła sno ści, ni ko -
go w tym przy pad ku nie prze ko nu je.

Ape lu je my o peł ne zba da nie spra wy, od po cząt ku do
koń ca, przez po wo ła ne Ogra ny Pań stwo we i od po wiedź
na to, dla cze go mo gło dojść do po sta no wień tak bar dzo
krzyw dzą cych lu dzi i za gra ża ją cych by to wi ma te rial ne -
mu spo łecz nej or ga ni za cji?

Apel swój kie ru je my do Pre zy den ta Rze czy po spo li tej
Pol skiej, Pre mie ra RP, Mi ni stra Spra wie dli wo ści, Pro ku -
ra to ra Ge ne ral ne go, Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich,
Naj wyż szej Izby Kon tro li, Pre zy den ta Mia sta Po zna nia,
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Z wy ra za mi sza cun ku
Człon ko wie Pre zy dium OZ PZD w Szcze ci nie

/-/ 10 pod pi sów

W JAKIEJ RZECZYWISTOŚCI ŻYJEMY?

Szcze cin, dnia 29 kwiet nia 2014 r.
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Dział kow cy, choć nie na le żą do za moż nych, to ma ją
swój ho nor i po czu cie spra wie dli wo ści. Dla te go zwra ca -
my się do Pa na Pre mie ra, z proś bą o in ter wen cję i na pra -
wę po wsta łych pa to lo gii i wie rzy my w sku tecz ność
dzia łań Pa na Rzą du.

SZANOWNY PANIE PREMIERZE
Roz po czę cie współ pra cy przez Pa na Pre mie ra z Pol -

skim Związ kiem Dział kow ców za słu gu je na po chwa łę i
uzna nie. Po zło żo nej de kla ra cji przez Pa na Pre mie ra w
li ście do dział kow ców /Su per Express z dnia 20-06-
2013/, że „za gwa ran tu je my dział kow com bez pie czeń -
stwo i trwa łość ogro dów dział ko wych, oraz po spo tka niu
z dział kow ca mi w ROD „Wa szyng to na” w War sza wie,
dział kow cy okrę gu szcze ciń skie go uwie rzy li w Pa na
Pre mie ra za pew nie nia i fak tycz ne dzia ła nia. Jesz cze raz
skła da my ser decz ne po dzię ko wa nie za no wą do brą usta -
wę, któ ra sta no wi krok na przód za rów no dla in te re sów
sa mo rzą dów miej skich, jak i idei ogrod nic twa dział ko -
we go w Pol sce.

Ja ko re pre zen tan ci jed nej z naj więk szych or ga ni za cji
po za rzą do wych w Pol sce, któ rej dzia łal ność sku pio na
jest na służ bie spo łe czeń stwu, a szcze gól nie na po mo cy
je go słab szym człon kom, któ rym po ma ga my i prze ciw -
dzia ła my ich wy klu cze niu spo łecz ne mu. Zgod nie z za sa -
dą po moc ni czo ści i uwzględ nie nia ko niecz no ści
wspie ra nia oby wa te li go rzej ra dzą cych so bie w obec nym
zma te ria li zo wa nym świe cie. To na bar kach dział kow ców
ma my na ogro dach znacz ną ilość bez dom nych i my mu -
si my się ni mi opie ko wać i po ma gać.

Ogól no pol ski sa mo rząd dział kow ców na bli sko 5000
ROD w Pol sce przez dzie siąt ki lat do sko na le za rzą dzał i
roz wi jał ogro dy. Ma my peł ne pra wo stwier dzić, iż to pol -
scy dział kow cy są do sko na łym przy kła dem ak tyw nych
człon ków spo łe czeń stwa oby wa tel skie go, sa mo rząd ne -
go i sa mo dziel ne go za słu gu ją cych na uzna nie na sze go
do rob ku.

Nie mo że być tak, że in te res eko no micz ny jed no stek
spo łe czeń stwa jest swo istą świę to ścią, przed któ ra ustę -

po wać mu szą wszel kie in ne war to ści z po bła ża niem ła -
ma nia lub obej ścia pra wa, aże by tyl ko jed nost ka /gru pa/
mo gła nie uczci wie się wzbo ga cić.

SZANOWNY PANIE PREMIERZE
My dział kow cy okrę gu szcze ciń skie go nie go dzi my się

z wy stę pu ją cą ra żą cą krzyw dą do ty czą cą naj uboż szych
oby wa te li, ja ki mi są dział kow cy, któ rych tzw. „cwa nia -
cy” nisz czą bez żad nych skru pu łów. Na le ży po wie dzieć
stop i po pra wić błęd ne pra wo lub po cią gnąć do od po -
wie dzial no ści win nych za nie dbań opi sa nych w ar ty ku le
JAK ZOSTAĆ MILIONEREM w POZNANIU z dnia
2014-04-23 Dzien nik Try bu na w za łą cze niu. Pi sze my z
prze ko na niem i wie rzy my, że Rząd Pa na Pre mie ra upo -
ra się z tak nie wdzięcz nym te ma tem i ska su je po peł nio -
ne błę dy praw ne, w imię spra wie dli wo ści spo łecz ne
po sza no wa nia pra wa. Kil ku mi lio no wa spo łecz ność
dział kow ców po pie ra ta kie dzia ła nia, któ re pro wa dzą do
nor mal no ści. Nie moż na da lej uda wać, że jest wszyst ko
zgod ne z pra wem, sko ro dzie je się krzyw da nie tyl ko
dział kow com. Ra zem i wspól nie osią gnie my wię cej,
szyb ciej, do kład niej i ko rzyst niej oraz zmniej szy się na -
pię cie spo łecz ne, gdy oby wa te le prze ko na ją się, że jest
pro wa dzo na wal ka z pa to lo gią i nie spra wie dli wo ścią 
w obro nie zwy kłe go oby wa te la.

Na praw dę chce my po ma gać w wal ce z ist nie ją cą nie -
spra wie dli wo ścią i po dej mu je my dzia ła nia dla do bra nas
wszyst kich. Ro bi my to dla na szej uko cha nej oj czy zny 
i jej oby wa te li.

Brak re ak cji ze stro ny na szej spo łecz no ści dział kow -
ców, by ł by ak cep ta cją „roz bo ju” przez jed nost ki krzyw -
dzą ce eko no micz nie i psy chicz nie po szko do wa nych.
Zwy kły oby wa tel za czy na tra cić za ufa nie do Pań stwa
Pra wa. Usta wie ni „cwa nia cy” osią ga ją nie uczci wie zysk
kosz tem in nych. Po prze czy ta niu za łą czo ne go ar ty ku łu
wi dzi my ile jest jesz cze do na pra wy. Wie rzy my w uczci -
wość i po pie ra my ta kie dzia ła nia.

„Wszel ka wła dza spo łecz no ści ludz kiej po czą tek swój
bie rze z wo li na ro du”.

Z wy ra za mi po wa ża nia po zo sta ją 
Dział kow cy okrę gu szcze ciń skie go PZD

/-/ 18 pod pi sów

Dział kow cy okrę gu szcze ciń skie go PZD

PREMIER RP
Pan DONALD TUSK

Dot.: na pra wy zja wisk pa to lo gicz nych. STOP nie uczci wo ści i ła ma niu pra wa!

Szcze cin, dnia 29 kwiet nia 2014 r.
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Sza now na Pa ni!
Spo łecz ność dział ko wa wraz z wy peł nia ją cy mi spo -

łecz nie swo je obo wiąz ki, człon ka mi sta tu to wych or ga -
nów na sze go Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im.
Kmdr ppor. Ja na Gru dziń skie go w Gdy ni kie ru je do Pa -
ni go rą cą proś bę i apel o wzię cie w obro nę dział kow ców
z ROD im. 23 Lu te go w Po zna niu i nasz Zwią zek.

Na sza proś ba wy ni ka z ku rio zal ne go, nie tyl ko na szym
zda niem, wy ro ku Są du Ape la cyj ne go w Po zna niu z 16
kwiet nia 2014 ro ku, któ ry wy dał orze cze nie na ko rzyść
p. Be aty N. i za są dził od na sze go Związ ku hor ren dal ną
kwo tę po nad 7,5 min zło tych.

Nikt z nas nie ro zu mie po wo dów wy da nia ta kie go wy -
ro ku i po trak to wa nia na sze go Związ ku i te go ROD, co
naj mniej jak uciąż li we go chwa stu, któ ry ko niecz nie trze -
ba wy rwać, by wresz cie bez prze szkód  prze jąć ten te -

ren, na po ży tek tej Pa ni, lecz ze szko dą dla  bar dzo wie -
lu dział kow ców te go ogro du!

W „Dzien ni ku Try bu na” z 23 kwiet nia 2014 ro ku uka -
zał się ar ty kuł pod zna mien nym ty tu łem „Jak zo stać mi -
lio ne rem w Po zna niu”.

Po je go prze czy ta niu za sta na wia my się, w ja kim kra ju
my ży je my?

Je ste śmy prze ko na ni, że dział kow cy z ca łej Pol ski dba -
jąc o przy szłość swo ją, ogro dów i Związ ku udzie lą przy -
naj mniej mo ral ne go wspar cia dział kow com z te go
ogro du. Je ste śmy tak że pew ni, że Kra jo wa Ra da PZD,
tak jak za wsze, nie po zo sta wi tych dział kow ców sa mym
so bie i za skar ży to nad zwy czaj kon tro wer syj ne orze cze -
nie w ra mach skar gi ka sa cyj nej do Są du Naj wyż sze go i
tym sa mym od zy ska pie nią dze dział kow ców.

Z wy ra za mi sza cun ku i dział ko wym po zdro wie niem

Ro dzin ny Ogród Dział ko wy im. Kmdr ppor. Jana Gru dziń skie go w Gdy ni 

Sza now na Pa ni
Dr. hab. Ire na Li po wicz
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
Warszawa

Prze wod . Ko mi sji Roz jem czej ROD
/-/ Ka zi mierz Maj na

Pre zes ROD
/-/ Jó zef Ma twies

Prze wod . Ko mi sji Re wi zyj nej ROD
/-/ Bo gu sław Dą brow ski 

Gdy nia, dnia 26 kwiet nia 2014 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Pi le

Sza now na Pa ni
Dr. hab. Ire na Li po wicz
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
Warszawa

Sza now na Pa ni!
Człon ko wie Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pol skie -

go Związ ku Dział kow ców oraz Prze wod ni czą cy Okrę -
go wej Ko mi sji Re wi zyj nej i Roz jem czej PZD w Pi le po
za po zna niu się z ar ty ku łem w „Dzien ni ku Try bu na” z
dnia 23 kwiet nia 2014 ro ku pt, „Jak zo stać mi lio ne rem w

Po zna niu” oraz z wy ro kiem Są du Ape la cyj ne go w Po -
zna niu z dnia 16 kwiet nia 2014 ro ku zwra ca my się z
proś bą o za ję cie się tą spra wą, bo wiem skut kiem te go
wy ro ku jest za są dze nie od Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców kwo tę 7.6 mi lio na zło tych dla oso by fi zycz nej za

rze ko mo bez u mow ne ko rzy sta nie z grun tów wy własz -
czo nych, na któ rych w 1970 ro ku mia sto Po znań za ło -
ży ło Ro dzin ny Ogród Dział ko wy im. 23 lu te go w
Po zna niu.

