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– walne zebrania informacyjne członków ROD
– uchwała KR w sprawie składki członkowskiej na 2013 r.
– wydawnictwa, które b´dà dostarczane do ROD 

bezpłatnie przez KR w 2013 r.
– bardzo wa˝ne: ZBIERAMY PODPISY
– co mówià parlamentarzyÊci o projekcie obywatelskim
– samorzàdy wspierajà działkowców
– NIE dla projektu Solidarnej Polski
– Konkursy, konkursy, konkursy…

Naszym celem milion podpisów  
pod obywatelskim projektem ustawy o ROD!
Wszyscy walczymy o nowe ogrody działkowe!



Z okazji Âwiàt Bo˝ego Narodzenia wszystkim działkowcom, Członkom  Zarzàdów ROD,
działaczom Okr´gów i sympatykom ruchu działkowego 

składam najserdeczniejsze ˝yczenia. 
Niech te Âwi´ta b´dà  niezapomnianym czasem 

sp´dzonym w  ˝yczliwym gronie, pełnym rodzinnego ciepła. 
W Nowym Roku 2013 ˝ycz´ Paƒstwu du˝o zdrowia i pogody ducha, a tak˝e wielu

sukcesów, zarówno w ˝yciu prywatnym, jak i zawodowym. 

Miniony rok przyniósł wiele zmian i niespodziewanych zagro˝eƒ. Mam nadziej´, 
˝e Nowy Rok przyniesie ruchowi działkowemu popraw´ tej trudnej sytuacji. 

Nie b´dzie to jednak mo˝liwe bez mobilizacji i wyt´˝onej pracy całego 
Êrodowiska działkowego na rzecz wspólnego dobra i zagwarantowania praw ogrodom 

i działkowcom, poprzez obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 
˚ycz´ Paƒstwu, by wbrew pi´trzàcym si´ trudnoÊciom starczyło nam wytrwałoÊci 

i sił do tej trudnej walki, która wcià˝ jeszcze przed nami. 
Niech Nowy Rok przyniesie nam wszystkim t´ odrobin´ szcz´Êcia, która sprawi, 

˝e wszystkie podj´te działania zakoƒczà si´ sukcesem.

Szanowni Paƒstwo!

Z działkowym pozdrowieniem,
Eugeniusz Kondracki

Prezes Polskiego Zwiàzku Działkowców
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Pol ski Zwią zek Dział kow ców od po nad 30 lat sku tecz nie wal czy w obro nie pol skie go
ogrod nic twa dział ko we go. Dzię ki wy sił kom wszyst kich struk tur i człon ków Związ ku,
dzi siaj pra wie 5 ty się cy ogro dów słu ży nie mal mi lio no wi pol skich ro dzin. Nie ule ga
wąt pli wo ści, że sil na po zy cja dział kow ców i ogro dów nie by ła by moż li wa bez jed no li -
tej or ga ni za cji ogól no pol skiej zdol nej za pew nić od po wied ni sta tus swo im człon kom
oraz bro nią cej ich słusz nych in te re sów. 

Obec nie głów ne par tie po li tycz ne skła da ją lub przy go to wu ją swo je pro jek ty ustaw do -
ty czą ce dal sze go funk cjo no wa nia ogro dów dział ko wych. Już wia do mo, że część z tych
pro jek tów od rzu ca moż li wość dzia ła nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Zło żo ny już
pro jekt So li dar nej Pol ski wręcz prze wi du je li kwi da cję Związ ku wraz z na cjo na li za cją je -
go ma jąt ku.

Co raz czę ściej ujaw nia ją się ten den cje do po zba wie nia dział kow ców ich sil nej re pre -
zen ta cji. Ma to po zor nie słu żyć tzw. „de mo kra ty za cji” w ogro dach, a w isto cie zmie rza
do ato mi za cji zwar te go śro do wi ska dział kow ców na nie wiel kie or ga ni za cje two rzo ne
na gru zach Związ ku pod nad zo rem władz pu blicz nych. W imię opacz nie ro zu mia nych
war to ści  jak sa mo rząd ność, plu ra lizm i nie za leż ność – wy ła nia ją się po my sły znisz cze -
nia po nad 110-let nie go do rob ku or ga ni za cyj ne go pol skie go ru chu dział ko we go.

War to się za py tać, ko mu na praw dę bę dzie słu ży ło ta kie roz bi cie śro do wi ska dział kow -
ców. Na le ży się za sta no wić, czy na pew no w in te re sie dział kow ców jest bu do wa nie od
sa me go po cząt ku no wych or ga ni za cji oraz ubie ga nie się o pra wa do grun tów, któ re nie -
chyb nie wy ga sną wraz z li kwi da cją Związ ku. Trud no nie od nieść wra że nia, że wła śnie
te grun ty sta no wią sed no ca łe go za mie sza nia wo kół ogro dów. Nie jest prze cież dzie łem
przy pad ku, że po wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go roz po czął się pro ces roz mon to -
wy wa nia ca łe go sys te mu, któ ry sku tecz nie bro nił tych grun tów. Zwień cze niem te go pro -
ce su naj wy raź niej ma być wpro wa dze nie no wej usta wy, któ ra przede wszyst kim
od bie rze pra wa do grun tów po przez li kwi da cję Związ ku, a dział kow com na ka że po -
now ne sta ra nie się o te pra wa w ra mach roz drob nio nych struk tur or ga ni zo wa nych na
zglisz czach Związ ku pod czuj nym okiem gmin.

Po wyż sza al ter na ty wa jest bar dzo praw do po dob na w kon tek ście moż li wych roz wią zań
wska za nych przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny. Mi mo wie lo krot nych za pew nień Try bu na -
łu o ko niecz no ści obro ny sa mych dział kow ców, to nie spo sób im wy tłu ma czyć, dla cze -
go li kwi da cja Związ ku ma sprzy jać ich in te re som. Trud no za tem nie za py tać:

APEL

Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 29 listopada 2012 r.

do wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych 

o zajęcie stanowiska w sprawie dalszego funkcjonowania

Polskiego Związku Działkowców
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• czy mi lio no we śro do wi sko dział kow ców nie za słu gu je na sil ną ogól no pol ską or -
ga ni za cję zdol ną bro nić ich praw i re pre zen to wać ich in te re sów?

• czy pol scy dział kow cy ma ją być praw dzi wym part ne rem dla władz pu blicz nych,
par tii po li tycz nych oraz śro do wisk eko no micz nych, czy też ma ją być je dy nie pe ten -
tem pro szą cym o uwzględ nie nie swo ich praw?

Jest bez spor nym, że de cy zja o dal szym lo sie Związ ku nie mo że za le żeć od in te re -
sów nie któ rych śro do wisk po li tycz nych i eko no micz nych, ale mu si wy ni kać z wo li
sa mych za in te re so wa nych, czy li pol skich dział kow ców. Tym bar dziej, że kwe stia ist -
nie nia Związ ku nie rzu tu je tyl ko na pra wa or ga ni za cyj ne dział kow ców, ale rów nież
de ter mi nu je ich pra wa ma jąt ko we do grun tów ogro do wych, użyt ko wa nych dzia łek i
na nie sień na tych dział kach. Li kwi da cja Związ ku to wy ga śnię cie tych praw i znacz -
ne po gor sze nie sy tu acji praw nej dział kow ców. Dla te go głos po szcze gól nych ogro -
dów w tej spra wie mu si mieć zna cze nie de cy du ją ce dla przy szłe go roz strzy gnię cia
usta wo daw cy.

Ma jąc za tem po wyż sze na wzglę dzie, Kra jo wa Ra da PZD zwra ca się do za rzą dów
i ko mi sji sta tu to wych we wszyst kich ro dzin nych ogro dach dział ko wych o wy po wie -
dze nie się co do po trze by dal sze go ist nie nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców. W tak
ży wot nej spra wie nie po zwól my, że by de cy zję w imie niu dział kow ców pod ję li in ni.
Wy raź my jed no znacz nie na sze po glą dy i ocze ki wa nia wo bec rzą dzą cych. Niech głos
mi lio no we go śro do wi ska dział kow ców bę dzie w tej spra wie sły sza ny!   

Nic o nas bez nas! 

Warszawa, dnia 29 listopada 2012 r.

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
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Sza now ni dział kow cy! 
Za nie wie le po nad rok, 21 stycz nia 2014 r., mi ja ter min ja ki Try bu nał Kon sty tu cyj -

ny dał Sej mo wi na uchwa le nie no wej usta wy dla ogro dów. Po sło wie mu szą do te go
cza su uchwa lić no wą usta wę, ina czej utra ci my wszyst kie pra wa, ja kie na sze ro dzi -
ny po sia da ją do dzia łek, zaś los ogro dów bę dzie uza leż nio ny od ła ska wo ści urzęd -
ni ków.

Bez no wej usta wy 21 stycz nia 2014 r. ogro dy zo sta ną po zba wio ne ochro ny
przed li kwi da cją, a pra wa dział kow ców do ich dzia łek wy ga sną. Od te go dnia –
gmi ny i Pań stwo – wła ści cie le te re nów zaj mo wa nych przez na sze ogro dy, bę dą cał -
ko wi cie swo bod ni w sprze da wa niu ich na do wol ny cel.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców naj le piej zna ry zy ko, ja kie dla dział kow ców nie sie
po zba wie nie ich ochro ny praw nej. Przez mi nio ne 20 lat nie ustan nie mu sie li śmy bro -
nić dział kow ców przez pró ba mi li kwi da cji ogro dów. Dla te go, ja ko or ga ni za cja po -
wo ła na w ce lu re pre zen ta cji in te re sów ro dzin ko rzy sta ją cych z dzia łek w ROD,
przy stą pi li śmy do pra cy nad oby wa tel skim pro jek tem no wej usta wy.

Obec nie Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej Pro jek tu Usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych zbie ra pod nim pod pi sy oby wa te li. Pro jekt ten re ali zu -
je wszyst kie wy tycz ne Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Wpro wa dza peł ną swo bo -
dę zrze sza nia dla dział kow ców i ogro dów. Zgod nie z za sa da mi de mo kra cji
de cy zję, o spo so bie funk cjo no wa nia ogro du, po zo sta wia roz strzy gnię ciu sa mych
za in te re so wa nych, czy li dział kow ców w ogro dzie.

Co naj waż niej sze, pro jekt re ali zu je wy rok Try bu na łu bez uszczerb ku dla praw
dział kow ców!

Sza now ni dział kow cy!
Wbrew twier dze niom nie któ rych po li ty ków, Try bu nał nie na ka zał znie sie nia ochro -

ny ogro dów przed li kwi da cją, ani na kła da nia na dział kow ców i ogro dy po dat ków i
czyn szów dzier żaw nych. Ci któ rzy tak twier dzą, oszu ku ją spo łe czeń stwo.

Dział kow cy, jak każ dy oby wa tel, po sia da ją swo je pra wa, któ re pod le ga ją ochro nie.
Mu si my je dy nie sku tecz nie za żą dać ich re spek to wa nia. Nie mo że my być bier ni. Każ -
dy z nas po wi nien za an ga żo wać się w wal kę.

Nie po zwól my, aby po li ty cy wy ko rzy sta li wy rok Try bu na łu ja ko pre tekst do
ode bra nia dzia łek na szym ro dzi nom! Nie po zwól my, aby wmó wio no spo łe czeń -
stwu, że sprze daż te re nów ogro dów, czy po dat ki i czyn sze dzier żaw ne od dział -
kow ców, są re cep tą na kry zys!

OCALMY 
OGRODY DZIAŁKOWE!
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Na szą od po wie dzią niech bę dzie oby wa tel ski pro jekt usta wy o ROD. Pro jekt, opra -
co wa ny po to, by mi lion pol skich ro dzin na dal mógł ko rzy stać z dzia łek.

Dla te go ape lu je my do każ de go z dział kow ców o włą cze nie się w ak cję zbie ra nia
pod pi sów pod oby wa tel skim pro jek tem.

Każ dy z nas mo że się pod nim pod pi sać, ale też każ dy z nas mo że ze brać pod pi sy
wśród swo ich bli skich, przy ja ciół i zna jo mych. Po nad 80 % spo łe czeń stwa po pie ra
ist nie nie ogro dów dział ko wych. Ma my na ko go li czyć. Pol ska jest de mo kra tycz nym
kra jem, w któ rym to oby wa te le de cy du ją o pra wie. Dla te go na sze szan se na suk ces
są re al ne.

Ra zem mo że my jesz cze oca lić ogro dy!

Po nad to wy sto so wa ła apel do wszyst kich ro dzin nych
ogro dów dział ko wych o za ję cia sta no wi ska w spra wie dal -
sze go funk cjo no wa nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców
i wy po wie dze nia się w tak waż nej kwe stii jak po trze ba
dal sze go ist nie nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Kra jo wa Ra da PZD do ko na ła rów nież oce ny dzia łań
struk tur Związ ku w za kre sie prze ka zy wa nia in for ma cji na
te mat pro jek tu usta wy o ROD, or ga ni zo wa nia na rad 
w tym za kre sie oraz zbie ra nia pod pi sów po par cia pod pro -
jek tem usta wy przez Okrę go we Za rzą dy. 

Kra jo wa Ra da PZD do ko na ła oce ny prze bie gu i wy ni -
ków wal nych ze brań spra woz daw czych w ROD. W wy ni -
ku cze go pod ję ła uchwa łę w spra wie oce ny prze bie gu
wa lnych ze brań i wy ni ków wal nych ze brań spra woz daw -
czych w ROD.

Warszawa, dnia 29 listopada 2012 r.

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

W dniu 29 paź dzier ni ka 2012 r. pod prze wod nic twem
Pre ze sa PZD Eu ge niu sza Kon drac kie go, od by ło się po -
sie dze nie Kra jo wej Ra dy PZD. W po sie dze niu udział
wzię ła rów nież prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Roz -
jem czej Ol ga Ochry miuk.

Kra jo wa Ra da PZD do ko na ła oce ny prze bie gu i wy ni -
ków X Nad zwy czaj ne go Kra jo we go Zjaz du De le ga tów
PZD, cze go wy ni kiem by ła przy ję ta uchwa ła w spra wie
oce ny Nad zwy czaj ne go X Kra jo we go Zjaz du De le ga tów
PZD. 

Kra jo wa Ra da PZD kie ru jąc się tro ską o przy szłość 
i dal sze ist nie je ogro dów dział ko wych pod ję ła ode zwę
„Ocal my Ogro dy Dział ko wy!”, w któ rej przed sta wi ła sy -
tu ację w ja kiej znaj dą się dział kow cy i ogro dy po 21 stycz -
nia 2014 r., gdy by sejm nie przy jął no wej usta wy o ROD.

I. POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY

1. In for ma cja
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Kra jo wa Ra da Polskiego Związku Działkowców przy -
ję ła uchwa łę w spra wie skład ki człon kow skiej w PZD na
rok 2013 r. po zo sta wia jąc skład kę człon kow ską na do tych -
cza so wym po zio mie tj. 19 gr.

Na po sie dze niu Kra jo wej Ra dy PZD zo sta ła przy ję ta
tak że uchwa ła w spra wie re ali za cji pro gra mu mo der ni za -
cji dzia łek w ROD.