Trud no nam po jąć ten wy rok, gdyż Urząd Miesz kal -
nic twa i Roz wo ju Miast uznał w 1990 ro ku de cy zję wy -
własz cze nio wą z grun tów z ro ku 1970 zaj mo wa nych
przez ROD za nie waż ną, a Na czel ny Sąd Ad mi ni stra cyj -
ny po od wo ła niu się Pol skie go Związ ku Dział kow ców
stwier dził, że wy własz cze nie od by ło się zgod nie z pra -
wem.
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Uwa ża my, że po stę po wa nie wy mia ru spra wie dli wo ści
w tej spra wie w na szej oce nie bu dzi wie le wąt pli wo ści.
Trud no nam do szu kać się w tym wy ro ku spra wie dli wo -
ści, bo po szko do wa ny jest Zwią zek oraz dział kow cy te -
goż ogro du, od któ rych rów nież za żą da no za 10 lat

użyt ko wa nia te re nu po 60 ty się cy zło tych.
Dla te go po sta no wi li śmy zwró cić się do Pa ni  Rzecz -

nik Praw Oby wa tel skich z proś bą o pod ję cie dzia łań
prze wi dzia nych usta wą w obro nie dział kow ców z ROD
im. 23 lu te go w Po zna niu oraz Związ ku.

Z wy ra za mi sza cun ku
członkowie Prezydium OZ PZD w Pile

oraz Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej
i Rozjemczej w Pile

/-/ 13 pod pi sów
Pi ła, dnia 7 ma ja 2014 r.

Pre zy dium KR PZD na po sie dze niu w dniu 25 kwiet -
nia br. do ko na ło oce ny wal nych ze brań spra woz daw -
czych w ROD, któ re do tych czas się od by ły. Pre zy dium
KR, na pod sta wie in for ma cji z okrę go wych za rzą dów,
bar dzo po zy tyw nie oce ni ło przy go to wa nie i prze bieg
wal nych ze brań, któ re wy peł ni ły za da nia sta tu to we, ale
tak że by ły oka zją do po sze rze nia wie dzy o no wej usta -
wie o ROD. Na ze bra niach pa no wa ła do bra i spo koj na
at mos fe ra oraz to czy ła się po waż na i po zy tyw na dys ku -
sja. Pod czas te go rocz nych ze brań by ła znacz nie więk sza
fre kwen cja niż w la tach ubie głych, a dys ku sja to czy ła się
wo kół spraw waż nych nie tyl ko dla sa me go ogro du, ale
i ca łe go śro do wi ska dział kow ców, rów nież przy szło ści
PZD. W dys ku sji pod kre śla no i do ce nia no ro lę Związ ku
w tym, co uda ło się osią gnąć w po sta ci no wej usta wy o
ROD i za że gna nia wid ma li kwi da cji ru chu ogrod nic twa
dział ko we go, gdy by sejm nie uchwa lił no wej usta wy do

21 stycz nia 2014 r. Na wie lu wal nych ze bra niach dział -
kow cy dzię ko wa li za usta wę, a tak że de kla ro wa li peł ne
po par cie dla PZD. Zwra ca li szcze gól nie uwa gę na to, że
suk ces w po sta ci usta wy nie był by moż li wy bez jed no -
ści dzia ła nia wszyst kich dział kow ców i ca łe go Związ ku. 

Pa da ło rów nież sze reg pro po zy cji do no we go sta tu tu,
ja ki Zwią zek mu si uchwa lić i wie le py tań w spra wie
prak tycz ne go sto so wa nia no we go pra wa dział ko we go. 

Do tych czas wal ne ze bra nia spra woz daw cze od by ły się
w 2700 ogro dach, a  szczyt do pie ro przed na mi, bo jesz -
cze po nad 2000 ogro dów mu si od być wal ne ze bra nia.
Naj wię cej wal nych ze brań od bę dzie się w naj bliż szą so -
bo tę 26 kwiet nia, w nie dzie lę i w cią gu na stęp ne go ty go -
dnia. W okrę gach jest na te dni peł na mo bi li za cja, aby
za pew nić uczest nic two przed sta wi cie la OZ w każ dym
ze bra niu.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

VIII. INFORMACJE RÓ˚NE

1. Ko mu ni kat  Prezydium KR PZD do ty czą cy wal nych ze brań 

KO MU NI KAT

War sza wa, dnia 25 kwiet nia 2014 r.
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Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest za wsze go to wy do
dia lo gu. Dla te go wy szedł z pro po zy cją, aby w gro nie pa -
ne li stów de ba ty zna la zła się rad czy ni praw na PZD. Nie -
ste ty, ku wiel kie mu za sko cze niu, or ga ni za tor od rzu cił tę
ini cja ty wę.

Osta tecz nie, w ro li eks per ta z ra mie nia Związ ku wy stą -
pił Ma ciej Alek san dro wicz z OZ Ma zo wiec kie go, któ ry
w in te re su ją cy spo sób przed sta wił ro lę i zna cze nie ogro -
dów dział ko wych w ży ciu mia sta. – W ogro dach dział ko -

wych już dziś od by wa ją się licz ne wy da rze nia ta kie jak
po ka zy cię cia drze wa, szko le nia, wcza sy dla se nio rów,
wy kła dy – wy mie niał. Pod kre ślił jed no cze śnie, że wie le
z te go ty pu ini cja tyw skie ro wa nych jest nie tyl ko do sa -
mych dział kow ców, lecz tak że osób spo za ROD. – Szko -
li my rów nież oko licz nych miesz kań ców, któ rzy in te re su ją
się zie le nią, bo na przy kład ho du ją ro śli ny na swo im bal -
ko nie.

2. Mia sto mu si współ pra co wać z dział kow ca mi 

Je ste śmy otwar ci

– PZD ni gdy nie chciał za my kać się i gro dzić – stwier -
dził Alek san dro wicz, od no sząc się w ten spo sób do su ge -
stii, aby ogro dy dział ko we by ły w jak naj więk szym
stop niu otwar te. – Na le ży pa mię tać jed nak, że dział kow -
cy ma ją tam swo ją wła sność, więc zu peł ne otwar cie jest
nie moż li we ze wzglę dów bez pie czeń stwa – za zna czył.
Do dał jed nak, że już dziś wie le ogro dów otwie ra swo je
furt ki dla spa ce ro wi czów, a tak że za pra sza oko licz nych
miesz kań ców na wspo mnia ne już wy da rze nia. – Nie mo -
że my się tak do koń ca otwo rzyć. Na dział kach i tak zda -
rza ją się kra dzie że, pod pa le nia – skar żył się Woj ciech
Łyż wa, pre zes ROD „Sie kier ki II” w War sza wie.

Ma ciej Alek san dro wicz, wy mie nia jąc za słu gi ROD
dla lo kal nych spo łecz no ści, za ape lo wał do urzę du mia -
sta o więk szą współ pra cę, któ ra umoż li wi ła by dal szy

roz wój ogro dów. Po mi mo de kla ra cji przed sta wi cie li
władz War sza wy o go to wo ści pod ję cia wspól nych dzia -
łań, dział kow cy uwa ża ją, że są przez nie igno ro wa ni. –
Han na Gron kie wicz-Waltz, jesz cze ja ko kan dy dat ka na
pre zy den ta War sza wy, spo ty ka ła się z na mi, obie cy wa ła
wspar cie fi nan so we i ure gu lo wa nie na szej sy tu acji praw -
nej – pod kre śla An to ni Ko strze wa, czło nek pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD, któ ry za brał głos w dys ku sji. – Mi -
ja 8 lat i nie do sta li śmy od War sza wy ani zło tów ki – pod -
kre śla, do da jąc, że przy od po wied nim wspar ciu ROD
mo gły by stać się „wi zy tów ką dziel nic i ca łe go mia sta”.
Ja ko wzór przed sta wił za chod nie me tro po lie, któ re prze -
zna cza ją znacz ne środ ki na roz wój ogro dów. – W Dus sel -
dor fie są one w 80 proc. fi nan so wa ne przez mia sto –
pod kre ślił.

Po trzeb na pew ność pra wa

Rad ca praw ny OZ Ma zo wiec kie go Ewe li na Świą tek
zwró ci ła uwa gę na pa lą cą kwe stię ure gu lo wa nia sy tu acji
praw nej ogro dów dział ko wych na te re nie War sza wy.
Pro ble mem są nie tyl ko rosz cze nia do grun tów, ode bra -
nych na mo cy de kre tu Bie ru ta, lecz rów nież brak pla nów
za go spo da ro wa nia dla znacz nej czę ści mia sta. Świą tek
za re ago wa ła też na po ja wia ją cy się czę sto za rzut za nie -
dby wa nia dzia łek przez ich użyt kow ni ków. – Jest to wy -
nik woj ny, ja ką mia sto pro wa dzi prze ciw ko PZD –
pod kre śli ła. Dzia łacz Par tii Zie lo nych, Piotr Ko zak za su -
ge ro wał, że od po wie dzią na pro blem bra ku ure gu lo wa -
nia praw ne go dzia łek mo gły by stać się mi kro pla ny
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, któ re mo gą być
uchwa la ne sto sun ko wo szyb ko, w prze ci wień stwie do
pla nów miej sco wych za go spo da ro wa nia, do ty czą cych
więk szych ob sza rów.

Uwa ga! Ist nie je moż li wość wglą du do stu dium za go -
spo da ro wa nia, któ re jest pod sta wą do uchwa le nia pla nu
miej sco we go za go spo da ro wa nia. Na le ży udać się w tym

ce lu do Biu ra Ar chi tek tu ry i Pla no wa nia Prze strzen ne -
go, któ re go sie dzi ba mie ści się przy uli cy Mar szał kow -
skiej 77/79. Wgląd do stu dium w biu rze bę dzie moż li wy
do 15 ma ja. Oby wa te le mo gą też zgła szać do tych do ku -
men tów swo je za strze że nia  do 28 ma ja. Na stro nie in ter -
ne to wej www.um.war sza wa.pl za miesz czo ne są po nad to
ze sta wie nia po ka zu ją ce, któ re te re ny znaj du ją się w ob -
sza rach zie le ni pu blicz nej. Urząd mia sta na swo jej stro -
nie opu bli ko wał też ta be lę przed sta wia ją cą któ re ROD
zna la zły się w ob rę bie te go ob sza ru.

Pre zes ROD „Be mo wo” w Warszawie Ma rian na Ce -
gieł kow ska zwró ci ła uwa gę na nie jed no znacz ność okre -
śle nia „ob szar zie le ni pu blicz nej”. Za uwa ży ła, że do tej
ka te go rii za li cza ne są moc no róż nią ce się od sie bie
obiek ty. Obok par ków i ROD fi gu ru ją po tym po ję ciem
np. cmen ta rze.

Na zna cze nie po czu cia bez pie czeń stwa i pew no ści po -
śród dział kow ców zwra ca no uwa gę wie lo krot nie. Pro -
blem ten po ru szył też pro fe sor Je re mi Kró li kow ski ze
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Szko ły Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go. – Po trze bu -
je my part ner stwa mia sta i dział kow ców. Ko niecz na jest
pew ność pra wa. Lu dzie bę dą dbać o swo je dział ki tyl ko
wte dy, gdy bę dą w stu pro cen tach prze ko na ni, że nikt im
tych dzia łek nie od bie rze – stwier dził na uko wiec, któ ry
wy stą pił w ro li pa ne li sty.