Po nad to Kra jo wa Ra da PZD nada ła sztan dar ROD
„Dział ko wiec Opol ski” w Opo lu.

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. Oce na prze bie gu i wy ni ków X Nad zwy czaj ne go
Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD.
6. Oce na dzia łań struk tur Związ ku w okre sie 
od zło że nia do Mar sza łek Sej mu Oby wa tel skie go 
Pro jek tu Usta wy.

7. Oce na prze bie gu i wy ni ków wal nych ze brań 
spra woz daw czych w ROD w 2012 r.
8. Oce na sy tu acji fi nan so wej Związ ku. De cy zja 
w spra wie skad ki człon kow skiej w 2013 r.
9. Mo der ni za cja ogro dów i dzia łek.
10. Nada nie sztan da ru.
11. Dys ku sja w ra mach każ de go te ma tu.
12. Pod ję cie uchwał.
13. Spra wy róż ne.
14. Za koń cze nie po sie dze nia.

1. Ja nusz Mosz kow ski – Wro cław 
Prze wod ni czą cy
2. Zdzi sław Śli wa – Po znań
3. An to ni Ko strze wa – Ma zo wiec ki

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

4. Jan Ja wo rek – Ślą ski
5. Ka zi mierz Mi cha lik – Lu blin
6. Cze sław Smo czyń ski – Gdańsk
7. An drzej Boj ko – Pod la ski

Kra jo wa Ra da PZD stwier dza, że Nad zwy czaj ny X Kra -
jo wy Zjazd De le ga tów PZD był zor ga ni zo wa ny w od po -
wied nim cza sie z od po wied nim do sy tu acji po rząd kiem
ob rad. Jak po ka zał czas, Zjazd był po trzeb ny i speł nił za -
da nia, dla któ rych zo stał zwo ła ny.

Nad zwy czaj ny X Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD cha -
rak te ry zo wał się wy so ką dys cy pli ną de le ga tów, zro zu mie -
niem sen su je go od by cia. Uczest ni czą cy w Zjeź dzie by li
do brze przy go to wa ni do za bie ra nia gło su w po ru sza nych
spra wach i współ de cy do wa nia o przy szło ści ogro dów i
Związ ku.

De le ga ci prze ka zy wa li peł ne po par cie dla pro jek tu usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, de kla ru jąc go to -

2. Uchwa ły pod j´ te przez KR PZD

wość zbie ra nia pod pi sów po par cia. Pod kre śla li, że w
obec nej sy tu acji, kie dy wa żą się lo sy dział kow ców ist nie -
je więk sza niż kie dy kol wiek po trze ba in te gra cji na sze go
ru chu i stwier dzi li, że jest po trzeb na jed na or ga ni za cja w
kra ju, któ ra bę dzie sku tecz nie bro nić dział kow ców i re -
pre zen to wać ich in te re sy. Ta ką or ga ni za cją jest PZD, któ -
ra po win na być za cho wa na, bo cie szy się ogrom nym
za ufa niem dział kow ców i sta no wi dla nich je dy ne opar -
cie w wal ce o utrzy ma nie ogro dów. Udzie la li peł ne go po -
par cia Kra jo wej Ra dzie Pol skie go Związ ku Dział kow ców
i kie row nic twu Związ ku we wszyst kich dzia ła niach na
prze strze ni 31 lat i skła da li po dzię ko wa nia za te dzia ła nia.

Kra jo wa Ra da PZD uzna je, że bar dzo cen nym by ła pra -

UCHWAŁA NR 1/VII/2012
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 29 li sto pa da 2012 ro ku
w spra wie oce ny prze bie gu Nad zwy czaj ne go X Kra jo we go Zjaz du De le ga tów

Pol skie go Związ ku Dział kow ców
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ca ze spo łu kon sul ta cyj ne go ds. pro jek tu usta wy o ROD,
po nie waż wszy scy de le ga ci pod czas ob rad mo gli zwró cić
się z py ta nia mi do ty czą cy mi pro jek tu usta wy. 

Kra jo wa Ra da PZD skła da po dzię ko wa nia okrę go wym
za rzą dom PZD, któ re sta nę ły na wy so ko ści za da nia i w
bar dzo krót kim cza sie prze pro wa dzi ły kon fe ren cje przed -
zjaz do we, a tak że dys ku sje nad te ma ta mi bę dą cy mi przed -
mio tem ob rad Zjaz du i za pew ni ły bar dzo do brą
fre kwen cję.

Kra jo wa Ra da PZD kie ru je szcze gól ne po dzię ko wa nia

dla or ga ni za to rów Zjaz du, biu ra Kra jo wej Ra dy PZD, któ -
re wy ko na ło peł ną pra cę lo gi stycz ną i me ry to rycz ną, przy -
go to wa ło pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, je go uza sad nie nie oraz pro jek ty uchwał, sta -
no wisk i li stów Zjaz du.

Kra jo wa Ra da PZD stwier dza, że Nad zwy czaj ny X Kra -
jo wy Zjazd De le ga tów PZD od by wał się w bar dzo do -
brych wa run kach, dla te go też moż li we by ło spraw ne
prze pro wa dze nie ob rad, przy ję cie uchwał i do ku men tów
na mia rę po trzeb i cza su, w ja kich ob ra do wał Zjazd.

WICEPREZES
/-/ Win cen ty KULIK

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 28 li sto pa da 2012 r.

Nad zwy czaj ny X Kra jo wy Zjazd De le ga tów Polskiego
Związku Działkowców zo stał zwo ła ny przez KR PZD na
dzień 6 paź dzier ni ka 2012 r. w ce lu do ko na nia oce ny sy -
tu acji dział kow ców, ogro dów i PZD po wsta łej w wy ni ku
wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 11 lip ca 
2012 r. oraz okre śle nia dzia łań, ja kie Pol ski Zwią zek
Dział kow ców ma pod jąć w obec nej sy tu acji. 

Na szcze gól ne pod kre śle nie za słu gu je fre kwen cja. 
W Zjeź dzie na 250 de le ga tów wy bra nych na kon fe ren -
cjach okrę go wych uczest ni czy ło 238 de le ga tów, co sta no -
wi ło 95,2%. Świad czy to o ogrom nym za in te re so wa niu
Zjaz dem i chę cią uczest ni cze nia w tym gre mium oraz po -
dej mo wa niem naj waż niej szych dla przy szło ści ogro dów 
i Związ ku de cy zji. 

Po uro czy stym otwar ciu Zjaz du przez Pre ze sa PZD wrę -
czo no sztan da ry OZ Pod kar pac kie mu i Ro dzin nym Ogro -
dom Dział ko wym po ło żo nym na te re nie dzia ła nia
De le ga tu ry Re jo no wej Okrę go we go Za rzą du Ślą skie go
PZD w Biel sku -Bia łej.

Zjazd wy brał Prze wod ni czą cych i Pre zy dium Zjaz du.
Za twier dzo no po rzą dek oraz re gu la min ob rad. Wy bra no
3 ko mi sje Zjaz do we: Man da to wą, Do spraw oby wa tel -
skie go pro jek tu usta wy o ROD oraz Uchwał i Sta no wisk.

W dys ku sji głos za bra ło 21 de le ga tów.  Do pro to ko łu
swój głos zło ży ło 11 osób. Ja ko pierw si w dys ku sji na te -
mat naj waż niej szych spraw dla dal sze go ist nie nia ru chu
ogrod nic twa dział ko we go głos za bra li przed sta wi cie le
Mię dzy na ro do we go Biu ra Ogro dów Dział ko wych: Pan
Chris Zij de veld, Pre zy dent Biu ra Mię dzy na ro do we go oraz
Pan Wil helm Wo hat schek, Prze wod ni czą cy Za rzą du

Biu ra Mię dzy na ro do we go Ogro dów Dział ko wych 
i Ro dzin nych z sie dzi bą w Luk sem bur gu.

Dys ku sja by ła bar dzo war to ścio wa i cen na. Dys ku tan ci
w swo ich wy stą pie niach wy ka za li się du żą zna jo mo ścią
oma wia nych te ma tów. W ich wy po wie dziach od czu wa ło
się tro skę o dal sze lo sy ogro dów i Związ ku. Wy po wie dzi
dys ku tan tów do ty czy ły głów nie wy ro ku Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go, po par cia dla pro jek tu usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych oraz po par cia dla dzia łań po dej -
mo wa nych przez Kra jo wą Ra dę Pol skie go Związ ku
Dział kow ców. 

De le ga ci pod kre śla li, że wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go po twier dził, że na sze pra wo nie chro ni in te re sów
dział kow ców i ich ro dzin. Twier dzi li, że Try bu nał Kon -
sty tu cyj ny wy ro kiem z dnia 11 lip ca 2012 r. zła mał Kon -
sty tu cję, po nie waż chce roz wią zać or ga ni za cję dział -
kow ców. Swo je stwier dze nia po pie ra li zda nia mi od ręb ny -
mi sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go Mar ka Ko tli now -
skie go oraz An drze ja Wró bla. Wy ra ża li oba wy o to, czy
w cią gu 18 mie się cy zo sta nie uchwa lo na usta wa re gu lu ją -
ca za gad nie nia ogrod nic twa dział ko we go. Je śli tak się nie
sta nie skut ki zwło ki usta wo daw cy mo gą być ka ta stro fal -
ne dla dział kow ców.

Dys ku tan ci w swo ich wy stą pie niach wy ra ża li peł ne po -
par cie dla pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych, de kla ru jąc go to wość do zbie ra nia pod pi sów
po par cia. Pod kre śla li, że w obec nej sy tu acji, kie dy wa żą
się lo sy dział kow ców ist nie je więk sza niż kie dy kol wiek
po trze ba in te gra cji na sze go ru chu.

De le ga ci wy po wia da li się, że jest po trzeb na jed na or ga -

Oce na prze bie gu Nad zwy czaj ne go X Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD
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ni za cja w kra ju, któ ra bę dzie sku tecz nie bro nić dział kow -
ców i re pre zen to wać ich in te re sy. Pod kre śla li, że PZD jest
or ga ni za cją, któ ra po win na być za cho wa na, bo cie szy się
ogrom nym za ufa niem dział kow ców i sta no wi dla nich je -
dy ne opar cie w wal ce o utrzy ma nie ogro dów. Udzie la li
peł ne go po par cia KR Pol skie go Związ ku Dział kow ców i
kie row nic twu Związ ku we wszyst kich dzia ła niach na
prze strze ni 31 lat i skła da li po dzię ko wa nia za te dzia ła nia. 

Przez ca ły czas Zjaz du pra co wał ze spół kon sul ta cyj ny
ds. usta wy o ROD i za pew niał prze ka zy wa nie wnio sków
Ko mi sji do spraw oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o
ROD.

Ko mi sja Uchwał i Sta no wisk sta nę ła na wy so ko ści za -
da nia. Szcze gól nie po chy li ła się nad pro jek tem usta wy 
o ROD oraz uchwa łą w spra wie upo waż nie nia Kra jo wej
Ra dy PZD i Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD do po dej mo -
wa nia de cy zji do ty czą cych ma jąt ku PZD. W tej spra wie
na wy raź ny wnio sek Pre ze sa Polskiego Związku Dział-
kowców Eu ge niu sza Kon drac kie go Ko mi sja uzu peł ni ła
pro jekt uchwa ły prze ci na jąc wszel kie wąt pli wo ści co do
za kre su sto so wa nia tej że uchwa ły. Trze ba jed nak wy raź -
nie pod kre ślić, że to uzu peł nie nie, któ re czy ni uchwa łę
bar dziej czy tel ną, nie zmie ni ło jej za kre su me ry to rycz ne -
go. 

Naj waż niej sze wy da rze nia Nad zwy czaj ne go X Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD:

I. Pod ję cie uchwa ły w spra wie oby wa tel skie go pro jek -
tu usta wy o ROD, któ ra za pew nia dział kow com i ogro -
dom bez pie czeń stwo praw ne, za cho wu je pra wa na by te
dział kow ców, za pew nia cią głość praw, upraw nień dział -
kow ców i ich or ga ni za cji oraz speł nia wszel kie wy mo gi
wy ni ka ją ce z wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia
11 lip ca 2012 r. 

II. Pod ję cie po zo sta łych do ku men tów:
a) Uchwa ły w spra wie upo waż nie nia Kra jo wej Ra dy

PZD i Pre zy dium KR PZD do po dej mo wa nia de cy zji do -
ty czą cych ma jąt ku PZD;

b) Sta no wi ska w spra wie przy szło ści ru chu ogrod nic -
twa dział ko we go w Pol sce;

c) Sta no wi ska w spra wie wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go z dnia 11 lip ca 2012 r.;

d) Po dzię ko wa nia dla lu dzi Związ ku za 31 lat wal ki o
roz wój i obro nę ogro dów;

e) Po dzię ko wa nia dla sa mo rzą dów te ry to rial nych;
f) Ode zwy do na ro do wych związ ków dział kow ców;
g) Li stu do Po słów;
h) Li stu do Pre zy den ta RP;
i) Uchwa ły w spra wie al tan na dział kach w ro dzin nych

ogro dach dział ko wych.
III. Po wo ła nie 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,
aby moż li we by ło roz po czę cie pro ce du ry usta wo daw czej
zwią za nej z przy ję tym przez Zjazd pro jek tem usta wy. 

Zjazd cha rak te ry zo wał się wy so ką dys cy pli ną de le ga -
tów, zro zu mie niem sen su je go od by cia. Uczest ni czą cy 
w Zjeź dzie by li do brze przy go to wa ni do za bie ra nia gło su
w po ru sza nych spra wach i współ de cy do wa nia o przy szło -
ści ogro dów i Związ ku.

Za zna czyć na le ży, że Okrę go we Za rzą dy sta nę ły na wy -
so ko ści za da nia i w bar dzo krót kim cza sie prze pro wa dzi -

ły kon fe ren cje przed zjaz do we, a tak że dys ku sje nad te ma -
ta mi bę dą cy mi przed mio tem ob rad Zjaz du i prze ka za niem
wnio sków z nich wy pły wa ją cych. 

Zde cy do wa na więk szość Okrę go wych Za rzą dów zor -
ga ni zo wa ła przy jazd de le ga tów i wy trwa ła na Zjeź dzie do
koń ca, co jest god ne do strze że nia i po chwa ły. Zjazd był
wy da rze niem szcze gól nym i nad zwy czaj nym.  Wy ra ził
sta no wi sko w spra wie dal sze go ist nie nia ogro dów i PZD.

Szcze gól ne uzna nie na le ży skie ro wać pod ad re sem Kra -
jo wej Ra dy PZD, a zwłasz cza jej biu ra, któ re wy ko na ło
peł ną pra cę lo gi stycz ną i me ry to rycz ną. Przy go to wa ło
pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, je go
uza sad nie nie oraz pro jek ty uchwał, sta no wisk i li stów
Zjaz du. 

Za pew nio no wszel kie moż li we wa run ki dla pra wi dło -
we go prze bie gu ob rad, a więc sa lę ob rad, na gło śnie nie,
wy ży wie nie, ho tel oraz ma te ria ły me ry to rycz ne. 