Wy kła dow ca za zna czył też, że ogro dy dział ko we, do -
ma ga ją się wspar cia, ale ma ją też wie le do za ofe ro wa -
nia. Oprócz funk cji spo łecz nych, o któ rych mó wił
Ma ciej Alek san dro wicz, prof. Kró li kow ski wspo mniał
rów nież o ich war to ści eko lo gicz nej. – Dział ki oczysz -
cza ją po wie trze w mie ście. Utrzy ma nie te go ty pu te re -
nów jest tań sze niż prze pro wa dza nie oczysz cza nia. ROD
przy no szą za tem wy mier ne zy ski fi nan so we. Nie ste ty, w
War sza wie nikt nie ro bi te go ty pu kal ku la cji – pod kre ślił
pro fe sor. – Dział ki i dział kow cy wie le mia stu da ją, za -
tem po win ny też od nie go do sta wać coś w za mian –
stwier dził. – Mia sto mu si zro zu mieć, że je go za da niem
jest za dba nie o bez pie czeń stwo ROD – pod kre ślił. – Nie
moż na dział kow ców bez prze rwy stra szyć ode bra niem

grun tów– pod su mo wał. 
W trak cie de ba ty po ru szo no rów nież pro blem dia lo gu

dział kow ców z wła dza mi mia sta. Wi ce dy rek tor ds. ko -
mu ni ka cji Adam Grze grzół ka przy po mniał, że zo stał po -
wo ła ny ze spół, słu żą cy wdra ża niu no wej usta wy o
ogro dach dział ko wych. – Kie dy za cznie on fak tycz ną
dzia łal ność? – spy ta ła Ewe li na Świą tek, pod kre śla jąc,
że po wstał on z ini cja ty wy PZD, do da jąc, że to wła śnie
Zwią zek za bie ga o moż li wość dia lo gu.

Pod su mo wu jąc de ba tę, na le ży stwier dzić, że te go ty pu
wy da rze nia po win ny być or ga ni zo wa ne jak naj czę ściej.
Trze ba jed nak pa mię tać, że w roz mo wach na te mat dzia -
łek nie po win no być stron sil niej szych i słab szych. PZD
i dział kow cy mu szą być dla mia sta rów no rzęd nym part -
ne rem, któ ry po sia da peł ną swo bo dę, rów nież w kwe stii
wy bo ru swo ich re pre zen tan tów. Bo jak stwier dzi li eks -
per ci, ROD bę dą mo gły roz wi jać się i przy no sić ko rzyść
za rów no mia stu, jak i spo łe czeń stwu je dy nie przy peł nej
współ pra cy wszyst kich za in te re so wa nych stron.

Michał Kołodyński
dział medialny

3. W ogro dach dział ko wych po wsta ną ho te le dla pszczół

Pol ski Zwią zek Dział kow ców po raz ko lej ny włą cza
się do ak cji or ga ni zo wa nej przez Gre en pe ace Pol ska,
któ ra ma na ce lu za pew nie nie od po wied nie go schro nie -
nia owa dom za py la ją cym. Na po czą tek, w pięt na stu

ogro dach dział ko wych w Pol sce, po sta wio ne zo sta ną
ho te le, w któ rych pszczo ły, trzmie le czy mo ty le bę dą
mo gły zna leźć bez piecz ne schro nie nie.

Jak bę dą wy glą da ły ho te le?

Dom ki, któ re po ja wią się w ogro dach, bę dą zbu do wa ne
z drew na i na tu ral nych ma te ria łów. Bę dą mia ły oko ło me -
tra wy so ko ści. Za pro jek to wa ne zo sta ły we współ pra cy z
pro fe sjo nal nym pro jek tan tem, któ ry za dbał nie tyl ko o to,
by wy glą da ły cie ka wie wi zu al nie, ale by ły rów nież pro ste
w ob słu dze i od por ne na wpływ kli ma tu.

W prze ci wień stwie do tra dy cyj ne go ula w ho te lu bę dą

mo gły miesz kać róż ne ga tun ki owa dów za py la ją cych, ta -
kich jak cho ciaż by pszczo ły sa mot ni ce, trzmie le, mo ty -
le, bie dron ki, zło to oki oraz owa dy z rzę du mu chó wek.
Za py la cze te są więc bez piecz ny mi współ użyt kow ni ka -
mi prze strze ni miej skich. Każ dy ho tel zo sta nie prze ka za -
ny pod opie kę dział kow com, któ rzy bę dą dbać o je go
do bry stan tech nicz ny.

Dla cze go ho te le?

Do udzia łu w ak cji wy ty po wa ne zo sta ły ogro dy dział -
ko we, któ re usy tu owa ne są w naj więk szych pol skich
mia stach, gdzie owa dy za py la ją ce ma ją naj więk szy kło -
pot ze zna le zie niem na tu ral ne go schro nie nia. Dzie je się
tak w wy ni ku po wszech nie sto so wa nych środ ków che -
micz nych oraz zwięk sza ją cej się licz by za nie czysz czeń

miej skich. Tak że nad mier ne wy ka sza nie tra wy, gra bie -
nie li ści, czy do kład ne uprzą ta nie te re nów zie lo nych
spra wia, że dzi kie owa dy za py la ją ce nie mo gą zna leźć
miejsc, w któ rych mo gły by się bez piecz nie roz mna żać 
i prze zi mo wać. 
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Na si la ją cy się pro blem

Zja wi sko wy mie ra nia pszczół miod nych i in nych owa -
dów za py la ją cych na si la się w ostat nich la tach co raz bar -
dziej. W USA gi nie co ro ku śred nio ok. 30% pszczół, w
Eu ro pie 20% . Naj więk szy pro blem jest w Chi nach,
gdzie nie bra ku je miejsc, w któ rych za py la czy nie ma już
w ogó le. Pro blem, wbrew po zo rom jest dość po waż ny,
gdyż to wła śnie dzię ki za py la czom mo że my cie szyć się

m.in. owo ca mi, wa rzy wa mi i wie lo ma ole ja mi ja dal ny -
mi. W sa mej Eu ro pie aż 4000 od mian wa rzyw uza leż -
nio nych jest od za py la nia przez pszczo ły czy in ne
owa dy. Co trze cią łyż kę spo ży wa ne go po kar mu za wdzię -
cza my wła śnie pra cy pszczół i in nych owa dów za py la ją -
cych. Je że li więc nie ma za py la czy, nie ma ży cia. 

Ogro dy dział ko we przy ja zne za py la czom

Ogro dy dział ko we są miej scem nie zwy kle przy ja znym
za py la czom, dla te go PZD nie tyl ko po pie ra ideę ochro -
ny tych po ży tecz nych ga tun ków, ale roz wi ja ją we wła -
snym za kre sie. Ro bi to m.in. po przez pro mo cję ho dow li
pszczół w pa sie kach, two rze nie  dla nich wa run ków by -
to wych, szko le nie dział kow ców w tym za kre sie oraz ma -
te ria ły in for ma cyj ne pu bli ko wa ne w mie sięcz ni ku
„dział ko wiec”. Zwią zek pro wa dzi tak że roz mo wy z na -
ukow ca mi, któ rzy w ogro dach wi dzą do sko na łą przy stań
dla za py la czy. 

W oce nie PZD ta kich ho te li po win no być jak naj wię -

cej. Jed nak na tym po lu nie zwy kle po trzeb na jest współ -
pra ca m.in. z Mi ni ster stwem Ochro ny Śro do wi ska czy
sa mo rzą da mi, gdyż roz po wszech nia nie tych ak cji prze -
kra cza moż li wo ści fi nan so we wie lu ogro dów, na to miast
nie prze kra cza chę ci i za an ga żo wa nia. 

War to też pa mię tać o sło wach Al ber ta Ein ste ina, któ ry
po wie dział, że  kie dy wy gi nie ostat nia pszczo ła, ro dza -
jo wi ludz kie mu po zo sta ną już tyl ko 4 la ta. Tak jed nak
nie mu si być, dla te go PZD i dział kow cy zro bią wszyst -
ko, by by ło ina czej.

Magda Zaliwska
dział medialny

4. W Ło dzi sta nę ły pierw sze ho te le dla pszczół 

W pią tek 25 kwiet nia br. w ra mach kam pa nii „Przy -
chyl my pszczo łom nie ba” Gre en pe ace Pol ska po sta wił
w Ło dzi 8 ho te li dla pszczół i dzi kich owa dów za py la ją -
cych.

Mi ło nam po in for mo wać, że je den z ta kich obiek tów
ma swo ją lo ka li za cję na te re nie Ro dzin ne go Ogro du
Dział ko we go „Pie ni sta” w Ło dzi. Jest to efekt pro wa -
dzo nej po mię dzy Pol skim Związ kiem Dział kow ców, 
a Gre en pe ace współ pra cy na rzecz two rze nia szcze gól nie

w du żych mia stach, wa run ków przy ja znych dla śro do -
wi ska na tu ral ne go, ra to wa nia  za gro żo nych ga tun ków
zwie rząt i ro ślin, przy wra ca nia rów no wa gi eko lo gicz nej.
Ogro dy dział ko we, bo gac two ich eko sys te mów są ide al -
nym miej scem, w któ rym te jak że po ży tecz ne owa dy bę -
dą mo gły żyć, roz mna żać się i za py lać ro śli ny.

Za chę ca my in ne ogro dy i dział kow ców do przy łą cza -
nia się do tej nie zwy kle waż nej i uży tecz nej ini cja ty wy.

KK

Dział kow cy od daw na po ma ga ją pszczo łom

Ho te le, któ re w kwiet niu i ma ju po sta wio ne zo sta ną w
ogro dach dział ko wych, da ją na dzie ję, że du ża część za -
py la czy bę dzie mo gła dzię ki nim zna leźć bez piecz ne
schro nie nie. War to jed nak pa mię tać, że nie bra ku je dział -
kow ców, któ rzy od lat sa mi bu du ją dom ki dla za py la czy.
Jed nym z nich jest pan Krzysz tof z Kielc. Jak mó wi
wszyst ko za czę ło się od jed ne go trzmiel ni ka. „Szyb ko

stwier dzi łem, że tak że in ne owa dy za py la ją ce czę sto nie
ma ją miejsc, w któ rych mo gły by się schro nić. Tak na ro -
dził się po mysł na stwo rze nie do dat ko wych dom ków, dla
in nych za py la czy. Naj pierw sta nę ły tyl ko na mo jej dział -
ce, po tem ob dzie li łem ni mi tak że bli skich mi dział kow -
ców” – do da je pan Krzysz tof i za po wia da, że w pla nach
ma bu do wę ko lej nych ho te li dla za py la czy.
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Ire ne usz J. pre zes sto wa rzy sze nia „Zie lo na Do li na”,
pra wie jak ce le bry ta bry lu je w me diach przy oka zji te ma -
tu ogro dów dział ko wych. Słu cha jąc go moż na od nieść
wra że nie, że ni czym Da laj la ma po ko jo wo wal czy o pra -
wa czło wie ka. Wi ze ru nek ten ma się jed nak ni jak do rze -
czy wi sto ści. Je go me to dy przy po mi na ją ra czej Dzier-
żyń skie go, a i po bud ki ma ją się ra czej ni jak do te go, co
mó wi. Ostat nio sąd uznał go win nym po bi cia ko bie ty.

Nie od dzi siaj wia do mo, że głów nym ce lem Ire ne usza
J. jest le ga li za cja bez pra wia, tj. bu dyn ku - sa mo wo li bu -
dow la nej na dział ce - w któ rym miesz ka. Jak się oka zu -
je, aby go zre ali zo wać, jest go tów ła mać nie tyl ko pra wo.
Ostat nie wy da rze nia wska zu ją, że po mó wie nia i kłam -
stwa by ły je dy nie „ła god niej szy mi” środ ka mi, z któ rych
ko rzy sta „wal cząc o swo je”. Z usta leń po czy nio nych
przez Sąd Re jo no wy w Po zna niu wy ni ka, że prze ko nu -
jąc opo nen tów Ire ne usz J. nie ła mie im wpraw dzie kar -
ków (jesz cze?), ale rę ce i ow szem. Zwłasz cza gdy dzia ła
w gru pie, a opo nen tem jest ko bie ta czy oso ba star sza.