Wszel kie ma te ria ły z Nad zwy czaj ne go X Kra jo we go
Zjaz du De le ga tów PZD zo sta ły wy da ne w Nad zwy czaj -
nym Biu le ty nie In for ma cyj nym  nr 11/2012, któ ry zo stał
skie ro wa ny do wszyst kich Okrę go wych Za rzą dów PZD
oraz za rzą dów ROD. Te mat Zjaz du był przed sta wio ny
rów nież w In for ma to rze Dział kow ca, w mie sięcz ni ku
„dział ko wiec” oraz na stro nach in ter ne to wych Kra jo wej
Ra dy PZD oraz okrę go wych za rzą dów. Na oko licz ność
Zjaz du na stro nie in ter ne to wej KR PZD po wsta ła spe cjal -
na za kład ka pt. „Zjazd” gdzie za miesz czo no in for ma cje 
z je go prze bie gu, re fe rat Pre ze sa PZD, tek sty wy stą pień
go ści za gra nicz nych, de le ga tów, wer sje elek tro nicz ne
przy ję tych przez Zjazd do ku men tów oraz ga le rię zdjęć.

Biu ro Kra jo wej Ra dy PZD prze ka za ło pod ję te przez
Zjazd do ku men ty do ad re sa tów: Pre zy den ta RP, po słów,
sa mo rzą dow ców.

Pod su mo wu jąc na le ży uznać, iż Nad zwy czaj ny X Kra -
jo wy Zjazd De le ga tów PZD był po trzeb ny i speł nił za da -
nia, dla któ rych zo stał zwo ła ny. 
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Pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych,
pod któ rym zbie ra pod pi sy Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo -
daw czej, aby zło żyć go w Sej mie ja ko pro jekt oby wa tel -
ski, jest naj bar dziej od po wia da ją cym dział kow com
do ku men tem. Pro jekt ten gwa ran tu je utrzy ma nie do tych -
cza so wych praw dział kow ców, za cho wu je ogro dy dział -
ko we i pra wa do grun tu oraz speł nia wszel kie wy mo gi
okre ślo ne w wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. 

Za pro po no wa ne w pro jek cie roz wią za nia praw ne za -
pew nią dal sze funk cjo no wa nie dzi siej szych ogro dów na
po dob nych za sa dach, ale przede wszyst kim są to je dy ne
roz wią za nia umoż li wia ją ce za cho wa nie dzi siej sze go ty -
tu łu do grun tu ROD i dzi siej sze go ty tu łu do dział ki, ja ki
ma każ dy dział ko wiec. Pod tym pro jek tem mo że się pod -
pi sać każ dy dział ko wiec i każ dy oby wa tel RP nie ma ją cy
dział ki w ROD, bo wiem jest to pro jekt do bry dla dział -
kow ców, do bry dla miast i do bry dla spo łe czeń stwa. 

Ten pro jekt to je dy na szan sa na za cho wa nie ru chu
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce, to pro jekt gwa ran tu -
ją cy do stęp do dzia łek dla lu dzi nie za moż nych, to wresz -
cie pro jekt, któ ry wy cho dzi na prze ciw spo łecz ne mu
za po trze bo wa niu na sa mo rząd ność i sa mo dziel ność
ogrod nic twa dział ko we go w na szym kra ju.

Czas, w ja kim wy pa dło zbie rać pod pi sy po pie ra ją ce pro -
jekt usta wy jest bar dzo nie ko rzyst ny – li sto pad, gru dzień
i sty czeń to mie sią ce, w któ rych na dział kach jest mar twy
se zon. Ko niecz ne za tem są dzia ła nia, któ re umoż li wią do -
tar cie z wie dzą na te mat pro jek tu usta wy i skut ków, ja ki on
wy wo ła do dział kow ców, ich ro dzin, do sze ro kie go krę gu
spo łe czeń stwa. 

Dla te go też Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców zo bo wią zu je za rzą dy ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych i okrę go we za rzą dy do zwo ła nia w mie sią cach
gru dzień 2012 i sty czeń 2013 wal nych ze brań in for ma cyj -
nych w ROD. Ze bra nia in for ma cyj ne win ny mieć cha rak -
ter otwar ty, a więc na le ży na nie za pra szać nie tyl ko
człon ków Związ ku, ale tak że człon ków ro dzin dział kow -
ców i miesz kań ców miast, osie dli i dziel nic.

Uczest ni ków ze brań in for ma cyj nych na le ży za po znać z
pro jek tem usta wy i zbie rać wśród nich pod pi sy po par cia
na li stach Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej.

Z uwa gi na okres, w ja kim bę dą się od by wa ły ze bra nia
in for ma cyj ne i ich te ma ty kę, moż li we jest łą cze nie ta kich
ze brań ma łych ogro dów. Ko or dy na cję ta kie go łą cze nia ze -
brań wi nien pro wa dzić okrę go wy za rząd.

Kra jo wa Ra da PZD zo bo wią zu je po nad to okrę go we za -
rzą dy PZD do udzie le nia za rzą dom ogro dów wszel kiej po -
mo cy or ga ni za cyj nej i me ry to rycz nej w prze pro wa dze niu
ze brań, pod czas któ rych przed sta wi cie le okrę gu win ni za -
po znać uczest ni ków z pro jek tem usta wy i udzie lić od po -
wie dzi na py ta nia do ty czą ce jej za pi sów, skut ków, a tak że
do ty czą ce za sad zbie ra nia pod pi sów po par cia. 

Każ dy, ko mu za le ży na ist nie niu ogro dów dział ko wych
wi nien zło żyć pod pis na li ście Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta -
wo daw czej po pie ra jąc pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych. Na szym za da niem jest pro mo cja
pro jek tu i umoż li wie nie zło że nia pod pi su po par cia jak naj -
więk szej gru pie oby wa te li RP. Jest to obec nie naj waż niej -
sze za da nie dla wszyst kich struk tur Związ ku.

UCHWAŁA Nr 2/VII/2012
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 29 li sto pa da 2012 r.
w spra wie wal nych ze brań in for ma cyj nych w ro dzin nych ogro dach dział ko wych

WICEPREZES
/-/ Win cen ty KULIK

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 29 li sto pa da 2012 r.

UCHWAŁA Nr 3/VII/2012
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 29 li sto pa da 2012 r.
w spra wie oce ny prze bie gu i wy ni ków wal nych ze brań spra woz daw czych 

w ro dzin nych ogro dach dział ko wych w 2012 r.

Co rocz ne wal ne ze bra nia spra woz daw cze w ro dzin nych
ogro dach dział ko wych są wy ra zem de mo kra tycz ne go za -
rzą dza nia ogro da mi przez sa mych dział kow ców. Pod czas

wal ne go ze bra nia dział kow cy do ko nu ją oce ny dzia łal no -
ści za rzą du ogro du za po przed ni rok, któ re go skład wy -
bra li ze swe go gro na i któ re mu po wie rzy li za rzą dza nie
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wspól nym do brem. Każ dy czło nek Związ ku w ROD ma
za gwa ran to wa ne sta tu tem pra wo uczest ni cze nia w wal -
nym ze bra niu, a przy ję ty w PZD sys tem za pew nia re ali za -
cję te go pra wa.

Kra jo wa Ra da przy wią zu je szcze gól ną wa gę do pra wi -
dło we go przy go to wa nia i zwo ła nia wal nych ze brań oraz
ich prze bie gu i wy ni ków zgod nych z pra wem związ ko -
wym. W tym ce lu, wzo rem lat ubie głych, Pre zy dium KR
PZD wy da ło szcze gó ło we wy tycz ne do ty czą ce ca łej sfe -
ry wal nych ze brań i za dań or ga nów ogro do wych i okrę go -
wych z tym zwią za nych, a tak że wzo ry wszyst kich
do ku men tów nie zbęd nych do od by cia wal ne go ze bra nia,
w tym rów nież wzo ry uchwał. Po nad to za rzą dy ROD mia -
ły moż li wość za opa trze nia się bez płat nie w za pro sze nia
na wal ne w for mie pocz tów ki. Po zy tyw ną ro lę w przy go -
to wa niu wal nych ze brań speł nił rów nież Po rad nik Pre ze -
sa ROD wy da ny i do star czo ny do ogro dów przez Kra jo wą
Ra dę. Po rad nik ten tra fił do ROD w okre sie na rad i szko -
leń do ty czą cych wal nych ze brań i był po moc ny za rów no
dla pro wa dzą cych szko le nia, jak i uczest ni ków, da je bo -
wiem kon kret ne, prak tycz ne wska zów ki do ty czą ce prze -
pro wa dze nia wal nych ze brań w ROD.

Okrę go we za rzą dy po wo ła ły ze spo ły do ob słu gi wal -
nych ze brań, prze pro wa dzi ły szko le nia człon ków za rzą -
dów, a tak że człon ków ze spo łów do ob słu gi ze brań. W
wie lu okrę gach pod ję to sze reg ini cja tyw, któ rych ce lem
by ło jak naj lep sze przy go to wa nie wal nych ze brań. 

Ten trud i za an ga żo wa nie opła cił się, bo wiem jak zgod -
nie oce nia ją okrę gi, by ły to naj le piej prze pro wa dzo ne wal -
ne ze bra nia w ostat nich la tach. Wal ne ze bra nia wy peł ni ły
sta tu to we obo wiąz ki: za twier dzi ły spra woz da nia za rzą -
dów i ko mi sji sta tu to wych oraz spra woz da nia fi nan so we
za 2011 r., uchwa li ły plan pra cy i za bez pie cza ją cy je go
wy ko na nie pre li mi narz fi nan so wy na 2012 r., a tak że usta -
li ły nie zbęd ne opła ty na za pew nie nie funk cjo no wa nia
ogro du i do sta wy me diów. W ogro dach pod no szo no spra -
wy do ty czą ce da ne go ROD, a więc in we sty cji i re mon -
tów, bez pie czeń stwa, po rząd ku, prze strze ga nia pra wa
związ ko we go dot. bu dow nic twa na dział kach, praw ne go
za bez pie cze nia ist nie nia ogro du w miej sco wych pla nach
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go.

Naj waż niej szym te ma tem by ła jed nak sy tu acja dział -
kow ców, ogro dów i Związ ku wy wo ła na za skar że niem
usta wy o ROD do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Wal ne ze -
bra nia wy po wia da ły się w po sta ci sta no wisk na te mat
wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go bro niąc usta wy i
Związ ku. Wie le wy stą pień kie ro wa nych by ło do Mar sza -
łek Sej mu w spra wie wy zna cze nia od po wied nie go, a przy -
naj mniej bez stron ne go przed sta wi cie la Sej mu na

roz pra wę do Try bu na łu. Wal ne ze bra nia ży wo re ago wa ły
na każ dy atak na usta wę, Zwią zek i lu dzi Związ ku. 

W tym miej scu na le ży się po dzię ko wa nie wszyst kim,
któ rzy w owym cza sie bro ni li na szych wspól nych war to -
ści.

Pod czas mi nio nej kam pa nii spra woz daw czej nie ustrze -
żo no się też błę dów, cho ciaż, jak wy ni ka z przed sta wio -
nych da nych, we wszyst kich dzie dzi nach na le ży
od no to wać zde cy do wa ną po pra wę. Co raz mniej jest wal -
nych ze brań, w któ rych nie wziął udzia łu przed sta wi ciel
okrę gu. W sto sun ku do 2011 r. pra wie trzy krot nie zmniej -
szy ła się licz ba ta kich ogro dów, co nie zmie nia fak tu, że
na le ży do pra co wać w okrę gach ta ki sys tem, któ ry za pew -
ni 100% ob słu gę wal nych ze brań przez przed sta wi cie li
okrę gu. Jest to moż li we, o czym świad czą wy ni ki wie lu
okrę gów, w tym na wet bar dzo du żych. 

W tym ro ku od no to wa no rów nież zde cy do wa nie mniej
uchwał wal nych ze brań, któ re wy ma ga ły in ter wen cji okrę -
go we go za rzą du. Uchwa ły sprzecz ne z pra wem do ty czą
te go sa me go, co od lat sek to ra spraw, jest to chęć ob cią że -
nia dział kow ców do dat ko wy mi opła ta mi nie prze wi dzia -
ny mi w pra wie związ ko wym, a tak że po dej mo wa nie
de cy zji za strze żo nych dla in nych or ga nów Związ ku.
Okrę gi pod ję ły sta tu to we de cy zje i wy eli mi no wa ły z obie -
gu uchwa ły sprzecz ne z pra wem.

Na dal, choć spo ra dycz nie ma miej sce zwo ły wa nie wal -
nych ze brań w spo sób nie zgod ny z sta tu tem PZD, a więc
bez pi sem nych, imien nych za pro szeń na wal ne. W tych
spra wach okrę gi re ago wa ły wła ści wie, po dej mu jąc de cy -
zje prze wi dzia ne sta tu tem PZD.

Kra jo wa Ra da PZD stwier dza, że wal ne ze bra nia spra -
woz daw cze w ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
w 2012 r. od by ły się zgod nie z obo wią zu ją cym w tym za -
kre sie pra wem związ ko wym i wy peł ni ły za da nia prze wi -
dzia ne sta tu tem PZD.

Kra jo wa Ra da PZD skła da po dzię ko wa nie wszyst kim
dział kow com, któ rzy czyn nie uczest ni czy li w za rzą dza -
niu ogro da mi i wal ce o ich przy szłość po przez udział w
wal nych ze bra niach i wy po wia da nie się w for mie uchwał,
sta no wisk i in nych do ku men tów.

Kra jo wa Ra da PZD skła da po dzię ko wa nie za rzą dom
ROD za przy go to wa nie i prze pro wa dze nie wal nych ze -
brań zgod nie z ich kom pe ten cja mi i upraw nie nia mi za pi -
sa ny mi w sta tu cie Związ ku.

Kra jo wa Ra da PZD dzię ku je okrę go wym za rzą dom za
przy go to wa nie wal nych ze brań, prze pro wa dze nie szko leń
za rzą dów ROD, a szcze gól ne po dzię ko wa nia skła da
przed sta wi cie lom okrę gów uczest ni czą cym w wal nych
ze bra niach.

WICEPREZES
/-/ Win cen ty KULIK

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 29 li sto pa da 2012 r.
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Ma te riał spo rzą dzo no na pod sta wie in for ma cji prze sła -
nych przez okrę go we za rzą dy PZD. Wszyst kie okrę gi
prze ka za ły do KR PZD in for ma cje we dług za gad nień te -
ma tycz nych, któ re sta no wią pod sta wę ni niej szej oce ny.

Pre zy dium KR PZD, tak jak w la tach po przed nich,
uchwa li ło wy tycz ne do prze pro wa dze nia wal nych ze brań
spra woz daw czych w ROD w 2012 r. Do wy tycz nych do -
łą czo ne by ły wzo ry do ku men tów i uchwał nie zbęd nych
do od by cia wal ne go ze bra nia. Wy tycz ne i wzo ry do ku -
men tów zo sta ły opu bli ko wa ne w Biu le ty nie In for ma cyj -
nym, na stro nie in ter ne to wej KR PZD. Wzo ry do ku-
men tów zo sta ły do star czo ne przez KR PZD do wszyst -
kich za rzą dów ROD. Kra jo wa Ra da wy dru ko wa ła i roz -
pro wa dzi ła bez płat nie za pro sze nia na wal ne ze bra nie 
w for mie pocz tów ki. 

I. Dzia ła nia OZ przed wal ny mi ze bra nia mi – ze spół
do ob słu gi wal nych ze brań, szko le nie osób ob słu gu ją -
cych, ter mi narz wal nych ze brań.

Wszyst kie okrę gi po wo ła ły ze spo ły do ob słu gi wal nych
ze brań. Od by ły się szko le nia ob słu gu ją cych. Ten sys tem
spraw dził się w po przed niej ka den cji, dla te go każ dy okręg
w spo sób for mal ny usta lał imien ny ze spół do ob słu gi wal -
nych ze brań. Człon ko wie te go ze spo łu bra li udział 
w szko le niach or ga ni zo wa nych przez OZ. Okrę gi pro wa -
dzi ły tak że bar dzo sze ro ką dzia łal ność szko le nio wą dla
za rzą dów ROD, ko mi sji re wi zyj nych i roz jem czych ROD.
Pod czas na rad wie le uwa gi po świę co no za da niom sta tu to -
wym, któ re win ny wy peł nić za rząd, ko mi sja re wi zyj na 
i roz jem cza oraz sa mo wal ne ze bra nie. Pod czas szko leń 
i na rad in for mo wa no oso by wy zna czo ne do ob słu gi wal -
nych ze brań oraz człon ków or ga nów ogro do wych o ak tu -
al nej sy tu acji ogro dów i Związ ku, aby tę wie dzę prze ka zać
dział kow com. Prze szko lo no tak że oso by pro wa dzą ce
księ go wość w ogro dach, aby spra wy fi nan so we by ły rze -
tel nie i ja sno przed sta wia ne dział kow com pod czas wal -
nych ze brań.

Okrę gi pro wa dzi ły ka len darz wal nych ze brań i każ dy 
z ob słu gu ją cych otrzy mał przy dział wal nych do ob słu że -
nia. Oso by wy zna czo ne do ob słu gi kon tak to wa ły się od -
po wied nio wcze śniej z za rzą dem ROD i uczest ni czy ły 
w przy go to wa niu do wal nych. 

Ka len darz wal nych ze brań nie wszę dzie od po wia dał te -
mu, cze mu w za ło że niu miał słu żyć. Cho dzi ło o ta kie
uzgod nie nie ter mi nów wal nych, aby nie spię trza ły się
unie moż li wia jąc w ten spo sób ich ob słu gę. Z in nych da -
nych przed sta wio nych w spra woz da niach OZ wy ni ka, że
ro la ka len da rza w nie któ rych OZ spro wa dza ła się wy łącz -

nie do wpi sa nia zgło szo ne go przez za rząd ROD ter mi nu
wal ne go.

Przed wal ny mi ze bra nia mi okrę gi po dej mo wa ły rów -
nież wła sne ini cja ty wy, np. OZ Ślą ski wy po sa żył za rzą dy
ROD w pły ty CD z na gra ną in struk cją, wy tycz ny mi i wzo -
ra mi dru ków.

II. Przy go to wa nie i zwo ła nie wal nych ze brań od stro -
ny for mal nej i me ry to rycz nej. 

Wszyst kie okrę gi stwier dzi ły, że przy go to wa nie wal -
nych ze brań by ło lep sze niż w ubie głym ro ku. Nor mą sta -
ło się pi sem ne za wia da mia nie wszyst kich dział kow ców i
wy kła da nie do ku men tów do wglą du przed wal nym ze bra -
niem. Okrę gi zwra ca ją uwa gę, że co raz lep sze przy go to -
wa nie wal nych ze brań to efekt sys te ma tycz nych szko leń
i ma te ria łów do star cza nych przez Kra jo wą Ra dę. Wy da ne
przez KR PZD w ko lej nych dwóch la tach po rad ni ki za -
wie ra ją peł ną wie dzę na te mat wal nych ze brań spra woz -
daw czych i spra woz daw czo – wy bor czych, a więc każ dy
mógł z nich sko rzy stać. Oczy wi ście zda rza ły się ze bra nia
nie pra wi dło wo zwo ła ne, źle przy go to wa ne, bez ma te ria -
łów spra woz daw czych. Okrę gi stwier dza ły nie waż ność
ta kich wal nych ze brań, by ły one po wta rza ne, a w przy -
pad ku nie zwo ła nia wal ne go ze bra nia od wo ły wa no pre ze -
sa, bądź za rząd. Oce na, choć ge ne ral nie po zy tyw na, jest
jed nak zróż ni co wa na, np. Pi ła po da je, że 70% wal nych
by ło bar dzo do brze przy go to wa nych, 25% do brze, a 5%
do sta tecz nie. W Ma ło pol skim 3 źle przy go to wa ne, i wal -
ne zo sta ły po wtó rzo ne. W Szcze ci nie dwa wal ne od wo ła -
no i od by ły się w in nym ter mi nie. Wro cław – 222 wal ne
do brze przy go to wa ne i pra wi dło wo zwo ła ne, na to miast 
w 5 ogro dach nie pra wi dło wo za wia da mia no dział kow -
ców, dla te go zo sta ły po now nie zwo ła ne. 

III. Prze bieg wal nych ze brań – wy peł nie nie za dań
sta tu to wych, waż ność wal nych ze brań.

Od by ło się łącz nie 4748 wal nych ze brań i 81 kon fe ren -
cji de le ga tów (w sta ty sty ce nie uwzględ nia się ROD z tre -
nu Kro sna). Wal ne ze bra nia nie od by ły się w 52 ROD. Jest
to wzrost o 33% w sto sun ku do 2011 r. (wów czas wal ne
nie od by ły się w 39 ROD). W więk szo ści do ty czy to tych
sa mych ogro dów co w ub. ro ku. W Gdań sku i Łódz kim
(po 5 ROD) cho dzi o te sa me ogro dy, w któ rych nie dzia -
ła ją żad ne or ga ny i jest po kil ku, lub kil ku na stu dział kow -
ców. OZ przy go to wu ją wnio ski o wy kre śle nie tych Ro-
dzinnych Ogrodów Działkowych z Re je stru. Naj wię cej
wal nych nie od by ło się w OZ Ma zo wiec kim – w 26 ROD.
To jest wzrost o 7 w sto sun ku do 2011 r. OZ tłu ma czy to
tym, że część z tych ROD nie współ pra cu je z Okrę giem 

OCENA
Prze bie gu i wy ni ków wal nych ze brań spra woz daw czych w ROD w 2012 r.
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i nie są to ogro dy, w któ rych dzia ła ją sto wa rzy sze nia. Brak
wy ja śnie nia, ja kie OZ pod jął dzia ła nia, aby te ROD za -
czę ły „współ pra co wać” z OZM.

W sta tu to wym ter mi nie, do 30 kwiet nia od by ło się 4532
wal nych (wzrost o 195 w sto sun ku do 2011 r.). Za zgo dą
pre zy dium OZ po ter mi nie od by ło się 266 wal nych. W 42
ROD wal ne od by ło się po ter mi nie bez zgo dy pre zy dium
OZ. Ze spra woz dań wy ni ka, że 21 ta kich wal nych od by -
ło się na te re nie OZ Łódz kie go, a 10 na te re nie OZ w Lu -
bli nie.

W pierw szym ter mi nie od by ło się 285 wal nych (mniej
o 9 w sto sun ku do ub. r.). 

Wal ne ze bra nia źle przy go to wa ne, czy też unie waż nio -
ne by ły po wta rza ne - ogó łem po wtó rzo no 42 wal ne ze bra -
nia. Jest to o 16 mniej niż w ub. ro ku.

W nie któ rych OZ na dal są pro ble my z ob słu gą wszyst -
kich wal nych ze brań. Jest wy raź ny po stęp, bo w sto sun ku
do 2011 r. licz ba wal nych, w któ rych nie brał udzia łu
przed sta wi ciel OZ zmniej szy ła się o 122. Bez ob słu gi od -
by ło się w 2012 r. 327 wal nych ze brań. 

Naj więk szy po stęp od no to wa no w okrę gach: Ma ło pol -
skim – bez ob słu gi 19 ze brań – spa dek o 37; Łódz ki – bez
ob słu gi 67 – spa dek o 25; Zie lo na Gó ra – bez ob słu gi 4 
– spa dek o 13. Byd goszcz – bez ob słu gi 11 – spa dek 
o 10; Szcze cin – bez ob słu gi 2 ze bra nia – spa dek o 10;
War miń sko – Ma zur ski – wszyst kie ze bra nia ob słu żo ne 
– spa dek o 9. 

Po gor szy ła się sy tu acja w okrę gach: Pod kar pac kim 
– bez ob słu gi 15 wal nych – wzrost o 14; Pod la skim – bez
ob słu gi 11 – wzrost o 4; To ruń sko – Wło cław skim – bez
ob słu gi 17 – wzrost o 3.

W licz bach bez względ nych naj wię cej wal nych bez
udzia łu przed sta wi cie la OZ by ło w okrę gach: Łódz kim –
67; Ma zo wiec kim – 62 (sy tu acja nie zmie ni ła się od ub. r.
– wzrost o 1); Gdańsk – 49; Lu blin – 47.

Wszyst kie wal ne ze bra nia zo sta ły ob słu żo ne przez OZ:
w Czę sto cho wie, Go rzo wie Wlkp., Ka li szu, Opol skim, Pi -
le, Słup sku, Ślą skim, War miń sko – Ma zur skim i we Wro -
cła wiu.

Fre kwen cja by ła bar dzo zróż ni co wa na. Mi ni mal ną – 5%
– od no to wa no w okrę gach: Pod kar pac kim, w Szcze ci nie
i Świę to krzy skim. W sto sun ku do ub. r. jest to nie znacz -
ny wzrost, gdyż od no to wa no wte dy naj niż szą fre kwen cję
w wy so ko ści 4% (Opol ski). In for ma cje okrę gów na te mat
fre kwen cji są wręcz skraj ne – jed ni twier dzą, że na stą pił
wy raź ny wzrost, na to miast in ni, że wy raź ny spa dek za in -
te re so wa nia dział kow ców wal ny mi ze bra nia mi. Ma to
bar dzo wie le przy czyn. Jed ną z głów nych przy czyn ni -
skiej fre kwen cji jest miej sce i ter min od by cia wal ne go ze -
bra nia. Na dal od by wa ją się one w nie któ rych przy pad kach
na wol nym po wie trzu. To znie chę ca dział kow ców do
udzia łu. Rów nież sła by kon takt za rzą du, a szcze gól nie
pre ze sa, z dział kow ca mi nie za chę ca do współ udzia łu 
w za rzą dza niu ogro dem. Ma to miej sce szcze gól nie w tych
ogro dach, w któ rych za rząd, a czę ściej pre zes, pro wa dzi

wła sną po li ty kę da le ką od za sad obo wią zu ją cych 
w Związ ku. Na te go ro dza ju szko dli wą dzia łal ność szcze -
gól ną uwa gę zwró cił OZ To ruń sko – Wło cław ski.

Na prze ciw nym bie gu nie są z ko lei ogro dy, w któ rych
fre kwen cja ro śnie z ro ku na rok, lub utrzy mu je się na wy -
so kim po zio mie. Prze wa ża ją tu ogro dy do brze za rzą dza -
ne, suk ce syw nie roz wi ja ją ce się, o do brej at mos fe rze ży cia
co dzien ne go i wy pra co wa nym przez la ta du żym za an ga -
żo wa niem dział kow ców w ży ciu ogro du. Na wzrost fre -
kwen cji mia ła rów nież wpływ sy tu acja ogro dów i Związ-
ku i w efek cie lęk przed przy szło ścią ogro du i dział ki.
Wzrost fre kwen cji od no to wa ły OZ: w Byd gosz czy, Gdań -
sku, Go rzo wie Wlkp., Ka li szu, Opol skim, Pod kar pac kim,
Słup sku, Su dec kim, Ślą skim, 

IV. Wy ni ki wal nych ze brań
1. Zgod ność po dej mo wa nych uchwał z pra wem związ -

ko wym
Wszyst kie okrę gi stwier dzi ły, że jest zde cy do wa na po -

pra wa je śli cho dzi o pra wo moc ność po dej mo wa nych
uchwał. Wszę dzie tam, gdzie ko rzy sta no z go to wych dru -
ków prze ka za nych przez KR PZD, uchwa ły by ły pra wi -
dło wo spo rzą dzo ne i by ły zgod ne z pra wem związ ko wym.
Na dal jed nak po dej mo wa ne są pró by re gu lo wa nia uchwa -
ła mi wal ne go ze bra nia spraw, któ re al bo nie na le żą do
kom pe ten cji wal ne go tyl ko in nych or ga nów, al bo w ogó -
le nie na le żą do kom pe ten cji or ga nów Związ ku. W zde cy -
do wa nej więk szo ści tych uchwał wspól nym mia now ni-
kiem jest chęć wy cią gnię cia od dział kow ców naj róż niej -
szych opłat. W okrę gach po wo ła no spe cjal ne ze spo ły do
ana li zy uchwał wal nych ze brań, a pierw sze in for ma cje
prze ka zy wa ły oso by ob słu gu ją ce wal ne skła da jąc spra -
woz da nie z je go prze bie gu i wy ni ków. Łącz nie OZ unie -
waż ni ły 155 uchwał, co w po rów na niu z ilo ścią wszy-
st kich uchwał po dej mo wa nych przez wal ne ze bra nie jest
rze czy wi ści ułam kiem pro cen ta. Na wal nym po dej mo wa -
nych jest ok. 10 uchwał, a więc 155 nie zgod nych z pra -
wem związ ko wym sta no wi 0,3%. Naj wię cej uchwał
uchy lił (stwier dził nie waż ność) OZ w Gdań sku – 43, Ma -
zo wiec ki – 18, Byd goszcz – 16, Szcze cin i Wro cław po
15 (ro dza je spraw re gu lo wa nych ty mi uchwa ła mi opi sa ne
w roz dzia le VII).

Okrę gi oce nia ją, że co rocz ne prze sy ła nie dru ków
uchwał, szcze gó ło wa in struk cja za war ta w Wy tycz nych
Pre zy dium KR PZD oraz prze pro wa dza ne szko le nia za -
rzą dów przy no szą po zy tyw ne efek ty i jest co raz mniej
uchwał wy ma ga ją cych in ter wen cji okrę gu. Bar dzo du że
zna cze nie ma wcze śniej szy kon takt przed sta wi cie la 
OZ wy zna czo ne go do ob słu gi wal ne go z za rzą dem ROD,
gdyż na tym eta pie moż na wy eli mi no wać wszyst kie 
błę dy.