Sąd nie ma wąt pli wo ści. Ire ne usz J. win ny
22 stycz nia 2014r . Sąd uznał Ire ne usza J. win nym po -

bi cia dwoj ga dział kow ców ze swe go ogro du. Skut kiem
by ło m.in. zła ma nie rę ki eme ryt ce. Po bi cia mia ły zwią zek
z dzia ła nia mi nad zo ru bu dow la ne go wo bec Ire ne usza J.
(do ty czy ły sa mo wo li bu dow la nej znaj du ją cej się na je go
dział ce) oraz kon flik tu wy wo ła ne go je go od wo ła niem 
z funk cji pre ze sa ROD. Sąd ska zał Ire ne usza J. na łącz ną
ka rę 1 ro ku po zba wie nia wol no ści, w za wie sze niu na 
3 la ta. Po nad to zo bo wią zał go do prze pro sze nia po krzyw -
dzo nych i za pła ty na ich rzecz za dość uczy nie nia (1000 
i 1500 zł) oraz ob cią żył kosz ta mi po stę po wa nia (po nad 
12 000 zł). Orze cze nie nie jest jesz cze pra wo moc ne. 

Ire ne usz J. po grą ża się co raz bar dziej
Z Kra jo we go Re je stru Kar ne go wy ni ka, że nie jest to

je dy ny czyn kry mi nal ny, któ re go po peł nie nie przy pi sa no
Ire ne uszo wi J. Pierw sze orze cze nie wo bec nie go za pa -
dło już w 2011 r.  i jak po twier dza ją fak ty, od te go cza su
Ire ne usz J. kon se kwent nie po grą ża się co raz bar dziej, a
pa smo je go po ra żek zda je się nie mieć koń ca. Cza sem
aż trud no uwie rzyć, że ty le wy kro czeń jest w sta nie po -

peł nić je den czło wiek. Jed nak jak wi dać dla Ire ne usza J.
w tym wzglę dzie nie ma rze czy nie moż li wych.

Pierw sza w hi sto rii ogrod nic twa li cy ta cja ru cho mo ści
Cał kiem nie daw no do gry prze ciw nie mu do łą czył tak -

że ko mor nik przy Są dzie Re jo no wym w Po zna niu, po da -
jąc do pu blicz nej wia do mo ści in for ma cję o li cy ta cji
te le wi zo ra i lap to pa, któ re zo sta ły za bez pie czo ne na
dział ce Ire ne usza J. Pa trząc na to, że ta kie wy da rze nie
za po wie dzia ne jest po raz pierw szy w or ga ni za cji z po -
nad trzy dzie sto let nim sta żem i li czą cej mi lion człon ków,
trze ba przy znać, że bun tow nik ze Swa rzę dza jest rze czy -
wi ście osob ni kiem szcze gól nym, któ ry ma wy jąt ko wy
ta lent je śli cho dzi o ła ma nie norm, za sad i stan dar dów. 

Li cy ta cja by ła za pew ne kon se kwen cją sty lu ży cia Ire -
ne usza J. – bez sta łe go za trud nie nia, utrzy mu ją cy się 
z prac do ryw czych i dat ków od ro dzi ny z Ame ry ki – naj -
wy raź niej nie jest w sta nie re gu lo wać ra chun ków za swo -
je wy bry ki. Każ dy roz sąd ny czło wiek wy cią gał by
wnio ski z ta kich po ra żek. Tym cza sem wszyst ko wska -
zu je na to, że nie Ire ne usz J. Naj wy raź niej jest od por ny
na na ukę, któ ra pły nie z je go do świad czeń ży cio wych.
Choć lek ce wa że nie pra wa do pro wa dzi ło go do te go, iż
le d wo usły szał wy rok w spra wie o po bi cie i ko mor nik
za koń czył je go li cy ta cję, a już mu si mel do wać się w są -
dzie w spra wie o sa mo wo li bu dow la nej, na dal prze pi sy
ustaw ma za nic.

Ostat nio pod jął pró bę pu blicz nej zbiór ki pie nię dzy, co
„ra do śnie” ogło sił w in ter ne cie nie mar twiąc się o ja kie -
kol wiek for mal no ści i ze zwo le nia. Czy Ire ne usz J. nie
wie dział, że je go dzia ła nie na ru sza pra wo i mo że za nie
zo stać po cią gnię ty do od po wie dzial no ści? Czy mo że po -
twier dza się teo ria, że po prze kro cze niu pew nej gra ni cy,
tra ci się za ha mo wa nia w ła ma niu pra wa. Ire ne usz J. zda -
je się być wzor co wym przy kła dem po sta ci, któ ra – jak
mó wi po wie dze nie – po utra cie ho no ru i god no ści nie
ma już nic do stra ce nia.

War to, by oso by, wśród któ rych Ire ne usz J. de spe rac -
ko sta ra się zna leźć so jusz ni ków, mia ły świa do mość, 
z kim ma ją do czy nie nia i za da ły so bie py ta nie, dla cze -
go nie prze ko nał on do swych ra cji są sia dów we wła -
snym ogro dzie.

(mz)

IX. PUBLICYSTYKA ZWIÑZKOWA

1. Ire ne usz J. – „dam ski bok ser” z ogro dów 
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Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, któ rej
pod sta wą był oby wa tel ski pro jekt, opra co wa ny przez
PZD przy współ pra cy z dział kow ca mi, to efekt dłu giej
ba ta lii. Nic za tem dziw ne go, że dział kow cy po wej ściu w
ży cie do ku men tu ode tchnę li z ulgą. – At mos fe ra na
dział kach się uspo ko iła – opo wia da Sta ni sław Trzisz ka,
dział ko wiec z ROD „Jedynka” w No wej So li. – By li śmy

zmę cze ni tą ca łą wal ką o ko rzyst ne dla nas pra wo. Wie -
rzy my, że nad szedł na resz cie kres ba ta lii o grun ty, na któ -
rych znaj du ją się na sze ogro dy. Pan Sta ni sław do da je
jed nak, że at mos fe ra ra do ści nie jest nie zmą co na. – Nie -
po koi nas, że Zwią zek Miast Pol skich kwe stio nu je nie -
któ re za pi sy usta wy. Zu peł nie te go nie ro zu mie my –
pod kre ślił.

2. „Usta wa jest ko rzyst na i dla ogro dów i dla dział kow ców”

Nie zna jo mość pra wa szko dzi

Dział kow cy od po cząt ku obo wią zy wa nia usta wy mie -
li oka zję za zna jo mie nia się z jej tre ścią oraz skut ka mi
no we go pra wa. Już na po cząt ku ro ku w ROD od by wa ły
się spo tka nia in for ma cyj ne. Trwa ły naj czę ściej od stycz -
nia do pierw szej po ło wy mar ca. W koń cu, jak mó wi
przy sło wie, „nie zna jo mość pra wa szko dzi”. Z te go po -
wo du za rów no pre ze som ogro dów, jak i PZD za le ża ło,
aby in for mo wać dział kow ców o usta wie, któ rej pro jekt
stwo rzył Zwią zek. – Lu dzie są co raz le piej zo rien to wa -
ni. Zwłasz cza mło dzi dział kow cy ko rzy sta ją też ze stro -
ny in ter ne to wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców –
opo wia da Au re lia Kra jew ska z ROD „Kolejarz” w Skar -
ży sku.

No wa usta wa wpro wa dzi ła wie le zmian do funk cjo no -
wa nia ogro dów dział ko wych. Jed ną z nich jest moż li -
wość utwo rze nia lo kal nych sto wa rzy szeń. Już te raz 
w ROD od by wa ją się ze bra nia, pod czas któ rych dział -
kow cy de cy du ją, czy chcą po wo łać ta ką struk tu rę, czy
wo lą po zo stać w naj sil niej szej or ga ni za cji, któ ra przez
la ta sku tecz nie wal czy ła o ich in te re sy. Jak do tej kwe stii
od no szą się sa mi dział kow cy i ja kie są mo ty wy, któ re ni -
mi kie ru ją? – Za po zo sta niem w związ ku prze ma wia dłu -
ga tra dy cja PZD oraz wy kształ co ne przez la ta me to dy
pra cy – opo wia da Bo że na Mi ko łaj czyk z ROD 35 – le -
cia w Zie lo nej Gó rze. – Nie ma po wo du, że by zmie niać
coś, co dzia ła do brze od wie lu lat – pod kre śla. Wtó ru je
jej Ry szard Tre la z Kielc, któ ry za zna cza, że pod czas
spo tkań in for ma cyj nych w je go ROD nie pa da ły py ta nia
o moż li wość utwo rze nia od ręb ne go sto wa rzy sze nia. Co
prze ko nu je dział kow ców do po zo sta nia? – W du żym
Związ ku je ste śmy sil niej si. Im nas wię cej, tym spraw -
niej mo że my prze ciw dzia łać za gro że niom – stwier dza
Bo że na Mi ko łaj czyk, czy niąc alu zję do dzia łań, po dej -
mo wa nych przez ZMP. – Mam na dzie ję, że nie bę dzie
żad nej re wo lu cji. Nam, dział kow com, wca le na tym nie
za le ży – za zna cza. Do da je też, że no wa usta wa to do ku -

ment wpro wa dza ją cy ko niecz ne zmia ny, ja kie wy mógł
na pra wo daw cy wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Nie
jest za tem ko lo sal ną zmia ną w sto sun ku do sta nu po -
przed nie go. Pa ni Bo że na jest w peł ni za do wo lo na z ta -
kie go sta nu rze czy.

Co praw da zda rza ją się po je dyn cze przy pad ki stwo rze -
nia od ręb ne go sto wa rzy sze nia przez dział kow ców, jed -
nak jest ich bar dzo nie wie le. – Po je dyn cze gło sy, wzy-
wa ją ce do stwo rze nia ta kich struk tur mo gą się po ja wić.
Nie spo dzie wam się jed nak, że bę dzie ich wie le – pod su -
mo wu je Ze non Wa las z ROD „Prochownia” w Kielcach.

Jak sa mi dział kow cy za pa tru ją się na przy szłość? – Je -
ste śmy za do wo le ni, że usta wa we szła w ży cie. Ma my na -
dzie ję, że w koń cu za pa nu je na na szych dział kach spo kój
– stwier dza Ry szard Tre la. Dział ko wiec pod kre śla, że są -
sie dzi z je go ogro du po dzie la ją je go zda nie. – Jest ci sza
spo kój, na de szła już wio sna i za czę ły się pra ce na dział -
kach – opo wia da. Do da je też, że użyt kow ni cy chcą sku -
pić się na tym, co dla nich naj waż niej sze i co ko cha ją
naj bar dziej – upra wia niu swo ich ogród ków i wy po czyn -
ku po śród zie le ni w gro nie ro dzi ny i przy ja ciół.

No wa usta wa o ROD – ach mia ła do brze za bez pie czyć
in te re sy dział kow ców. Z wy po wie dzi sa mych za in te re so -
wa nych wy ni ka, że ten cel zo stał osią gnię ty. W ogro dach
już dziś moż na za uwa żyć ko rzy ści, ja kie z niej pły ną.
PZD z sa tys fak cją ob ser wu je za do wo le nie użyt kow ni -
ków ogro dów dział ko wych z pierw szych mie się cy obo -
wią zy wa nia do ku men tu. Cie szy my się rów nież, że
dział kow cy do strze ga ją ko rzy ści, pły ną ce z po zo sta nia
w na szych struk tu rach. Nie ste ty, na strój spo ko ju znów
zo sta je zmą co ny przez pró by za gar nię cia grun tów. Zwią -
zek nie po zo sta je obo jęt ny na te go ty pu za ku sy. Bę dzie -
my bro nić do bra na szych człon ków. W tej sy tu acji po raz
ko lej ny mu si my za ma ni fe sto wać na szą jed ność, bo jak
stwier dzi ła Bo że na Mi ko łaj czyk „w jed no ści si ła”.