2. Po stu la ty pod ad re sem OZ i KR PZD.
Dział kow cy pod czas wal nych ze brań zwra ca li się do OZ

o zwięk sze nie po mo cy fi nan so wej na in fra struk tu rę w
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ROD, o po moc me ry to rycz ną w pro wa dze niu in we sty cji,
praw no -or ga ni za cyj ną przy roz strzy ga niu spo rów i spraw
do ty czą cych bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go, a tak że
po moc w eg ze ku cji od dział kow ców za le głych opłat i re -
ali za cji pra wo moc nych uchwał or ga nów Związ ku. Wie le
po stu la tów pod ad re sem OZ do ty czy ło roz wią za nia kon -
kret nych pro ble mów w sto sun ku do okre ślo ne go ROD,
np. ure gu lo wa nie sta nu praw ne go ogro du, umiesz cze nie
w pla nie za go spo da ro wa nia prze strzen nym gmi ny, uzy -
ska nie do ta cji na pro wa dzo ną, in we sty cję. 

Z czte rech okrę gów prze ka za no wnio ski do KR, aby nie
pod no sić skład ki na 2013 rok z uwa gi na co raz cięż szą sy -
tu ację dział kow ców. Z te re nu OZ w Po zna niu zwró co no
się o zrów na nie wiel ko ści al tan w mia stach z ogro da mi
po za mia stem. 

Pod ad re sem Kra jo wej Ra dy kie ro wa no z wie lu ogro -
dów po dzię ko wa nia za wy mier ną po moc w przy go to wa -
niu i prze pro wa dze ni wal nych ze brań, ale przede
wszyst kim za do tych cza so wą obro nę dział kow ców, ogro -
dów, Związ ku i usta wy o ROD.

V. Pro ble ma ty ka pod no szo na pod czas wal nych ze -
brań

Wal ne ze bra nia od by wa ły się w cza sie ocze ki wa nia ca -
łe go śro do wi ska na wy rok Try bu na łu w spra wie usta wy o
ROD, dla te go te mat ten zdo mi no wał wła ści wie wszyst kie
wal ne ze bra nia. Oso by ob słu gu ją ce wal ne z ra mie nia OZ
przed sta wia ły ak tu al ną sy tu ację i za gro że nia dla dział kow -
ców i ogro dów oraz do ro bek II Kon gre su PZD. Bar dzo
czę sto wy ko rzy sty wa no na ten te mat pół go dzin ną prze -
rwę po mię dzy I a II ter mi nem, ale te mat ten tak że był po -
ru sza ny pod czas dys ku sji w cza sie trwa nia wal ne go
ze bra nia. W efek cie wie le wal nych ze brań za ję ło sta no wi -
sko w spra wie wnio sku I Pre ze sa Sa du naj wyż sze go do
Try bu na łu. Po dej mo wa no też sta no wi ska w in nych spra -
wach, np. w spra wie re pre zen ta cji Sej mu przed Try bu na -
łem – wie le pro te stów i wnio sków do Mar sza lek Sej mu o
zmia nę re pre zen tan tów. Spra wa przy szło ści ogro dów i
usta wy by ła po ru sza na pra wie na każ dym wal nym, a po -
nad to pod no szo no przede wszyst kim spra wy do ty czą ce
da ne go ogro du, a wśród nich: 

• in we sty cje i re mon ty in fra struk tu ry, 
• bez pie czeń stwa (na Ślą sku okre śli li, że jest wręcz ka -

ta stro fal na sy tu acja, bo wiem w spo sób dra stycz ny na si li -
ły się kra dzie że mie nia dział kow ców i ogro dów,
de wa sta cje, wan da lizm). 

• za go spo da ro wa nia dzia łek i ogro du,
• bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go,
• wjazd sa mo cho dem, 
• utrzy my wa nie zwie rząt,
• spra wy po rząd ko we (spa la nie, gro ma dze nie od pa dów,

po rzą dek wo kół ogro dów),
• pro blem bie da szy bów (Su dec ki),
• go spo dar ka wod na,
• opła ty w ROD,

• pra ce na rzecz ogro du,
• pro blem wol nych dzia łek.

VI. Oce na wal nych ze brań do ko na na na po sie dze niu
okrę go we go za rzą du – w tym unie waż nie nie wal nych
ze brań.

Wszyst kie okrę gi do ko na ły kom plek so wej oce ny wal -
nych ze brań na po sie dze niu okrę go we go za rzą du po dej -
mu jąc w tej spra wie uchwa ły. Więk szość okrę gów,
ana li zu jąc na bie żą co pra wo moc ność zwo ły wa nia i prze -
bie gu wal nych ze brań, w przy pad kach na ru sze nia pra wa
związ ko we go po dej mo wa ła de cy zje o unie waż nie niu wal -
ne go ze bra nia. 

Naj częst sze przy czy ny unie waż nie nia wal ne go to:
• za wia da mia nie dział kow ców o wal nym nie zgod ne ze

sta tu tem PZD (tyl ko ogło sze nia na ta bli cach),
• nie przy go to wa nie ma te ria łów spra woz daw czych

przez za rząd ROD,
• dzie le nie ob rad na czę ści – prze rwa nie ob rad, a po ty -

go dniu bez za wia do mień wzno wie nie ob rad,
• prze kształ ce nie wal ne go ze bra nia spra woz daw cze go

w wy bor cze bez pod staw praw nych (wy bór no we go za -
rzą du, choć z po wo du dru gie go ter mi nu nie moż na by ło
od wo łać po przed nie go),

• nie wy peł nie nie za dań sta tu to wych – nie uchwa lo no
pla nu pra cy, pre li mi na rza tyl ko jed ną opła tę na rzecz ogro -
du.

Wszyst kie unie waż nio ne wal ne ze bra nia zo sta ły po wtó -
rzo ne pod nad zo rem OZ.

VII. Uchy le nie lub stwier dze nie nie waż no ści uchwał
wal nych ze brań – ja kich spraw do ty czy ły. Skut ki, de -
cy zje OZ.

Uchy lo no, bądź stwier dzo no nie waż ność 155 uchwał
wal nych ze brań. Do ty czy ły one na stę pu ją cych spraw:

• udzie la nie ab so lu to rium za rzą do wi (jest tyl ko w kom -
pe ten cji wal ne go ze bra nia spra woz daw czo – wy bor cze go
koń czą ce go ka den cję),

• po zba wie nie człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział -
ki,

• od wo ła nie człon ka za rzą du i ko mi sji sta tu to wej i wy -
bór na ich miej sce in nych dział kow ców (wal ne ze bra nie
mo że od wo łać tyl ko ca ły or gan, a nie po je dyn cze go człon -
ka),

• wy bo ry uzu peł nia ją ce do za rzą du, gdy jest on w skła -
dzie usta lo nym pod czas wal ne go spra woz daw czo – wy -
bor cze go (w prak ty ce zwięk sze nie skła du ilo ścio we go
po nad usta lo ny na po cząt ku ka den cji),

• po kry cie nie do bo ru w dzia łal no ści sta tu to wej ze środ -
ków Fun du szu Roz wo ju,

• prze zna cze nie na świad cze nia kwo ty prze kra cza ją cej
do pusz czal ne pra wem związ ko wym 35% ze bra nej skład -
ki bę dą cej w dys po zy cji ROD,

• uchwa le nie opłat za ko re spon den cję,
• uchwa le nie na gro dy pie nięż nej dla pre ze sa za rzą du
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ROD,
• usta le nie in dy wi du al nych wy na gro dzeń dla pre ze sa,

se kre ta rza, skarb ni ka, księ go wej, hy drau li ka, elek try ka,
go spo da rza, ka sje ra

• usta le nie wy so ko ści opła ty in we sty cyj nej dla no wych
człon ków,

• usta la nie róż nych opłat nie miesz czą cych się w kom -
pe ten cjach wal ne go: opła ta za kon te ner, opła ta za pom pę
do na peł nia nia ba se nów, opła ta za po now ne włą cze nie
ener gii elek trycz nej (wo dy), usta le nie opła ty za pro wa dze -
nie księ go wo ści, wy wóz śmie ci (nie za leż nie od opła ty na
rzecz ogro du),

• łą cze nie opła ty na rzecz ogro du ze skład ką człon kow -
ską,

• opła ta kar na za nie ter mi no we uisz cza nie opłat,
• opła ta za ochro nę ogro du (koszt ochro ny wi nien mieć

wpływ na wy so kość opła ty na rzecz ogro du),
• usta le nie gru py człon ków zwol nio nych z prac na rzecz

ogro du (zwol nie nia in dy wi du al ne go mo że udzie lić wy -
łącz nie za rząd ROD),

• opła ta za brak kom po stow ni ka,
• łą cze nie opła ty za kWh i opła ty ener ge tycz nej,

• ka ry fi nan so we.
W więk szo ści przy pad ków nie pra wi dło we uchwa ły nie

wy wo ła ły żad nych skut ków, bo wiem zo sta ły al bo uchy -
lo ne (je śli za wie ra ły wy łącz nie błąd i moż na by ło go na -
pra wić), al bo stwier dzo no ich nie waż ność. Trze ba pa-
mię tać, że je dy nym upraw nio nym or ga nem okrę go wym
do uchy le nia, bądź stwier dze nia nie waż no ści uchwa ły
wal ne go ze bra nia jest okrę go wy za rząd. Nie mo że te go
zro bić pre zy dium OZ, a na stęp nie za twier dzić ta ką uchwa -
łę okrę go wy za rząd. Ta kie uchwa ły by ły eli mi no wa ne 
z obie gu przez Pre zy dium KR Polskiego Związku Dział-
kowców.

Naj wię cej pro ble mów przy spa rza ły de cy zje wal ne go ze -
bra nia do ty czą ce wy bo ru no wych człon ków or ga nów, ca -
łe go or ga nu, roz sze rze nia skła du oso bo we go i wy bra nie
ko lej nych człon ków za rzą du. By ły to de cy zje per so nal ne
wy wo łu ją ce naj wię cej emo cji. Do cho dzi ło do sy tu acji, że
w ROD wal czy ły o pra wo za rzą dza nia dwa za rzą dy – do -
tych cza so wy i wy bra ny na wal nym ze bra niu w spo sób
sprzecz ny ze sta tu tem PZD. By ły to jed nak po je dyn cze
przy pad ki i okrę go we za rzą dy pod ję ły wła ści we de cy zje.

WNIOSKI

1. Dzia ła nia OZ przed wal ny mi ze bra nia mi ma ją bar -
dzo du ży wpływ na prze bieg ca łej kam pa nii spra woz daw -
czej w ROD. W okrę gach, w któ rych kon se kwent nie
re ali zu je się wy tycz ne Pre zy dium KR, przy go to wa nie,
zwo ła nie, prze bieg i wy ni ki wal nych ze brań są na co raz
wyż szym po zio mie i w tych okrę gach wy raź nie spa da
licz ba uchy bień or ga ni za cyj nych, uchwał sprzecz nych z
pra wem związ ko wym, a tak że skarg i wnio sków do in -
stan cji wyż szych. Do bre przy go to wa nie za rzą dów ROD i
ko mi sji sta tu to wych, na ra dy i szko le nia pro wa dzo ne przez
okręg, na stęp nie do bre prze szko le nie osób wy zna czo nych
do ob słu gi wal nych ze brań, skut ku je po zy tyw ny mi wy ni -
ka mi więk szo ści wal nych ze brań.

2. Zgod nie z przed sta wio ną przez OZ oce ną, wal ne ze -
bra nia w 2012 r. by ły do brze przy go to wa ne. Przy czy ni ły
się do te go ma te ria ły z KR PZD, dzia ła nia OZ oraz in dy -
wi du al ne kon tak ty osób ob słu gu ją cych z za rzą da mi przed
wal ny mi ze bra nia mi. Wal ne ze bra nia, w któ rych przy go -
to wa nie włą czy li się przed sta wi cie le OZ wy zna cze ni do
ob słu gi by ły bar dzo do brze przy go to wa ne, pra wi dło wo
zwo ła ne i prze bie ga ły zgod nie z pra wem związ ko wym.
Tak że wy ni ki tych wal nych ze brań nie bu dzi ły za strze żeń.
Dla te go na le ży tę for mę przy go to wań do wal nych upo -
wszech niać we wszyst kich okrę gach i wpro wa dzić ja ko
obo wią zu ją cą za sa dę pra cy każ de go przed sta wi cie la OZ
wy zna czo ne go do ob słu gi wal nych ze brań.

3. W 2012 r. na dal by ły ogro dy, choć bar dzo nie licz ne,
w któ rych nie za wia da mia no na pi śmie dział kow ców o

wal nym ze bra niu. Prze pis funk cjo nu je w Związ ku 14 lat
i nie sto so wa nie się do te go obo wiąz ku win no skut ko wać
od po wied ni mi de cy zja mi OZ w sto sun ku do osób od po -
wie dzial nych za nie prze strze ga nie pra wa. Ta kie dzia ła nie
na le ży za kwa li fi ko wać, ja ko nie wy ko ny wa nie przy ję tych
obo wiąz ków i dzia ła nie na szko dę dział kow ców, a więc
PZD.

4. Pro ble mem, z któ rym na dal nie mo gą so bie po ra dzić
nie któ re okrę gi, jest ob słu że nie wszyst kich wal nych ze -
brań w ROD. Jed ną z przy czyn jest nie za sto so wa nie się
do wy tycz nych Pre zy dium KR PZD i złe pro wa dze nie ka -
len da rza wal nych. Zgod nie z wy tycz ny mi ter mi ny wal -
nych ze brań mia ły być uzgad nia ne po mię dzy OZ i ROD.
W nie któ rych okrę gach re je stru je się tyl ko zgła sza ne ter -
mi ny przez za rzą dy ROD i stąd na gro ma dze nie ze brań w
jed nym ter mi nie unie moż li wia ją ce ich ob słu że nie. Przy -
czy ną bra ku ob słu gi przez OZ by ły też przy pad ki nie za -
wia do mie nia OZ o ter mi nie i miej scu wal ne go ze bra nia.
Za rząd ROD, któ ry nie za wia do mił OZ o wal nym nie wy -
ko nał swo ich obo wiąz ków i dzia ła na szko dę dział kow -
ców od ci na jąc ich od in for ma cji do ty czą cych ak tu al nej
sy tu acji ogro dów. OZ wi nien w ta kich sy tu acjach dzia łać
kon se kwent nie po dej mu jąc de cy zje sta tu to we. 

5. Wy raź nie zmniej szy ła się ilość uchwał wal nych ze -
brań nie zgod nych z pra wem. W ogro dach, któ re ko rzy sta -
ły z dru ków prze sła nych przez KR pod ję cie uchwa ły
sprzecz nej z pra wem na le ża ło do rzad ko ści. Ro dza je
spraw, w któ rych pod ję to uchwa ły wy ma ga ją ce in ter wen -
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cji OZ jest od lat ten sam – cho dzi o wy cią gnię cie od dział -
kow ców jak naj więk szej ilo ści środ ków pod każ dym po -
zo rem. Są to w wie lu przy pad kach dzia ła nia na ty le
na gan ne, że sa mą pró bę za pro po no wa nia ta kiej uchwa ły
wal ne mu ze bra niu za rząd ROD wi nien zo stać pod da ny
od po wie dzial no ści sta tu to wej. W przy pad kach, gdy
uchwa ły by ły do tknię te błę dem for mal nym nie wy wo łu ją -
cym do dat ko wych ob cią żeń dla dział kow ców, OZ zmie -
nia ły ta kie uchwa ły lub uchy la ły. W po zo sta łych
przy pad kach OZ kon se kwent nie stwier dza ły nie waż ność
uchwał. Ogro dy, w któ rych co ro ku po wta rza ją się te go
ty pu przy pad ki wy ma ga ją szcze gól nej uwa gi ze stro ny OZ
w okre sie przy go to wa nia wal ne go i sa me go prze bie gu.
Na le ży tak że po dej mo wać de cy zje sta tu to we w przy pad -

kach ce lo we go ła ma nia pra wa i dzia ła nia na szko dę dział -
kow ców.