Michał Kołodyński
dział medialny
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Dzię ki współ pra cy ROD z przed szko la mi, szko ła mi,
do ma mi dziec ka, pla ców ka mi opie kuń czo -wy cho waw -
czy mi oraz or ga ni zo wa ny mi przez nie im pre za mi, naj -
młod si uczą się o zdro wym sty lu ży cia, eko lo gii, roz wo ju
ro ślin, zwie rząt, a tak że o war to ści wy po czyn ku na świe -
żym po wie trzu. Dzia łal ność PZD na tym po lu od by wa
się na wie lu płasz czy znach. Po ni żej przed sta wia my wy -
bra ne przy kła dy tej ak tyw no ści.

Współ pra ca ze szko ła mi i przed szko la mi
Aby móc efek tyw nie wy ko ny wać swo ją ro lę edu ka cyj -

ną ogro dy dział ko we po dej mu ją współ pra cę z licz ny mi
szko ła mi i przed szko la mi. Na przy kład ROD „Ju trzen -
ka” w Lu bu sku w za chod niej Pol sce, zor ga ni zo wał cykl
za jęć „Zie lo ne kla sy – zie lo ne lek cje”, prze zna czo ny dla
uczniów klas I – III Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Lu bu -
sku. W ich trak cie dzie ci mia ły oka zję na uczyć się pod -
sta wo wych prac ogro do wych: gra bie nia, sa dze nia ro ślin,
pod le wa nia, usu wa nia chwa stów. Je sie nią bra ły udział 
w po rząd ko wa niu dzia łek, a wio sną  wy ty cza ły no we
grząd ki. ROD „Ga jów ka” w Wo dzi sła wiu Ślą skim na
po łu dniu Pol ski dla dzie ci ze Szko ły Pod sta wo wej nr 5
or ga ni zu je po ka zy upra wy zie mi, wspól ne ogni ska.
Wspól nie z dzieć mi bie rze rów nież udział w „Sprzą ta -
niu Świa ta”.

Dzień Dziec ka 
1 czerw ca z oka zji Dnia Dziec ka w ogro dach dział ko -

wych or ga ni zo wa ne są im pre zy dla naj młod szych. ROD
„Krze ko wo” w Szcze ci nie w pół noc no – za chod niej czę -
ści kra ju, każ de go ro ku za pra sza do współ pra cy po li cjan -
tów i stra ża ków, któ rzy przed sta wia ją dzie ciom swo ją
pra cę. Naj młod si mo gą też za siąść za kie row ni cą ra dio -
wo zu oraz po jaz du stra żac kie go. W ubie głym ro ku, ROD
„Pio truś” w Sty rzyń cu, w wo je wódz twie lu bel skim, zor -
ga ni zo wa ne  zo sta ły po ka zy tań ca bra zy lij skie go, a w
ROD „Po lan ka” w Ło dzi w cen tral nej Pol sce, ku ogrom -
nej ucie sze dzie ci, po ja wi ły się ku cy ki.

W trak cie Dnia Dziec ka w ogro dach dział ko wych nie
mo że za brak nąć kon kur sów z na gro da mi. Sta łym punk -
tem ta kich im prez jest rów nież wspól ne gril lo wa nie lub
pie cze nie kieł ba sek nad ogni skiem.

Współ pra ca z do ma mi dziec ka i pla ców ka mi 
opie kuń czo -wy cho waw czy mi

Dział kow cy wspie ra ją naj bar dziej po trze bu ją cych.
Prze ka zu ją na ich rzecz nad wyż ki plo nów, pro wa dzą
rów nież do bro wol ną zbiór kę pie nię dzy we wła snym gro -
nie. Na przy kład dział kow cy z ROD „Ga jów ka” w Wo -
dzi sła wiu Ślą skim w po łu dnio wej Pol sce, co rocz nie

od wie dza ją Dom Dziec ka w po bli skich Go rzycz kach,
prze ka zu jąc pla ców ce pro duk ty spo żyw cze oraz ar ty ku -
ły che micz ne.

Ogród dział ko wy ROD im. Kisajno Guty w Gu tach na
Ma zu rach, we współ pra cy ze sto wa rzy sze niem „Szan sa”
zor ga ni zo wał pik nik dla pod opiecz nych z po bli skie go Spe -
cjal ne go Ośrod ka Szkol no -Wy cho waw cze go im. Ja na
Brze chwy w Gi życ ku. Oprócz wspól ne go obia du na ło nie
na tu ry, głów ną atrak cją by ła prze jażdż ka brycz ką.

Pla ce za baw
Ogro dy dział ko we za chę ca ją naj młod szych do wy po -

czyn ku na świe żym po wie trzu. ROD „Ra ko wiec” 
w War sza wie jest ogro dem otwar tym. Tuż przy wej ściu
na je go te ren znaj du je się plac za baw, na któ rym w każ -
dy sło necz ny dzień moż na spo tkać wie lu ro dzi ców 
z dzieć mi. W śla dy „Ra kow ca” po szedł ROD „Od ro dze -
nie” w Za brzu ko ło Ka to wic, któ ry zbu do wał spe cjal nie
dla naj młod szych ogró dek i plac za baw. ROD „Jed ność”
w Pszo wie, po ło żo nym w po łu dnio wej czę ści kra ju, wy -
róż nia się pla cem, na któ rym znaj du ją się urzą dze nia
przy sto so wa ne spe cjal nie dla dzie ci nie peł no spraw nych. 

Po nad to ROD to zna ko mi te miej sca dla ma tek z ma ły -
mi dzieć mi, któ re chcą wyjść na spa cer ze swo imi po -
cie cha mi. Po śród zie le ni ma lec ra zem z ma mą mo że
od po cząć od gwa ru uli cy i za czerp nąć świe że go po wie -
trza. A wszyst ko to bez tło ku, w spo koj nej at mos fe rze,
bez oba wy o po trą ce nie przez roz pę dzo ne go ro we rzy stę.

Wa ka cje
Nie wszyst kich ro dzi ców stać na wy sła nie swo ich po -

ciech na wcza sy. W ta kiej sy tu acji po moc ną dłoń wy cią -
ga ją za rzą dy ogro dów dział ko wych. ROD „Po lan ka” 
w Ło dzi za pra sza w wa ka cje dzie ci, by mo gły ko rzy stać
ze znaj du ją ce go się na je go ter nie pla cu za baw, bo isk do
siat ków ki, ko szy ków ki, bad min to na czy sto łu do ping
pon ga. Or ga ni zo wa ne są rów nież dys ko te ki z gril lem, 
a tak że licz ne za ję cia, roz wi ja ją ce ich ta len ty np. pla stycz -
ne.

PZD po dej mu je wie le ini cja tyw, skie ro wa nych do
dzie ci. Wy cho wa nie, edu ka cja i za ba wa – to ich głów ne
ce le. Zwią zek jest otwar ty na współ pra cę w tej dzie dzi -
nie z in ny mi or ga ni za cja mi i pla ców ka mi. Waż ne, aby -
śmy w do bie no wo cze snych tech no lo gii nie za po mnie li
po ka zać na szym po cie chom uro ków wy po czyn ku na
świe żym po wie trzu. ROD to dla dzie ci nie tyl ko wy po -
czy nek. Czę sto są one przy pro wa dza ne na dział ki przez
swo ich ro dzi ców i dziad ków, co umac nia wię zi ro dzin -
ne i stwa rza oka zję do kon tak tów mię dzy po ko le nia mi.

Michał Kołodyński
dział medialny 

3. Dzia łal ność PZD na rzecz dzie ci
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Ro dzin ne ogro dy dział ko we wie lu oso bom ko ja rzą
się z ogro dzo nym siat ką te re nem, na któ ry wstęp ma -
ją je dy nie użyt kow ni cy dzia łek. Tym cza sem, gdy
prze kro czy my bra mę wie lu ROD oka że się, że w alej -
kach spo tka my ko bie ty z po bli skich blo ków spa ce ru -
ją ce z ma ły mi dzieć mi, a na pla cach za baw ca łą ma sę
roz krzy cza nych ma lu chów, któ re wca le nie są po cie -
cha mi dział kow ców. 

Jed nym z ta kich ogro dów jest ROD „Ra ko wiec” usy -
tu owa ny w są siedz twie Pól Mo ko tow skich w Warszawie
i no we go osie dla, któ re li czy kil ka na ście ty się cy miesz -
kań ców. Wie lu z nich to mło de mał żeń stwa z ma ły mi
dzieć mi. Jak mó wi Ry szard Nie dba ła, pre zes ogro du, na
to jed no, gi gan tycz ne osie dle przy pa da ma ły plac za baw,
dla te go tak wie lu ro dzi ców przy pro wa dza swo je dzie ci
na ogro do we pla ce za baw. Cie szą się one wy jąt ko wo du -
żą po pu lar no ścią. „Bar dzo czę sto jest tak, że z pia skow -
ni cy czy zjeż dżal ni ko rzy sta ją tyl ko dzie ci z po bli skich
blo ków, a nie dzie ci dział kow ców, któ re za zwy czaj ma ją
swo je miej sce do za ba wy na dział ce użyt ko wa nej przez
ro dzi ców czy dziad ków. Nas to bar dzo cie szy, po nie waż
ogro dy dział ko we są po to, by słu ży ły ca łe mu spo łe czeń -
stwu i war to, by jak naj wię cej osób o tym wie dzia ło”
– mó wi Nie dba ła. 

W oce nie pre ze sa ROD „Ra ko wiec” ro dzi ce miesz ka -
ją cy w du żych blo ko wi skach ce nią so bie też to, że na
ogro dzie jest bez piecz nie, po nie waż plac za baw znaj du -

je się w du żej od le gło ści od uli cy, a  ogród do dat ko wo
za bez pie czo ny jest siat ką. Dzię ki te mu, na wet je śli ro -
dzi ce spusz czą na chwi lę swo je go ma lu cha z oczu, mo -
gą być spo koj ni, że nic mu się nie sta nie. 

„Każ dy ro dzic mo że przyjść ze swo im dziec kiem na te -
ren na sze go ogro du, by mi ło spę dzić czas. Ni ko mu nie
za bra nia my  wstę pu” – do da je Nie dba ła. Przy kła dy
ogro dów, któ re w po dob ny spo sób otwie ra ją swo je bra -
my dla spo łecz no ści lo kal nych moż na mno żyć.

Wie dzą o tym tak że do sko na le mat ki z ma ły mi dzieć -
mi, któ re wy jąt ko wo upodo ba ły so bie  ogro dy dział ko we
ja ko miej sce na spa ce ry. Jed nym z ta kich ogro dów jest
ROD „Wa szyng to na” w War sza wie. Je go pre zes Bar ba -
ra Fry dry che wicz mó wi, że w cią gu dnia moż na spo tkać
na wet kil ka na ście ma tek z wóz ka mi. „Bar dzo czę sto, gdy
roz ma wiam z ty mi ko bie ta mi pod kre śla ją, że w ogro dzie
dział ko wym czu ją się o wie le bez piecz niej niż np. w par -
ku, gdzie jest du żo roz pę dzo nych ro we rzy stów czy szyb -
ko bie ga ją cych osób. W ogro dzie dział ko wym nikt ich też
nie za cze pia i nie prze szka dza. Mó wią, że jest to in ny
świat, w któ rym nie moż na czuć się źle. Do dat ko wo mo -
gą po ka zać dziec ku kwiat ki czy ja kieś zwie rząt ka”  – wy -
mie nia Fry dry che wicz. W jej oce nie pro ble mem na dal
po zo sta je to, że wie le osób pa trzy na ogro dy przez utar -
te ste reo ty py, któ re nie po zwa la ją pa mię tać im o tym, jak
wie le dóbr ROD da ją ca łe mu spo łe czeń stwu. 