6. We dług oce ny więk szo ści okrę gów by ła to jed na z
naj le piej przy go to wa nych i prze pro wa dzo nych kam pa nii
wal nych ze brań w ostat nich la tach. Zgod ne są opi nie, że
du ża w tym za słu ga wy da wa nych kon se kwent nie co ro ku
ma te ria łów przez Kra jo wą Ra dę – po rad ni ków, wzo rów
wszyst kich do ku men tów, a ostat nio za opa try wa nie ROD
w bez płat ne dru ki za wia do mień o wal nych. 

7. Wal ne ze bra nia wy peł ni ły sta tu to we obo wiąz ki, na to -
miast po je dyn cze przy pad ki od stępstw od za sad usta lo -
nych pra wem związ ko wym win ny być za na li zo wa ne 
i eli mi no wa ne przez OZ. 

Wal ne ze bra nia spra woz daw cze w 2012 r.

1 Bydgoszcz 218 217 1 210 8 0 6 21 207 11 25% / 80% -

2 Cz´stochowa 61 61 0 57 4 0 0 0 61 0 5,5%  /87% -

3 Elblàg 80 80 0 78 2 0 2 2 78 2 11% / 59% 7

4 Gdańsk 246 235 6 230 11 5 3 0 192 49 18% / 72% 15

5 Gorzów Wielk. 71 68 2 68 2 1 1 8 70 0 6,79% /80% 4

6 Kalisz 138 134 4 129 9 0 0 27 138 0 14%  /89% 6

7 Koszalin 91 88 3 89 2 0 1 1 85 6 10% /54% 11

8 Legnica 168 166 1 163 4 1 0 4 163 4 5,27% /80,7% 3

9 Lublin 180 177 2 165 4 1 4 14 132 47 10% / 78% 19

10 Łódzki 315 310 0 279 10 5 2 36 243 67 10,5% / 55% 43

11 Małopolski 269 269 0 231 38 0 3 39 250 19 8% / 88% 6

12 Mazowiecki 505 473 6 397 82 26 0 3 417 62 18% / 50% -

13 Opolski 111 96 15 107 4 0 4 1 111 0 10% / 89% 24

14 Piła 83 83 0 80 3 0 0 8 83 0 9% / 75% 10

15 Podkarpacki 155 150 4 146 8 1 1 4 131 15 5% / 88% 3

16 Podlaski 103 103 0 100 3 0 0 13 92 11 5,3% / 85% 16

17 Poznaƒ 313 313 0 301 12 0 4 13 310 3 13% / 65% 25

Lp. Okr´gowy IloÊç IloÊç IloÊç IloÊç wz IloÊç wz IloÊç IloÊç IloÊç IloÊç wz IloÊç wz Frekwencja Wybory
Zarzàd ROD odbytych konfe- odbytych odbytych po ROD w pow- wz obs∏u- nie najni˝sza/ uzupe∏-

walnych rencji w statu- 30.04.12 r. których tórzo- odby- ˝onych obs∏u- najwy˝sza niajàce
zebraƒ dele- towym za zgodà nie nych tych przez ˝onych w ROD

tów terminie prezydium OZ odby∏y wz w przed- przez
tj. do (wyraêonà w si´ ter- stawi- przed-

30.04.12 r. formie walne minie cieli OZ stawi-
pisemnej) zebrania cieli OZ
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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. 9 sta tu tu PZD po za -
po zna niu się ze szcze gó ło wy mi ana li za mi eko no micz ny mi
sy tu acji fi nan so wej po szcze gól nych jed no stek PZD i ca -
łe go Związ ku oraz po wy słu cha niu opi nii Ko mi sji ds. Fi -
nan sów i Bu dże tu PZD po sta no wi ła:

§ 1
Po zo sta wić skład kę człon kow ską na 2013 ro ku w do -

tych cza so wej wy so ko ści 19 gr. od 1 m2 po wierzch ni 
dział ki.

§ 2
Usta lić 5% od pis na Fun dusz Obro ny Ro dzin nych Ogro -

dów Dział ko wych z czę ści skład ki na leż nej OZ i KR PZD.
§ 3

Skład ka człon kow ska pod le ga na stę pu ją ce mu po dzia ło -
wi:

1) 65% skład ki po zo sta je w dys po zy cji za rzą dów ROD;
2) 35% skład ki od pro wa dza ne jest przez za rzą dy ROD

do okrę go wych za rzą dów PZD i su ma ta pod le ga dal sze -
mu, na stę pu ją ce mu po dzia ło wi:

a. 5% od kwo ty otrzy ma nej z ro dzin nych ogro dów
dział ko wych okrę go we za rzą dy PZD prze ka zu ją na Fun -
dusz Obro ny Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych;

b. z po zo sta łej kwo ty:
– 2/3 po zo sta je do dys po zy cji okrę go wych za rzą dów

PZD;
– 1/3 prze ka zy wa na jest do Kra jo wej Ra dy PZD.

§ 4
Dla płyn no ści fi nan so wej or ga nów Związ ku skład ka

człon kow ska win na być od pro wa dza na przez:
1) za rzą dy ROD do okrę go wych za rzą dów PZD suk ce -

syw nie po jej ze bra niu w nie prze kra czal nym ter mi nie do
30 czerw ca 2013 ro ku;

2) okrę go we za rzą dy PZD do Kra jo wej Ra dy PZD suk -
ce syw nie po jej ze bra niu, nie póź niej niż do 31 lip ca 2013
r.

§ 5
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem 1 stycz nia 2013 ro -

ku.

UCHWAŁA NR 4/VII/2012
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 29 listopada 2012 roku
w sprawie składki członkowskiej w Polskim Związku Działkowców na rok 2013

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 29 listopada 2012 r. 

SKARBNIK 
/-/ Marian PASIŃSKI 

18 Słupsk 25 22 3 25 0 0 0 1 25 0 25% / 60% 0

19 Sudecki 145 140 4 141 3 1 0 6 138 6 15% / 96% 2

20 Szczecin 174 165 8 167 6 1 1 1 171 2 5% / 88% 12

21 Âlàski 626 619 6 618 7 1 0 0 625 0 Êr. zeb.37,5%  -
/śr. konf. 77%

22 Âwi´tokrzyski 79 75 3 68 10 1 3 4 77 2 5% / 74% 37

23 Toruńsko- 200 190 6 185 11 4 2 63 183 17 8,1% / 100% -
Włocławski

24 Warmińsko- 176 169 3 167 5 4 0 0 172 0 Êr. 28,5% 7
Mazurski

25 Wrocław 227 225 2 215 12 0 5 10 227 0 10% / 59% -

26 Zielona Góra 122 120 2 116 6 0 0 6 118 4 7% / 85% 15

razem 4881 4748 81 4532 266 52 42 285 4499 327 265
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Mo der ni za cja dzia łek jest bar dzo waż nym za da niem,
któ re po win no być re ali zo wa ne przez dział kow ców, za -
rzą dy ROD i okrę go we za rzą dy. Nie ste ty do tych cza so we
dzia ła nia są nie wy star cza ją ce, a pro gram nie jest re ali zo -
wa ny przez wie lu dział kow ców, za rzą dy ROD i okrę go we
za rzą dy.

Wie lu dział kow ców nie ro zu mie sen su i po trze by mo -
der ni za cji, aby dział ka by ła es te tycz na, funk cjo nal nie za -
go spo da ro wa na i po ży tecz na dla ro dzi ny. W ten spo sób
za rów no dział kow cy, jak i struk tu ry Związ ku nie do ce nia -
ją zna cze nia sta nu za go spo da ro wa nia dzia łek dla oce ny
ogro dów dział ko wych w oczach spo łe czeń stwa i władz, 
a tak że nie do ce nia ją przy wi le jów za pi sa nych w obec nie
obo wią zu ją cej usta wie o ROD i w pro jek cie Ko mi te tu Ini -
cja ty wy Usta wo daw czej, o któ ry wal czy ca ły Zwią zek.

Na gmin nym zja wi skiem jest prze ka zy wa nie prze pro wa -
dze nia prze glą du za go spo da ro wa nia dzia łek za rzą dom
ROD bez wi docz ne go udzia łu dzia ła czy i pra cow ni ków
OZ.

Kra jo wa Ra da na dal uzna je, że mo der ni za cja dzia łek
mu si być prio ry te to wym za da niem wszyst kich struk tur
Związ ku. Na le ży do trzeć ze świa do mo ścią zna cze nia i po -
trze bą pro wa dze nia mo der ni za cji do wszyst kich dział kow -
ców, in for mu jąc ich nie tyl ko jak na le ży mo der ni zo wać
dział kę, ale przede wszyst kim dla cze go trze ba to ro bić.

Ro dzin ne ogro dy dział ko we są skład ni kiem zie le ni
miej skiej, wcho dzą w skład eko sys te mu ca łe go mia sta,
dla te go tak na le ży za go spo da ro wy wać i użyt ko wać te te -
re ny, a tak że je wy ko rzy sty wać, że by zy ski wa ły sym pa tię,
po par cie i uzna nie spo łe czeń stwa i władz.

Kra jo wa Ra da stwier dza, że ko niecz ne jest re ali zo wa -
nie pro gra mu mo der ni za cji uchwa lo ne go przez KR PZD,
ale tak że wła snych pro gra mów okrę go wych.

Dla pro mo cji i upo wszech nia nia po trze by mo der ni za cji
dzia łek na le ży wpro wa dzać wie le roz wią zań i me cha ni -
zmów, któ re do tych czas w ogó le nie są sto so wa ne, ta kie
jak: kon kur sy ogro do we, okrę go we, a tak że kra jo we, pro -
mo cja w me diach związ ko wych, wy róż nie nia dy plo ma -
mi, książ ka mi – zwłasz cza Va de me cum Dział kow ca oraz
in ny mi me to da mi wy ni ka ją cy mi z roz wo ju sy tu acji w
ogro dach i okrę gach.

Naj waż niej szym za da niem jest jed nak pro wa dze nie sze -
ro kiej dzia łal no ści oświa to wej przez służ by spo łecz ne i
eta to we okrę gu dla dział kow ców. Kra jo wa Ra da przy po -
mi na, że eta to wi in struk to rzy ds. ogrod ni czych są opła ca -
ni z Fun du szu Oświa to we go i ich pra ca po win na
kon cen tro wać się przede wszyst kim na upo wszech nia niu
oświa ty, li te ra tu ry ogrod ni czej, dzia łal no ści in struk ta żo -
wej na rzecz dział kow ców i ogro dów.

Szcze gól nie ne ga tyw nym zja wi skiem są nie przy no szą -
ce efek tów szko le nia kan dy da tów na dział kow ców. Wie -
le za rzą dów ROD nie in for mu je okrę gu o no wych
kan dy da tach, nie prze ka zu je na leż nej czę ści wpi so we go,
a tak że nie kie ru je kan dy da tów na szko le nie. W efek cie
lu dzie ci w ogó le nie są zo rien to wa ni w obo wią zu ją cym
pra wie związ ko wym, za sa dach za go spo da ro wa nia i mo -
der ni za cji dział ki, a tak że za sa dach za cho wa nia na dział -
ce. Jest to zja wi sko nie ko rzyst ne, gdyż skut ku je za go s-
po da ro wa niem i wy ko rzy sty wa niem dział ki nie zgod nie 
z re gu la mi nem ROD i po li ty ką Związ ku, ale rów nież  z
za cho wa nia mi sprzecz ny mi z za sa da mi współ ży cia spo -
łecz ne go.

Dla te go też Kra jo wa Ra da PZD za le ca wszyst kim okrę -
go wym za rzą dom do ko na nie oce ny wy ni ków mo der ni za -
cji dzia łek w 2012 r. i wszyst kich dzia łań te mu słu żą cych
oraz wy pra co wa nie za sad i me tod re ali za cji te go pro gra -
mu w 2013 r. i w la tach na stęp nych.

UCHWAŁA Nr 5/VII/2012
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 29 li sto pa da 2012 r.
w spra wie re ali za cji pro gra mu mo der ni za cji dzia łek w ro dzin nych ogro dach dział ko wych

WICEPREZES 
/-/ Ta de usz JARZĘBAK

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 29 li sto pa da 2012 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 § 121 ust. 4 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
Za re je stro wać re gu la min Okrę go we go Za rzą du Pod la -

skie go PZD w brzmie niu sta no wią cym za łącz nik do ni -
niej szej uchwa ły.

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

War sza wa, dnia 29 li sto pa da 2012 r.

War sza wa, dnia 29 li sto pa da 2012 r.

UCHWAŁA Nr 6/VII/2012
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 29 li sto pa da 2012 r.
w spra wie re je stra cji re gu la mi nu Okrę go we go Za rzą du Pod la skie go PZD

SEKRETARZ
/-/ Iza be la OŻEGALSKA

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

UCHWAŁA Nr 7/VII/2012
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 29 li sto pa da 2012 r.
w spra wie za opa try wa nia jed no stek or ga ni za cyj nych PZD i człon ków or ga nów PZD w Biu le tyn In for ma -

cyj ny w ro ku 2013 oraz fi nan so wa nia kosz tów je go wy da nia

Biu le tyn In for ma cyj ny PZD Uchwa łą Nr 8/XXIV/2006
z dnia 23 li sto pa da 2006 r. Kra jo wej Ra dy Pol skie go
Związ ku Dział kow ców zo stał uzna ny ofi cjal nym pu bli ka -
to rem Związ ku. Biu le tyn jest pod sta wo wym i naj szer szym
źró dłem in for ma cji o dzia łal no ści Związ ku dla za rzą dów
i ko mi sji ROD, a tak że dział kow ców. Uzna jąc je go nie -
zwy kle waż ną funk cję ko mu ni ka cyj ną, a tak że ze wzglę -
du na je go wy so ki po ziom me ry to rycz ny i za war te w nim
tre ści Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców
po sta na wia:

§ 1
Kon ty nu ować w ro ku 2013 wy da wa nie i do star cza nie

Biu le ty nu In for ma cyj ne go PZD do jed no stek or ga ni za cyj -
nych PZD i człon ków or ga nów PZD.

§ 2
Biu le tyn In for ma cyj ny wy da wa ny przez Kra jo wą Ra dę

PZD w 2013 r. otrzy my wać bę dą:
1) ro dzin ne ogro dy dział ko we w ilo ści:
a) l eg zem plarz dla ROD li czą cych do 100 dzia łek,
b) 2 eg zem pla rze dla ROD li czą cych od 100 do 500

dzia łek,
c) 3 eg zem pla rze dla ROD li czą cych po wy żej 500 dzia -

łek,
2) człon ko wie okrę go wych za rzą dów, okrę go wych ko -

mi sji re wi zyj nych i roz jem czych,
3) człon ko wie Kra jo wej Ra dy PZD, Kra jo wych Ko mi -

sji Re wi zyj nej i Roz jem czej,

4) in struk to rzy kra jo wi Spo łecz nej Służ by In struk tor -
skiej.