4. Dział ki dla naj młod szych

Ogro dy za mknię te

Oczy wi ście nie na le ży ko lo ry zo wać rze czy wi sto ści i
mó wić, że wszyst kie ogro dy dział ko we są otwar te i każ -
dy kto tyl ko ma ta kie ży cze nie mo że wejść na ich te ren.
Zda rza ją się bo wiem ROD na któ re wstęp ma ją tyl ko
dział kow cy. War to jed nak wie dzieć, że ta ki stan rze czy
wca le nie wy ni ka ze złej wo li użyt kow ni ków dzia łek, ale
z te go, że każ de go ro ku po li cja no tu je ty sią ce wła mań
do al ta nek i na dział ki. Gi nie nie mal że wszyst ko.  Dział -
kow com, któ rych nie stać na utrzy ma nie firm ochro niar -
skich i za mon to wa nie dzie sią tek ka mer, nie po zo sta je nic
in ne go jak mon to wa nie kłó dek. Ta kich ogro dów jest jed -
nak co raz mniej. „Chcia ła bym, że by jak naj wię cej osób
za czę ło nas - dział kow ców ina czej od bie rać. Bo my nie
je ste śmy wy izo lo wa ną gru pą spo łecz ną za mknię tą za
ogro dze niem, ale czę ścią spo łe czeń stwa, z któ rym chce -
my współ pra co wać” – mó wi Bar ba ra Fry dry che wicz.

Gdy roz ma wia my z ko lej ny mi pre ze sa mi ogro dów
oka zu je się, że pól, na któ rych sta ra ją się dzia łać na rzecz
ca łe go spo łe czeń stwa, w tym dzie ci,  jest o wie le wię cej.

Jed nym z dzia łań po dej mo wa nych w wie lu ogro dach jest
współ pra ca z do ma mi dziec ka i pla ców ka mi opie kuń -
czo -wy cho waw czy mi. Po nie waż wie lu dział kow ców
upra wia na swo ich dział kach owo ce i wa rzy wa bar dzo
czę sto zna czą cą część żyw no ści prze ka zu ją naj bar dziej
po trze bu ją cym ma lu chom. „W na szym ogro dzie ta kie ak -
cje od by wa ją się każ de go ro ku. Do dat ko wo zbie ra my
pie nią dze na rzecz dzie cia ków z po bli skie go do mu dziec -
ka czy za pra sza my je na im pre zy ogro do we, ta kie jak
cho ciaż by Dzień Dziec ka” – mó wi pre zes ROD „Ga jów -
ka” w Wo dzi sła wiu Ślą skim Ja nusz Je lo nek, któ ry do da -
je rów no cze śnie, że ma gło wie ca łą ma sę nie zre ali zo-
wa nych jesz cze po my słów. „Dla nas przy jem no ścią jest
dzie le nie się tym, co ma my. Uwa żam, że ro bi my bar dzo
du żo na rzecz dzie cia ków, na szym pro ble mem jest jed -
nak to, że nie po tra fi my się od po wied nio wy pro mo wać 
i dla te go tak nie wie le osób wie o na szych dzia ła niach”
– do da je.

I rze czy wi ście, ten brak pro mo cji, zda je się być du żym
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pro ble mem. Bo gdy roz ma wiam z pre ze sa mi ko lej nych
ROD, oka zu je się, że każ dy z nich bez pro ble mu wy mie -
nia ca łą li stę dzia łań, ja kie po dej mo wa ne są w je go ogro -
dzie. Na przy kład ROD „Ju trzen ka” w Lu bu sku zor -
ga ni zo wał cykl za jęć „Zie lo ne kla sy – zie lo ne lek cje”,
pod czas któ rych naj młod si mie li oka zję na uczyć się pod -
sta wo wych prac ogro do wych: gra bie nia, sa dze nia ro ślin,
pod le wa nia, usu wa nia chwa stów. Je sie nią bra ły udział 
w po rząd ko wa niu dzia łek, a wio sną  wy ty cza ły no we
grząd ki. Oka zu je się tak że, że bar dzo czę sto, gdy ro dzi -
ców nie stać na wy sła nie swo ich po ciech na wcza sy, po -
moc ną dłoń wy cią ga ją za rzą dy ogro dów dział ko wych.
ROD „Po lan ka” w Ło dzi za pra sza w wa ka cje dzie ci, by
mo gły ko rzy stać ze znaj du ją ce go się na je go ter nie bo -
iska do siat ków ki, ko szy ków ki, bad min to na czy sto łu do

ping pon ga. Or ga ni zo wa ne są rów nież dys ko te ki z gril -
lem, a tak że licz ne za ję cia roz wi ja ją ce ich ta len ty np. pla -
stycz ne czy mu zycz ne. 

Dział kow cy po dej mu ją wie le in nych ini cja tyw skie ro -
wa nych do dzie ci. Wy cho wa nie, edu ka cja, za ba wa, po -
moc naj bar dziej po trze bu ją cym to ich głów ne ce le.
War to jed nak pa mię tać, że ogro dy dział ko we nie są za -
mknię ty mi en kla wa mi, a dział kow cy wy izo lo wa ną spo -
łecz no ścią. Wręcz prze ciw nie, wszy scy dział kow cy 
z któ ry mi uda ło nam się po roz ma wiać zgod nie stwier -
dza ją, że są otwar ci na dia log i współ pra cę z ca łym spo -
łe czeń stwem. Ma ło te go, ma ją na dzie ję, że dzię ki te mu
uda zre ali zo wać się jesz cze wie le in nych cie ka wych po -
my słów, któ re cią gle drze mią w gło wach użyt kow ni ków
dzia łek w ROD. 

Magda Zaliwska
dział medialny

5. Czy dział kow cy za my ka ją się w ogro dach?

W Pol sce co raz po pu lar niej szy sta je się trend bu do wa -
nia bram i ogro dzeń wo kół swo ich blo ków. Jak wy ni ka
z prze pro wa dzo nych ba dań, aż 42% Po la ków chęt nie za -
miesz ka ło by na osie dlu za mknię tym. Po wód? Ro sną ca
licz ba prze stępstw zwią za nych z kra dzie ża mi i wła ma -
nia mi. Kie dy do stę pu do na sze go miesz ka nia bro ni że la -
zna bra ma, te ren wo kół mo ni to ru je kil ka ka mer, a nad

wszyst kim czu wa ochro na, to ma my złud ne po czu cie
bez pie czeń stwa. Tym cza sem jak na iro nię na wet z osie -
dli za mknię tych w nie wy ja śnio ny spo sób zni ka ją luk su -
so we au ta, wóz ki i ro we ry. Dla zło dzie ja nie ma bra my,
któ rej nie da się prze sko czyć, ani zam ka, któ re go nie da
się otwo rzyć. Do brze wie dzą o tym dział kow cy, któ rzy
pro ble my z kra dzie ża mi zna ją od pod szew ki. 

Ogro do wi wan da le

Każ de go ro ku po li cja no tu je ty sią ce wła mań do al ta -
nek i na dział ki. Gi nie nie mal że wszyst ko – od sprzę tu
ogrod ni cze go, po owo ce i wa rzy wa, a na wet drze wa, któ -
re zło dzie je krad ną na opał. Ci, któ rzy tak chęt nie gro dzą
wła sne osie dla i do my, gło śno tu pią no ga mi i krzy czą
„skan dal”, gdy wi dzą za mknię ta bra mę ogro du dział ko -
we go. Tym cza sem więk szo ści dział kow ców po pro stu
nie stać na utrzy my wa nie firm ochro niar skich i mon to -
wa nie dzie sią tek ka mer, by ochro nić swo ją wła sność. To
głów ny pro blem, któ ry blo ku je nie licz ne ogro dy, któ re
jesz cze nie otwar ły swych bram dla prze chod niów. Ta -
kich ogro dów jest jed nak co raz mniej. Co raz bar dziej za -
uwa żal ny sta je się trend otwie ra nia bram ogro dów nie
tyl ko dla dział kow ców, ale tak że dla ich ro dzin, zna jo -
mych, są sia dów i miesz kań ców miast i mia ste czek – sło -
wem dla każ de go, kto ma ocho tę od po cząć od miej s-
kie go zgieł ku w oto cze niu zie le ni. Je dy nie na noc
wszyst kie ogro dy są za my ka ne. Po dob nie zresz tą jak
cmen ta rze, ko ścio ły i in ne in sty tu cje, po któ rych nie da
się cho dzić po zmro ku. Ogro dy dział ko we po wsta ły po
to, by słu żyć spo łe czeń stwu. Czy tak jest? Wy star czy

przejść się ogro do wą alej ką w sło necz ne po po łu dnie, by
prze ko nać się, ile osób ko rzy sta z do bro dziejstw ogro -
dów dział ko wych. – Nasz ogród od wie lu lat go ści na
swo im te re nie miesz kań ców oko licz nych no wo wy bu do -
wa nych osie dli. W wa ka cje or ga ni zu je my wcza sy dla se -
nio rów, któ re co ro ku cie szą się ogrom ną po pu lar no ścią.
Na 500 m² stwo rzy li śmy ogól no do stęp ny plac, gdzie po -
sta wi li śmy al tan kę, miej sce do gri lo wa nia, ca ło rocz ne
to a le ty pu blicz ne i plac za baw dla dzie ci – mó wi pre zes
ROD „Ra ko wiec” w War sza wie Ry szard Nie dba ła. –
Każ dy mo że wejść na te ren ogro du, po roz ma wiać z dział -
kow ca mi, al bo po pro stu przy jem nie spę dzić czas – do da -
je. Pre zes Nie dba ła wspo mi na jed nak, że po cząt ki by ły
trud ne i wy ma ga ły nie tyl ko na kła dów pra cy i środ ków,
ale przede wszyst kim prze or ga ni zo wa nia pod wzglę dem
za bez pie czeń. Z dzia łek gi nę ły na po tę gę sa dzon ki, kwia -
ty i in ne na sa dze nia. By uchro nić dział kow ców przed
wan da li zmem ko niecz ne by ło wy na ję cie ca ło do bo wej
fir my ochro niar skiej, za któ rą dział kow cy mu sza do dat -
ko wo pła cić. Po zwo li ło to jed nak znacz nie ogra ni czyć
stra ty. 
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Choć nie któ rzy twier dzą, że do ogro dów cięż ko się do -
stać, to fak ty mó wią zu peł nie co in ne go. Ogro dy dział ko -
we szcze gól nie ce nią so bie mat ki z ma ły mi dzieć mi –
za miast spa ce ro wać z wóz kiem przy ru chli wej uli cy, gdzie
trze ba wdy chać tru ją ce spa li ny – wy bie ra ją ogro do we alej -
ki. Pro blem z wej ściem do ogro dów mo gą mieć je dy nie ci,
któ rzy chcą czy nić to w go dzi nach noc nych. – Otwar cie
ogro dów to bar dzo faj na idea, szcze gól nie, je śli cho dzi o
mia sta, gdzie ogro dy mo gły by stać się swo istym par kiem
– uwa ża Jo an na Mi ko łaj czyk z ROD 35-le cia w Zie lo nej
Gó rze. Do te go po trzeb ne są jed nak spo re na kła dy fi nan -
so we, bo wiem w cza sie, gdy po wsta wa ły ogro dy nikt nie
my ślał o two rze niu stref re lak sa cyj nych. – Miesz kań cy
ocze ku ją, że w ogro do wych alej kach bę dzie oświe tle nie,
chod ni czek, ła wecz ki, a na wet plac za baw – mó wi pre zes
Mi ko łaj czyk. – Tym cza sem dział kow ców nie stać na two -
rze nie ta kich stref. Gdy by gmi ny wspar ły fi nan so wo przy -
sto so wa nie te re nów ogól no do stęp nych w ogro dach dla
spo łecz no ści lo kal nych, to na pew no miesz kań cy du żo
chęt niej spę dza li by tu swój wol ny czas, trak tu jąc ogro dy
jak miej sca wy po czyn ku na ło nie na tu ry. Otwar cie wszyst -