§ 3
Biu le tyn In for ma cyj ny do star cza ny bę dzie przez Kra jo -

wą Ra dę PZD, z tym że do człon ków władz okrę go wych
za po śred nic twem okrę go we go za rzą du PZD.

§ 4
Kosz ty wy da nia Biu le ty nu In for ma cyj ne go po kry wa ne

bę dą ze środ ków prze zna czo nych na dzia łal ność sta tu to -
wą przez:

1) okrę go we za rzą dy PZD za:
a) 4 nu me ry Biu le ty nu dla ro dzin nych ogro dów dział ko -

wych,
b) wszyst kie nu me ry Biu le ty nu do star cza ne człon kom

or ga nów okrę go wych,
2) Kra jo wa Ra da PZD za:
a) nu me ry Biu le ty nu do star cza ne ro dzin nym ogro dom

dział ko wym po nad ilość okre ślo ną w pkt l ppkt a,
b) wszyst kie nu me ry Biu le ty nu do star cza ne człon kom

or ga nów kra jo wych,
c) wszyst kie nu me ry biu le ty nu do star cza ne kra jo wym

in struk to rom SSL
§ 5

Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia i ma za sto -
so wa nie do Biu le ty nów In for ma cyj nych da to wa nych na
2013 r.

WICEPREZES
/-/ Sta ni sław CHODAK

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI
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UCHWAŁA NR 8/VII/2012
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 29 li sto pa da 2012 r.
w spra wie do star cza nia In for ma to ra dział kow ca do ro dzin nych ogro dów dział ko wych w ro ku 2013

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, do ce -
nia jąc ro lę In for ma to ra dział kow ca ja ko na rzę dzia ko mu -
ni ka cji z człon ka mi Związ ku po sta na wia:

§ 1
Do star czać In for ma tor dział kow ca do ro dzin nych ogro -

dów dział ko wych z prze zna cze niem na ta bli ce ogro do we
do stęp ne wszyst kim dział kow com we dług na stę pu ją cych
kry te riów uwzględ nia ją cych licz bę dzia łek w ogro dach:

1) do 100 dzia łek 2 eg zem pla rze,
2) od 100 do 200 dzia łek 3 eg zem pla rze
3) od 201 do 500 dzia łek 4 eg zem pla rze
4) od 500 do 1000 dzia łek 5 eg zem pla rzy
5) po wy żej 1000 dzia łek 6 eg zem pla rzy
Je śli w ogro dzie wy stę pu je więk sze za po trze bo wa nie na

In for ma tor dział kow ca, ze wzglę du na licz bę te re nów
ROD, Okrę go we Za rzą dy PZD zo bo wią za ne są zgło sić
ten fakt do Kra jo wej Ra dy PZD. Więk sza in dy wi du al nie
przy zna na ilość In for ma to ra dział kow ca zo sta nie
uwzględ nio na przy wy sył ce.

§ 2
Za rzą dy ROD zo bo wią zu je się do wy wie sza nia otrzy -

ma nych In for ma to rów dział kow ca na ta bli cach we wnątrz
ogro du.

§ 3
Kosz ty wy da nia i dys try bu cji po kry wa Kra jo wa Ra da

PZD ze środ ków sta tu to wych.
§ 3

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

War sza wa, dnia 29 li sto pa da 2012 r.

WICEPREZES
/-/ Sta ni sław CHODAK

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 29 li sto pa da 2012 r.

WICEPREZES
/-/ Sta ni sław CHODAK

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

UCHWAŁA NR 9/VII/2012
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 29 li sto pa da 2012 r.
w spra wie do star cza nia mie sięcz ni ka „dział ko wiec” do ro dzin nych ogro dów dział ko wych w ro ku 2013

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców re ali -
zu jąc § 2 uchwa ły nr 5/XVII/ 2001 Kra jo wej Ra dy PZD z
6 grud nia 2001 r. w spra wie Fun du szu Oświa to we go Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców oraz zgod nie z § 10 ust. l
pkt. l uchwa ły nr 18/2002 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
z 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 PZD po sta na wia:

§ 1
1. Wszyst kie ro dzin ne ogro dy dział ko we w ro ku 2013

za opa try wa ne bę dą w mie sięcz nik „dział ko wiec” i je go
wy da nia spe cjal ne po cząw szy od nu me ru 1/2013.

2. Kosz ty 12 nu me rów mie sięcz ni ka „dział ko wiec” i je -
go nu me rów spe cjal nych w ro ku 2013 oraz kosz ty wy sył -
ki, po kry wa ne bę dą z Fun du szu Oświa to we go Kra jo wej

Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

§ 2
Ro dzin ne ogro dy dział ko we bę dą otrzy my wa ły mie -

sięcz nik „dział ko wiec” i wy da nia spe cjal ne we dług na stę -
pu ją cych za sad uwzględ nia ją cych licz bę dzia łek w
ogro dach:

1) do 100 dzia łek l eg zem plarz,
2) od 100 do 200 dzia łek 2 eg zem pla rze,
3) od 200 do 500 dzia łek 3 eg zem pla rze,
4) od 500 do 1000 dzia łek 4 eg zem pla rze,
5) po wy żej 1000 dzia łek 5 eg zem pla rzy.

§ 3
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.
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Dzia ła jąc na pod sta wie § 2 ust. 3, i § 150 ust. 2 pkt 14
sta tu tu PZD oraz Uchwa ły Nr 4/IX/2009 KR PZD z dnia

18 ma ja 2009 r. w spra wie sztan da rów w Pol skim Związ -
ku Dział kow ców

UCHWAŁA Nr 10/VII/2012
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 29 li sto pa da 2012 r.
w spra wie nada nia sztan da ru Ro dzin ne mu Ogro do wi Dział ko we mu ”Dział ko wiec Opol ski”

KRAJOWA RADA POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Na da je

S Z T A N D A R

RODZINNEMU OGRODOWI DZIAŁKOWEMU
„DZIAŁKOWIEC OPOLSKI”

W OPOLU

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

SEKRETARZ 
/-/ Iza be la OŻEGALSKA

Pre zy dium KR PZD w dniu 24 wrze śnia 2012 r. 

a) oce ni ło prze bieg i wy ni ki VI po sie dze nia KR PZD;
b) oma wia ło oby wa tel ski pro jekt usta wy o ro dzin nych

ogro dach dział ko wych;

c) za po zna ło się z sy tu acją w ROD „Ka mień czyk” w
Ka mień czy ku, woj. ma zo wiec kie;

d) uchy li ło 1 uchwa łę Pre zy dium OZ PZD.

II. Z PRAC PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY PZD

Pre zy dium KR PZD w dniu 5 paź dzier ni ka 2012 r.

a) Omó wi ło przy go to wa nia do Nad zwy czaj ne go X kra -
jo we go Zjaz du De le ga tów PZD

b) Omó wi ło pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych po kon sul ta cjach w te re nie.

c) Do ko na ło oce ny re ali za cji Okrę go wych Pro gra mów
Mo der ni za cji Dzia łek w ROD oraz osią gnię tych do tych -
cza so wych re zul ta tów.

d) Pod ję ło uchwa ły do ty czą ce re gu la cji sta nów praw -
nych ROD:

• do ko na ło zmian w re je strze ROD w związ ku z li kwi -
da cją czę ści ROD „Lu strzan ka” w Wał brzy chu, „Pa prot -
ka” w Ty chach, im. Ste fa na Czar niec kie go w Ostro wie
Wiel ko pol skim, „Re laks” w Świe bo dzi cach,

• do ko na ło re gu la cji sta nu praw ne go grun tów ROD
„Od ra” w Brze gu, im. im. Flo ria na Cey no wy w Wej he ro -
wie, „Świer cza ki” w Czę sto cho wie, „Przy szłość” w To -
ma szo wie Lu bel skim.



Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dzia ła jąc na pod sta wie §150 pkt 17 i § 172 ust. 1
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Pre zy dium KR PZD w dniu 17 paź dzier ni ka 2012 r. 

a) omó wi ło prze bieg i wy ni ki Nad zwy czaj ne go X Kra -
jo we go Zjaz du De le ga tów PZD;

b) po wo ła ło ze spół do spraw przy go to wa nia skar gi na
wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie stwier dze -
nia nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP usta wy z dnia 8 lip ca
2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych do Eu ro pej -
skie go Try bu na łu Praw Czło wie ka w Stras bur gu;

c) nie uwzględ ni ło 2 od wo łań od uchwał pre zy dium OZ
oraz uwzględ ni ło 1 od wo ła nie; 

d) przy zna ło po życz kę z Fun du szu Sa mo po mo co we go
dla 1 ROD;

e) stwier dzi ło li kwi da cję czę ści ROD „Nad Rzecz ką”
we Wro cła wiu;

f) do ko na ło re gu la cji sta nu praw ne go grun tów ROD im.
Księ cia Bol ko w Świd ni cy, ROD „Sto krot ka” w Strze go -
miu, ROD „Re laks” w Ża ro wie

g) za re je stro wa ło ROD „Eden” w Susz cu, woj. ślą skie,
w Re je strze ROD Kra jo wej Ra dy PZD.

Pre zy dium KR PZD w dniu 8 li sto pa da 2012 r.

a) okre śli ło dal sze dzia ła nia w związ ku z za re je stro wa -
niem przez Mar sza łek Sej mu RP Ko mi te tu Ini cja ty wy
Usta wo daw czej Pro jek tu Usta wy o ROD;

b) za po zna ło się z sy tu acją ROD im. 23 Lu te go w Po -
zna niu;

c) omó wi ło sy tu ację w ogro dach po ło żo nych na te re nie
dzia ła nia Okrę go we go Za rzą du To ruń sko -Wło cław skim:
ROD „Wy po czy nek” w Gru dzią dzu, ROD „Ko ło Ka ni”,
„Ko gu cik” „Ela na” i im. Ko per ni ka w To ru niu, ROD
„Wia rus” w Brod ni cy;

d) do ko na ło re gu la cji sta nu praw ne go czę ści ROD „Dys
– Ber na tów ka” w Dys ie, woj. lu bel skie oraz czę ści ROD
„Hal niak” w Bo gu szo wie -Gor cach, woj. dol no ślą skie;

e) pod ję ło uchwa łę w spra wie wy so ko ści opro cen to wa -
nia w ro ku 2013 po ży czek udzie la nych z Fun du szu Sa mo -
po mo co we go PZD;

f) udzie li ło po życz kę z Fun du szu Sa mo po mo co we go
PZD dla 1 ROD;

g) nie uwzględ ni ło 2 od wo łań od uchwał pre zy diów OZ
oraz stwier dzi ła nie waż ność 1 uchwa ły pre zy dium OZ;

Pre zy dium KR PZD w dniu 28 li sto pa da 2012 r. 

a) omó wi ło re ali za cję przez okrę go we za rzą dy PZD
usta lo nych dzia łań do ty czą cych pro jek tu usta wy o ROD
oraz ak tu al nej sy tu acji ogro dów i Związ ku;

b) przy ję ło ma te ria ły na VII po sie dze nie Kra jo wej Ra -
dy PZD;

c) za pro po no wa ło po zo sta wie nie na do tych cza so wym
po zio mie skład ki człon kow skiej na 2013 r. ;

d) pod ję ło uchwa ły w spra wie ogło sze nia kon kur sów
kra jo wych: „Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2013”
oraz „Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2013”;

e) nie uwzględ ni ło 2 od wo łań o uchwał pre zy dium OZ;
f) udzie li ło po życz kę z Fun du szu Sa mo po mo co we go

PZD dla 1 ROD;

g) wy ra zi ło zgo dę na li kwi da cję czę ści ROD im. O.
Kop czyń skie go w Po zna niu oraz ROD „Kwiat Ja bło ni” w
Gli wi cach;

h) stwier dzi ło fak tycz ną li kwi da cję czę ści ROD „Re -
laks” w Miel cu;

i) za re je stro wa ło  ROD „Sto krot ka” w Gdy ni w Re je -
strze ROD KR PZD;

j) do ko na ło re gu la cji sta nu praw ne go czę ści ROD „Bar -
ba ra” w Bo gu szo wie Gor cach

k) do ko na ło zmian w Re je strze ROD Kra jo wej Ra dy
PZD w związ ku z za sto so wa niem spe cu sta wy wa ło wej
przy li kwi da cji czę ści ROD im. Dzier żo nia, „Nad Rzecz -
ką” i „Sie lan ka” we Wro cła wiu.

UCHWAŁA NR 245/2012
Prezydium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 28 li sto pa da 2012 r.
w spra wie przy zna nia do ta cji na in we sty cje i re mon ty środ ków trwa łych 

w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych

Uchwa ły

pkt 2 sta tu tu Pol skie go Związ ku Dział kow ców oraz re ali -
zu jąc za pi sy uchwał Kra jo wej Ra dy PZD nr 1/XVIII/05 
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w spra wie Otwar te go Dłu go fa lo we go Pro gra mu Roz wo -
ju i Mo der ni za cji ROD i nr 2/XVIII/05 w spra wie za sad fi -
nan so wa nia Otwar te go Dłu go fa lo we go Pro gra mu
Roz wo ju i Mo der ni za cji ROD - obie z dnia 8.12.05 r. oraz
uchwa ły Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr 15/2006 z
dnia 9.02.06 r. w spra wie kry te riów udzie la nia do ta cji i
po ży czek na re ali za cję za dań in we sty cyj nych i re mon to -
wych ob ję tych Otwar tym Dłu go fa lo wym Pro gra mem
Roz wo ju i Mo der ni za cji ROD oraz uchwa ły Pre zy dium

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

§ 2
Termin rozliczenia dotacji ustalić do 30.11.2013 r.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa, dnia 28 listopada 2012 r.

Lp. OZ PZD ROD Miejscowość Zadanie  Dotacja 
przyznana PLN

ŁÓDZKI W ŁODZI

1 Szafran Pabianice budowa przyłącza i ogrodowej sieci 
energetycznej 8 000

2 Słoneczna Polana Pawlikowice wymiana ogrodzenia zewnętrznego ogrodu 6 000

3 Brus Łódź modernizacja ogrodowej sieci energetycznej 7 000

RAZEM 21 000

Kra jo wej Ra dy PZD nr 46/2012 z dnia 14.03.2012 r. 
w spra wie za sad udzie la nia przez Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD do ta cji dla ROD z Fun du szu Roz wo ju Kra jo -
wej Ra dy PZD i ich roz li cza nia, po sta na wia:

1. Przy znać ze środ ków Fun du szu Roz wo ju Kra jo wej
Ra dy PZD, w ra mach Otwar te go i Dłu go fa lo we go Pro -
gra mu Roz wo ju i Mo der ni za cji ROD, do ta cję w kwo cie zł
21 000,00 (słow nie zło tych: dwa dzie ścia je den ty się cy)
dla na stę pu ją cych ROD:

dzin nym ogro dom dział ko wym po ży czek z Fun du szu Sa -
mo po mo co we go PZD  na in we sty cje i re mon ty w wy so-
ko ści 3% w ska li rocz nej.