kich ogro dów dla spo łecz no ści to nie unik nio ny etap 
w roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go. – Im szyb ciej się to
sta nie tym le piej – uwa ża Prze my sław Ku ła ga, pre zes
ROD „Ka dziel nia” w Kiel cach. – Dział kow cy są nie zwy -
kle otwar ci i chęt nie współ pra cu ją ze spo łecz no ścią lo kal -
ną – mó wi. – Do na sze go ogro du przy cho dzą pen sjo -
na riu sze cho rzy na Al zha ime ra, har ce rze, tre kin gow cy, 
a tak że dzie ci i mło dzież. – Ni ko mu nie bro ni my do stę pu
– do da je.

Ogro dy to czę sto wie le hek ta rów pięk nej zie le ni. Chcą
i chęt nie ko rzy sta ją z niej nie tyl ko sa mi dział kow cy, ale
też lo kal na spo łecz ność. Na otwie ra niu ogro dów dział -
kow cy mo gą zy skać nie po rów ny wal nie wie le w sto sun -
ku do te go, co mo gą stra cić. Zło dzie je by li, są i za wsze
bę dę. Zaś nie od dziś wia do mo, że de we lo pe rzy ła ko -
mym okiem spo glą da ją na ogro do we grun ty. Po zy tyw ne
na sta wie nie wśród naj bliż szej spo łecz no ści do ogro dów
dział ko wych da je szan sę i na dzie ję na ich dal sze ist nie -
nie. Trud niej bo wiem zli kwi do wać coś, co jest po trzeb -
ne wszyst kim miesz kań com, a nie tyl ko gar st ce osób.

Agnieszka Hrynkiewicz
dział medialny

Przy jem ne z po ży tecz nym

X. STAN ORGANIZACYJNY PZD

Krajowa Rada PZD przeprowadziła coroczną analizę
stanu posiadania PZD, na dzień 31.12.2013 r., na
podstawie danych przekazanych przez OZ PZD w formie
ankiet stanu organizacyjnego. 

Z przedmiotową analizą zapoznało się Prezydium KR
PZD w dniu 10.04.2014 r. przyjmując poniższe dane 
w zakresie badanych kryteriów:

I. Liczba ROD – 4926
w tym liczba ROD stałych: położonych w miastach

wynosi 4103, podmiejskich - 761,
w tym liczba ROD czasowych: położonych w miastach

wynosi 58, podmiejskich - 4,
II. Powierzchnia ROD – 43 236,9705 ha
w tym powierzchnia ROD stałych: miejskich wynosi

35 828,6247 ha, podmiejskich - 7240,7044 ha,
w tym powierzchnia ROD czasowych: miejskich

wynosi 159,9014 ha, podmiejskich - 7,7400 ha,

III. Liczba działek – 963 351
w tym liczba działek w ROD stałych: miejskich

wynosi 831 302, podmiejskich - 128 025,
w tym liczba działek w ROD czasowych: miejskich

wynosi 3727, podmiejskich - 297,
IV.Powierzchnia działek – 33 913,0022 ha
w tym powierzchnia działek w ROD stałych: miejskich

wynosi 28 416,5310 ha, podmiejskich - 5384,5816 ha,
w tym powierzchnia działek w ROD czasowych:

miejskich wynosi 105,8896 ha, podmiejskich - 6,0000 ha,
V. Liczba terenów – 7 526
w tym liczba ROD stałych: miejskich wynosi 6543,

podmiejskich - 907,
w tym liczba ROD czasowych: miejskich wynosi 72,

podmiejskich - 4,

Sporządził: 
Wydział Gospodarki Gruntami KR PZD

1.  Stan posiadania PZD na dzień 31.12.2013 r.

KOMUNIKAT
O STANIE POSIADANIA PZD NA DZIEŃ 31.12.2013 R. 

NA PODSTAWIE ANKIET STANU ORGANIZACYJNEGO PRZEKAZANYCH PRZEZ OZ PZD

Warszawa, 10 kwietnia 2014 r.
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TABELA 1.
Stan organizacyjny PZD wg okręgów i województw. Stan na dzień 31 grudnia 2013 r.

LP OKR¢GOWY WOJEWÓDZTWO Liczba Pow. Liczba Pow. Liczba
OZ       Woj. ZARZÑD PZD ROD ROD w ha działek działek w ha terenów

1. Bydgoszcz 218 1 713,7035 33 421 1 281,7581 233
2. Toruƒsko-

W∏oc∏awski 199 1 190,0012 25 110 936,4795 250
1. KUJAWSKO-

POMORSKIE 417 2 903,7047 58 531 2 218,2376 483
3. Legnica 167 1 706,0030 39 136 1 385,0924 319
4. Sudecki 143 2 349,6780 55 642 1 621,2544 596
5. Wroc∏aw 226 2 3349,9651 58 102 1 859,5469 420

2. DOLNOÂLÑSKIE 536 6 405,6461 152 880 4 865,8937 1335
6. 3. Lublin LUBELSKIE 179 1 439,9315 33 119 1 117,2546 234
7. Gorzów Wlkp. 71 733,5903 16 488 593,4300 105
8. Zielona Góra 123 1 405,7027 29 131 1 148,8498 222

4. LUBUSKIE 194 2 139,2930 45 619 1 742,2798 327
9. 5. Łódzki ŁÓDZKIE 317 2 074,1923 46 363 1 594,7191 428
10. 6. Małopolski MAŁOPOLSKIE 271 1 492,8221 32 470 1 134,0650 361
11. 7. Mazowiecki MAZOWIECKIE 501 3 828,2863 85 411 2 912,1222 579
12. 8. Opolski OPOLSKIE 111 1 702,5527 40 086 1 378,7770 299
13. 9. Podkarpacki PODKARPACKIE 206 1 565,9738 34 830 1 324,3238 272
14. 10. Podlaski PODLASKIE 104 1 051,7396 21 937 783,1789 118
15. Gdaƒsk 245 2 321,4034 53 638 1 843,2515 354
16. Słupsk 25 572,4201 12 235 478,8393 73

11. POMORSKIE 270 2 893,8235 65 873 2 322,0908 427
17. Cz´stochowa 61 459,7865 8 927 318,6621 82
18. Âlàski 627 4 018,9706 98 156 3 393,4707 922

12. ÂLÑSKIE 688 4 478,7571 107 083 3 712,1328 1004
19. 13. Âwi´tokrzyski ÂWI¢TOKRZYSKIE 79 819,0155 18 877 614,1376 147
20. Elblàg 80 545,5756 10 648 405,2619 105
21. Warmiƒsko-

Mazurski 176 1 801,5562 39 736 1 413,7653 244
14. WARMI¡SKO-

MAZURSKIE 256 2 347,1318 50 384 1 819,0272 349
22. Kalisz 138 939,3870 21 305 753,1327 190
23. Piła 83 706,2220 16 139 571,3002 98
24. Poznaƒ 313 2 734,5157 56 433 2 058,2691 385

15. WIELKOPOLSKIE 534 4 380,1247 93 877 3 382,7020 673
25. Koszalin  91 1 130,3582 23 549 916,3964 136
26. Szczecin 172 2 583,6176 52 462 2 075,6637 354

16. ZACHODNIO-
POMORSKIE 263 3 713,9758 76 011 2 992,0601 490

Ogółem 4926 43 236,9705 963 351 33 913,0022 7526
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1. Bydgoszcz 218 215 126 89 3 3 0

2. Cz´stochowa 61 59 34 25 2 2 0

3. Elblàg 80 80 50 30 0 0 0

4. Gdaƒsk 245 245 213 32 0 0 0

5. Gorzów Wlkp. 71 71 68 3 0 0 0

6. Kalisz 138 137 120 17 1 1 0

7. Koszalin  91 91 84 7 0 0 0

8. Legnica 167 167 153 14 0 0 0

9. Lublin 179 174 152 22 5 5 0

10. Łódzki 317 315 254 61 2 2 0

11. Małopolski 271 265 216 49 6 6 0

12. Mazowiecki 501 489 324 165 12 8 4

13. Opolski 111 111 85 26 0 0 0

14. Piła 83 83 79 4 0 0 0

15. Podkarpacki 206 198 190 8 8 8 0

16. Podlaski 104 103 83 20 1 1 0

17. Poznaƒ 313 313 255 58 0 0 0

18. Słupsk 25 25 25 0 0 0 0

19. Sudecki 143 143 143 0 0 0 0

20. Szczecin 172 172 159 13 0 0 0

21. Âlàski 627 618 605 13 9 9 0

22. Âwi´tokrzyski 79 77 74 3 2 2 0

23. Toruƒsko-Włocławski 199 188 152 36 11 11 0

24. Warmiƒsko-Mazurski 176 176 149 27 0 0 0

25. Wrocław 226 226 222 4 0 0 0

26. Zielona Góra 123 123 88 35 0 0 0

Ogółem 4926 4864 4103 761 62 58 4

OKR¢GOWY ZARZÑD Sta∏e Czasowe

LP PZD Ogó∏em Razem miejskie podmiejskie Razem miejskie podmiejskie

Liczba jednostek organizacyjnych (zarządów ROD).  Stan na dzień 31.12.2013 r.
TABELA 2.
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1. Bydgoszcz 1 713,7035 1 707,6661 943,8503 763,8158 6,0374 6,0374 0

2. Cz´stochowa 459,7865 455,4165 228,3765 227,0400 4,3700 4,3700 0

3. Elblàg 545,5756 545,5756 305,9826 239,5930 0 0 0

4. Gdaƒsk 2 321,4034 2 321,4034 2 042,1599 279,2435 0 0 0

5. Gorzów Wlkp. 733,5903 733,5903 721,8496 11,7407 0 0 0

6. Kalisz 939,3870 938,7474 773,6462 165,1012 0,6396 0,6396 0

7. Koszalin  1 130,3582 1 130,3582 1 067,5124 62,8458 0 0 0

8. Legnica 1 706,0030 1 706,0030 1 474,6995 231,3035 0 0 0

9. Lublin 1 439,9315 1 421,4795 1 257,8034 163,6761 18,4520 18,4520 0

10. Łódzki 2 074,1923 2 072,5923 1 616,3023 456,2900 1,6000 1,6000 0

11. Małopolski 1 492,8221 1 481,1065 1 090,8504 390,2561 11,7156 11,7156 0

12. Mazowiecki 3 828,2863 3791,0263 2412,8563 1 378,1700 37,2600 29,5200 7,7400

13. Opolski 1 702,5527 1 701,9932 1 419,4831 282,5101 0,5595 0,5595 0

14. Piła 706,2220 706,2220 624,8349 81,3871 0 0 0

15. Podkarpacki 1 565,9738 1 528,3027 1 496,0027 32,3000 37,6711 37,6711 0

16. Podlaski 1 051,7396 1 048,4329 721,1543 327,2786 3,3067 3,3067 0

17. Poznaƒ 2 734,5157 2 734,5157 2 037,6466 696,8691 0 0 0

18. Słupsk 572,4201 572,4201 488,5228 83,8973 0 0 0

19. Sudecki 2 349,6780 2 349,6780 2 349,6780 0 0 0 0

20. Szczecin 2 583,6176 2 583,6176 2 409,7427 173,8749 0 0 0

21. Âlàski 4 018,9706 3 996,5586 3 915,4486 81,1100 22,4120 22,4120 0

22. Âwi´tokrzyski 819,0155 818,2870 778,8982 39,3888 0,7285 0,7285 0

23. Toruƒsko-Włocławski 1 190,0012 1 167,1122 978,8590 188,2532 22,8890 22,8890 0

24. Warmiƒsko-Mazurski 1 801,5562 1 801,5562 1 436,2985 365,2577 0 0 0

25. Wrocław 2 349,9651 2 349,9651 2 285,5632 64,4019 0 0 0

26. Zielona Góra 1 405,7027 1 405,7027 950,6027 455,1000 0 0 0

Ogółem 43 236,9705 43 069,3291 35 828,6247 7 240,7044 167,6414 159,9014 7,7400

OKR¢GOWY ZARZÑD Sta∏e Czasowe

LP PZD Ogó∏em Razem miejskie podmiejskie Razem miejskie podmiejskie

Powierzchnia Rodzinnych Ogrodów Działkowych (w ha). Stan na dzień 31.12.2013 r.

TABELA 3.
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1. Bydgoszcz 33 421 33 246 22 002 11 244 175 175 0

2. Częstochowa 8 927 8 794 4 673 4 121 133 133 0

3. Elbląg 10 648 10 648 6 838 3 810 0 0 0

4. Gdaƒsk 53 638 53 638 49 861 3 777 0 0 0

5. Gorzów Wlkp. 16 488 16 488 16 175 313 0 0 0

6. Kalisz 21 305 21 286 17 705 3 581 19 19 0

7. Koszalin  23 549 23 549 22 358 1 191 0 0 0

8. Legnica 39 136 39 136 35 110 4 026 0 0 0

9. Lublin 33 119 32 664 29 410 3 254 455 455 0

10. Łódzki 46 363 46 323 38 099 8 224 40 40 0

11. Małopolski 32 470 32 382 25 986 6 396 88 88 0

12. Mazowiecki 85 411 84 597 59 647 24 950 814 517 297

13. Opolski 40 086 40 076 34 326 5 750 10 10 0

14. Piła 16 139 16 139 14 317 1 822 0 0 0

15. Podkarpacki 34 830 33 936 33 011 925 894 894 0

16. Podlaski 21 937 21 860 17 434 4 426 77 77 0

17. Poznaƒ 56 433 56 433 42 415 14 018 0 0 0

18. Słupsk 12 235 12 235 10 776 1 459 0 0 0

19. Sudecki 55 642 55 642 55 642 0 0 0 0

20. Szczecin 52 462 52 462 49 473 2 989 0 0 0

21. Âlàski 98 156 97 524 96 078 1 446 632 632 0

22. Âwi´tokrzyski 18 877 18 836 18 293 543 41 41 0

23. Toruƒsko-Włocławski 25 110 24 464 20 090 4 374 646 646 0

24. Warmiƒsko-Mazurski 39 736 39 736 35 452 4 284 0 0 0

25. Wrocław 58 102 58 102 57 114 988 0 0 0

26. Zielona Góra 29 131 29 131 19 017 10 114 0 0 0

Ogółem 963 351 959 327 831 302 128 025 4 024 3 727 297

OKR¢GOWY ZARZÑD Sta∏e Czasowe

LP PZD Ogó∏em Razem miejskie podmiejskie Razem miejskie podmiejskie

Liczba działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Stan na dzień 31.12.2013 r.

TABELA 4.
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1. Bydgoszcz 1 281,7581 1 275,4061 832,0561 443,3500 6,3520 6,3520 0

2. Cz´stochowa 318,6621 314,8821 162,6021 152,2800 3,7800 3,7800 0

3. Elblàg 405,2619 405,2619 255,0033 150,2586 0 0 0

4. Gdaƒsk 1 843,2515 1 843,2515 1 693,6475 149,6040 0,0000 0,0000 0

5. Gorzów Wlkp. 593,4300 593,4300 583,5800 9,8500 0 0 0

6. Kalisz 753,1327 752,5327 625,4838 127,0489 0,6000 0,6000 0

7. Koszalin 916,3964 916,3964 868,0004 48,3960 0 0 0

8. Legnica 1 385,0924 1 385,0924 1 211,5108 173,5816 0 0 0

9. Lublin 1 117,2546 1 103,8546 944,5681 159,2865 13,4000 13,4000 0

10. Łódzki 1 594,7191 1 593,5591 1 198,1291 395,4300 1,1600 1,1600 0

11. Małopolski 1 134,0650 1 129,3650 860,9900 268,3750 4,7000 4,7000 0

12. Mazowiecki 2 912,1222 2 897,3422 1 932,3622 964,9800 14,7800 8,7800 6,0000

13. Opolski 1 378,7770 1 378,4978 1 176,9129 201,5849 0,2792 0,2792 0

14. Piła 571,3002 571,3002 504,5172 66,7830 0 0 0

15.  Podkarpacki 1 324,3238 1 301,7715 1 275,4361 26,3354 22,5523 22,5523 0

16. Podlaski 783,1789 779,8722 567,1027 212,7695 3,3067 3,3067 0

17. Poznaƒ 2 058,2691 2 058,2691 1 429,4984 628,7707 0 0 0

18. Słupsk 478,8393 478,8393 413,7555 65,0838 0 0 0

19. Sudecki 1 621,2544 1 621,2544 1 621,2544 0 0 0 0

20. Szczecin 2 075,6637 2 075,6637 1 960,8837 114,7800 0 0 0

21. Âlàski 3 393,4707 3 374,0064 3 311,0529 62,9535 19,4643 19,4643 0

22. Âwi´tokrzyski 614,1376 613,6144 591,2665 22,3479 0,5232 0,5232 0

23. Toruƒsko-Włocławski 936,4795 915,4876 752,4785 163,0091 20,9919 20,9919 0

24. Warmiƒsko-Mazurski 1 413,7653 1 413,7653 1 103,3051 310,4602 0 0 0

25. Wrocław 1 859,5469 1 859,5469 1 810,0169 49,5300 0 0 0

26. Zielona Góra 1 148,8498 1 148,8498 731,1168 417,7330 0 0 0

Ogółem 33 913,0022 33 801,1126 28 416,5310 5 384,5816 111,8896 105,8896 6,0000

OKR¢GOWY ZARZÑD Sta∏e Czasowe

LP PZD Ogó∏em Razem miejskie podmiejskie Razem miejskie podmiejskie

Powierzchnia działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych (w ha). Stan na dzień 31.12.2013 r.

TABELA 5.
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1. Bydgoszcz 233 230 136 94 3 3 0

2. Cz´stochowa 82 80 48 32 2 2 0

3. Elblàg 105 105 72 33 0 0 0

4. Gdaƒsk 354 354 317 37 0 0 0

5. Gorzów Wlkp. 105 105 101 4 0 0 0

6. Kalisz 190 189 168 21 1 1 0

7. Koszalin  136 136 127 9 0 0 0

8. Legnica 319 319 303 16 0 0 0

9. Lublin 234 229 206 23 5 5 0

10. Łódzki 428 426 354 72 2 2 0

11. Małopolski 361 354 303 51 7 7 0

12. Mazowiecki 579 565 376 189 14 10 4

13. Opolski 299 299 264 35 0 0 0

14. Piła 98 98 94 4 0 0 0

15. Podkarpacki 272 260 250 10 12 12 0

16. Podlaski 118 118 97 21 0 0 0

17. Poznaƒ 385 385 313 72 0 0 0

18. Słupsk 73 73 66 7 0 0 0

19. Sudecki 596 596 596 0 0 0 0

20. Szczecin 354 354 335 19 0 0 0

21. Âlàski 922 913 895 18 9 9 0

22. Âwi´tokrzyski 147 145 141 4 2 2 0

23. Toruƒsko-Włocławski 250 231 190 41 19 19 0

24. Warmiƒsko-Mazurski 244 244 208 36 0 0 0

25. Wrocław 420 420 416 4 0 0 0

26. Zielona Góra 222 222 167 55 0 0 0

Ogółem 7526 7450 6543 907 76 72 4

OKR¢GOWY ZARZÑD Sta∏e Czasowe

LP PZD Ogó∏em Razem miejskie podmiejskie Razem miejskie podmiejskie

Liczba terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Stan na dzień 31.12.2013 r.

TABELA 6.
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Stwo rzy li śmy go dla dział kow ców, ja ko wy god ną i ta nią for mę za opa try -
wa nia się w naj po trzeb niej sze pro duk ty ogrod ni cze. Sta ra my się śle dzić
naj now sze tren dy i roz wią za nia tech nicz ne i ja ko pierw si wpro wa dza my
je do na szej ofer ty. 

Obec nie na sza ofer ta obej mu je 3 000 wy so kiej ja ko ści pro duk tów zna -
nych ma rek,  w kon ku ren cyj nych ce nach.  

Sta ran nie wy se lek cjo no wa ny asor ty ment to od po wiedź na za po trze bo -
wa nie zgła sza ne przez czy tel ni ków „dział kow ca” oraz no we go ma ga zy nu
„Mój ogró dek”, dla te go war to re ko men do wać nasz sklep wszyst kim dział -
kow com. Każ de mu po sia da czo wi dział ki za le ży by by ła ona naj pięk niej -
sza, po cząw szy od funk cjo nal nej i es te tycz nej al ta ny, po przez ory gi nal ne
ro śli ny ozdob ne, wa rzy wa, traw nik aż po de ko ra cje, me ble wy po czyn ko -
we czy pla cy ki dla dzie ci. 

Te wszyst kie pro duk ty moż na zna leźć w na szym skle pie w po szcze gól -
nych ka te go riach:
� Ak ce so ria ogrod ni cze
� Ar chi tek tu ra ogro do wa
� Eko
� Kom po sto wa nie
� Me ble ogro do we i ża gle prze ciw sło necz ne
� Na rzę dzia, sprzęt, na wad nia nie
� Na wo zy i pie lę gna cja ro ślin
� Na sio na i grzy by ja dal ne
� Skrzy nie in spek to we
� Szklar nie i tu ne le fo lio we

Szcze gól nie za in te re su je dział kow ców ka te go ria Eko, w któ rej znaj du ją
się m.in. eko ho te le – dom ki dla owa dów po ży tecz nych, po jem ni ki do zbie -
ra nia desz czów ki, kom po stow ni ki, punk ty po bo ru wo dy i na wo zy or ga -
nicz ne. 

Za pra sza my, za ku py na www.dzial ko wiec sklep.pl 
– to wy god ne for my płat noÊci, szyb ka wy sył ka, 

ni skie ce ny 
i wy so ki stan dard ob słu gi.

Wy daw nic two „dział ko wiec” 
ju˝ od 2 lat pro wa dzi 

in ter ne to wy sklep ogrod ni czy 

www.dzial ko wiec sklep.pl
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