2. Wy so kość opro cen to wa nia po zo sta je na do tych cza -
so wym po zio mie, jak w la tach ubie głych, tj. w 2009,
2010, 2011 i 2012 ro ku.

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem 1 stycz nia 2013 ro -

ku.

Zgod nie z § 7 ust. 2 uchwa ły nr 4/XXIII/2002 Kra jo wej
Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców z dnia 10 paź -
dzier ni ka 2002 ro ku w spra wie utwo rze nia w Pol skim
Związ ku Dział kow ców Fun du szu Sa mo po mo co we go
(Biu le tyn In for ma cyj ny PZD nr 9/120/2002) Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD, dzia ła jąc na pod sta wie § 150 ust. 2
pkt. 17 sta tu tu PZD w związ ku z § 5 ust. 2 przy wo ła nej na
wstę pie uchwa ły, po sta na wia:

§ 1
1. Usta lić na rok 2013 opro cen to wa nie udzie la nych ro -

UCHWAŁA NR 228/2012
Prezydium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 8 li sto pa da 2012 r.
w spra wie wy so ko ści opro cen to wa nia w ro ku 2013 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

War sza wa, dnia 8 li sto pa da 2012 r.

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI
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W ca łej Pol sce trwa ak cja zbie ra nia pod pi sów pod oby -
wa tel skim pro jek tem usta wy ROD. Do wszyst kich Okrę -
go wych Za rzą dów oraz  ROD  ro ze sła ne zo sta ły po trzeb ne
do te go do ku men ty, tj. li sty do zbie ra nia pod pi sów oraz
pro jekt usta wy wraz z uza sad nie niem. Są one tak że do po -

bra nia ze stron:www.ocal my ogro dy.pl oraz www.pzd.pl
War to pa mię tać, że nie trze ba być dział kow cem, by zło -

żyć swój pod pis oraz, by włą czyć się do ak cji zbie ra nia
pod pi sów. 

Jak na le ży zbie rać pod pi sy, wy ja śnia my po ni żej. 

III. TRWA AKCJA ZBIERANIA PODPISÓW POD
OBYWATELSKIM PROJEKTEM USTAWY O ROD

2. Li sta do zbie ra nia pod pi sów   

1. Jak zbie raç pod pi sy 

1. Pod pi sy zbie ra my na li stach we dług wzo ru (z na zwą Ko mi te tu i peł nym ty tu łem pro jek tu usta wy).
2. Oso ba po pie ra ją ca pro jekt pod pi su je li stę wła sno ręcz nie. 
3. Na li stach wy peł nia my wszyst kie ru bry ki, da ne tak jak w do wo dzie oso bi stym, imię lub imio na (je śli ktoś ma

dwa), na zwi sko w peł nym brzmie niu, ad res za miesz ka nia, nu mer PESEL, pod pis.  
4. Pod pi sy mo gą zło żyć wy łącz nie oso by peł no let nie i po sia da ją ce oby wa tel stwo pol skie.
5. Za ka za ne jest przy mu sza nie do zło że nia pod pi su oraz zbie ra nie pod pi sów na te re nie urzę dów ad mi ni stra cji 

rzą do wej, sa mo rzą du te ry to rial ne go i są dów.
6. Zbie ra ją cy pod pi sy mu si mieć eg zem plarz pro jek tu usta wy wraz z uza sad nie niem, pod pi su ją cy mu si mieć 

moż li wość wglą du w ich tekst.
7. Dru ki list (pu ste) moż na po wie lać.
8. Na li stach nie wol no two rzyć do dat ko wych ru bryk (do ry so wy wać). 
9. Przy wy peł nia niu li sty uni ka my po pra wek lub skre śleń, je że li zaj dzie ta ka ko niecz ność, po praw ka win na być 

pa ra fo wa na pod pi sem oso by udzie la ją cej po par cia.
10. Waż ne są tyl ko ory gi na ły pod pi sa nych list (ko pia jest bez war to ścio wa) .
11. Nie moż na prze sy łać list fak sem ani pocz tą ema il.
12. Nie moż na two rzyć ko pii pod pi sa nych list. 
13. Na li stach nie do ko nu je my żad nych opie czę to wań czy ad no ta cji. 
14. Dru gą stro nę li sty po zo sta wia my nie na ru szo ną (czy stą). 
15. Li sty z pod pi sa mi prze sy ła my pocz tą lub ku rie rem do Ko mi te tu lub je go re gio nal ne go przed sta wi cie la (ad re sy 

na stro nie www.ocal my ogro dy.pl).
16. For mu la rze z pod pi sa mi przed do star cze niem do przed sta wi cie la czy wy sła niem pocz tą trze ba prze cho wy wać 

w bez piecz nym miejsc.
17. Na ze bra nie pod pi sów ma my tyl ko 3 mie sią ce. Ter min mi ja 5 lu te go 2013 r. 

JAK ZBIERAĆ PODPISY POD PROJEKTEM
– naj waż niej sze za sa dy

Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej 
Pro jek tu Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych 
ul. Bo bro wiec ka 1, 00-728 War sza wa
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W ca łej Pol sce uru cho mio nych zo sta ło kil ka set punk -
tów, w któ rych moż na skła dać pod pi sy pod oby wa tel skim
pro jek tem usta wy o ROD. Ich peł ną li stę, wraz z go dzi na -
mi otwar cia za mie ści li śmy na stro nie www.ocal my ogro -
dy.pl, w za kład ce „Tu zbie ra my pod pi sy”.

For mu la rze z pod pi sa mi moż na zło żyć tak że w naj bliż -
szym Okrę go wym Za rzą dzie PZD lub prze słać (ory gi nał)
pocz tą w za kle jo nej ko per cie na ad res: Ko mi tet Ini cja ty -
wy Usta wo daw czej Pro jek tu Usta wy o ROD, ul. Bo bro -
wiec ka 1, 00-728 War sza wa.

MZ

3. Punk ty kon sul ta cyj ne

4. Ze bra ne pod pi sy

W cią gu za le d wie czte rech ty go dni pod oby wa tel skim
pro jek tem usta wy o ROD pod pi sa ło się po nad 100 ty się -
cy osób. Po zwa la to na zło że nie pro jek tu w Sej mie, jed nak
nie za mie rza my te go ro bić w tym mo men cie. Dla cze go?
Po wód jest pro sty. Je że li nasz pro jekt ma rze czy wi ście za -
ist nieć w Sej mie, to ko niecz ne jest ze bra nie pod nim jak
naj więk szej licz by pod pi sów. Na szym ce lem jest mi lion!

Ta kie dzia ła nie jest ko niecz ne, gdyż nie mal wszyst kie

par tie po li tycz ne za de kla ro wa ły, że zło żą w Sej mie wła sne
pro jek ty ustaw. Je że li nasz pro jekt ma być kon ku ren cyj ny,
to mu si zy skać jak naj więk sze po par cie dział kow ców, ich
ro dzin, przy ja ciół. Ape lu je my więc do wszyst kich sym -
pa ty ków ogrod nic twa dział ko we go, by po pie ra li oby wa -
tel ski pro jekt usta wy o ROD. Ma my na to czas do 5 lu te go
2012 r. Li czy się każ dy pod pis. 

MZ

Na prze strze ni ostat nich trzech mie się cy dział kow cy
wy sła li set ki li stów do Mar sza łek Sej mu Ewy Ko pacz oraz
par la men ta rzy stów, w któ rych wy ra zi li swo je po par cie dla
oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD. Wie le z nich ma
cha rak ter zbio ro wy. Pod li sta mi pod pi sa li się człon ko wie
Okrę go wych Za rzą dów, ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych, Ko mi sji Roz jem czych i Re wi zyj nych, in struk to rzy
SSI,  uczest ni cy róż nych na rad i ze brań.

W swo ich li stach dział kow cy wy ra ża ją przede wszyst -
kim po par cie dla pro jek tu, któ ry – jak pi szą – w peł ni ich
sa tys fak cjo nu je i speł nia ocze ki wa nia. Dział kow cy wy ra -
ża ją tak że za do wo le nie, że w dniu 5 li sto pa da br. Mar sza -
łek Sej mu pod pi sa ła po sta no wie nie o przy ję ciu za wia -

do mie nia o utwo rze niu 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, co umoż li wi ło roz po czę cie ak cji zbie ra nia
pod pi sów pod pro jek tem. W swo ich li stach dział kow cy
wy ra ża ją prze ko na nie, że pod pro jek tem pod pi sze się 
o wie le wię cej niż 100 tys. osób, co po zwo li na zło że nie
go w Sej mie. Dla te go zwra ca ją się już dziś do par la men -
ta rzy stów, by po par li ini cja ty wę usta wo daw czą, któ ra 
w peł ni od zwier cie dla ocze ki wa nia dział kow ców. 

W po przed nim nu me rze „Biu le ty nu In for ma cyj ne go”
wy mie ni li śmy część au to rów li stów. W tym nu me rze wy -
mie nia my więc ko lej nych. Z tre ścią wszyst kich li stów
moż na za po znać się na stro nie www.pzd.pl

MZ

IV. DZIAŁKOWCY POPIERAJÑ OBYWATELSKI
PROJEKT USTAWY O ROD 

Sta no wi ska w spra wie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD za ję li: 

1. Za rząd, Ko mi sja Re wi zyj na i Roz jem cza ROD 
„Sa ha ra” we Wro cła wiu
2. Człon ko wie Za rzą du i ak ty wu ogro do we go ROD 
im. Ada ma Mic kie wi cza w Głub czy cach

3. Okrę go wy Za rząd PZD w Opo lu
4. Człon ko wie Za rzą du i ak ty wu ogro do we go ROD 
im. Mi ko ła ja Ko per ni ka w Kę dzie rzy nie Koź lu
5. Dział kow cy i miesz kań cy Kro sna Od rzań skie go
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6. De le ga tu ra Re jo no wa w Tar no brze gu Okrę go we go
Za rzą du Pod kar pac kie go PZD
7. Pre ze si ROD z wo je wódz twa pod kar pac kie go
8. Dział kow cy Okrę gu Pod kar pac kie go PZD
9. Dział kow cy z Lu bliń ca
10. Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Świę to krzy skie go
PZD 
11. Ko le gium Pre ze sów ROD re jo nu Kielc
12. Za rząd ROD „Siar ko pol” w Tar no brze gu
13. Uczest ni cy na ra dy człon ków Kra jo wej Ko mi sji 
Roz jem czej i przed sta wi cie le Okrę go wych Ko mi sji
Roz jem czych
14. Okrę go wy Za rząd PZD w Ko sza li nie
15. Pre ze si Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych 
na te re nie Dę bi cy i Pust ko wa
16. Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na
17. An to ni Fal kow ski z Kę dzie rzy na -Koź le
18. Ko mi sja Re wi zyj na ROD im. kmdr ppor. Ja na 
Gru dziń skie go w Gdy ni
19. We ra Stro czyń ska ze Świ no uj ścia 
20. Człon ko wie or ga nów sta tu to wych PZD w ROD 
po ło żo nych na te re nie Miel ca
21. Dział kow cy z Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
w Miel cu 
22. Wal ne Ze bra nie ROD im. 2 Ar mii WP w Po zna niu
23. Ali cja Sta siak, czło nek OZ Ma zo wiec kie go PZD
24. Za rząd ROD im. Za ci sze w Goł da pi
25. Uczest ni cy na ra dy ak ty wu ROD w Ke dzie rzy nie-
-Koź lu 
26. De le ga tu ra Re jo no wa w Ra do miu Okrę go we go 
Za rzą du Ma zo wiec kie go PZD
27. Pre ze si ROD z te re nu De le ga tu ry Re jo no wej 
w Ra do miu 
28. Dział kow cy z re gio nu ra dom skie go
29. Ali cja Sta siak z Płoc ka
30. Dział kow cy z Gu bi na
31. Li ga Ochro ny Przy ro dy w To ru niu 
32. Uczest ni cy na ra dy re jo no wej ak ty wu ROD w Ny sie 
33. Struk tu ry or ga ni za cyj ne ROD z te re nu Opo la
34. Człon ko wie or ga nów sta tu to wych PZD w ROD 
z te re nu De le ga tu ry Re jo no wej w Tar no brze gu
35. Dział kow cy Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych 
w Miel cu
36. Człon ko wie or ga nów sta tu to wych PZD w ROD 
na te re nie Miel ca
37. Człon ko wie or ga nów sta tu to wych PZD w ROD 
na te re nie dzia ła nia De le ga tu ry Re jo no wej PZD 
w Tar no brze gu
38. Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na w Po zna niu
39. Przed sta wi cie le za rzą dów ROD re jo nu Strze lec
Opol skich
40. Dział kow cy z Lub ska i Ja sie nia
41. Uczest ni cy na ra dy w Tar no brze gu
42. Człon ko wie za rzą du i ak ty wu ogro do we go ROD 
im. 40-le cia w Strzel cach Opol skich

43. Dział kow cy z Żar 
44. Mie czy sław Król z Olsz ty na
45. Uczest ni cy szko le nia dla no wych dział kow ców 
w Po łczy nie Zdro ju
46. Ko le gium Pre ze sów ROD Sol ca Ku jaw skie go
47. Uczest ni cy re jo no wej na ra dy ak ty wu ROD 
w Kę dzie rzy nie Koź lu 
48. ROD „Pod La sem” w Bia łej Pod la skiej
49. Dział kow cy z No we go Są cza 
50. Lu cjan Do mżał z ROD „Źró deł ko” w Tur ku
51. Dział kow cy z ROD w Bla chow ni
52. Dział kow cy z ROD Łódź - Po le sie
53. De le ga tu ra Re jo no wa Okrę go we go Za rzą du 
Pod kar pac kie go PZD w Prze my ślu do Mar sza łek 
Sej mu
54. De le ga tu ra Re jo no wa Okrę go we go Za rzą du 
Pod kar pac kie go PZD w Prze my ślu do Klu bów 
Par la men tar nych
55. Człon ko wie or ga nów sta tu to wych PZD w ROD 
na te re nie De le ga tu ry Re jo no wej w Prze my ślu
56. Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pod kar pac kie go
PZD do Mi ni stra Trans por tu, Bu dow nic twa 
i Go spo dar ki Mor skiej
57. Or ga ny sta tu to we w ROD z te re nu dzia ła nia 
De le ga tu ry Re jo no wej w Tar no brze gu do Ja nu sza 
Pie cho ciń skie go
58. Ma rian Klam ka z ROD „Irys” w Cie cho cin ku
59. Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na w To ru niu
60. Uczest ni cy szko le nia dla no wych dział kow ców 
w Bia ło gar dzie
61. ROD im. No wy Sad w Star gar dzie Szcze ciń skim
62. ROD „Irys” w Cie cho cin ku
63. ROD im. W. Wi to sa w Tcze wie
64. ROD „Wy po czy nek” w Mysz ko wie 
65. ROD „Ka mion ka” w Tar no brze gu 
66. ROD „XX-Le cia” w Miel cu
67. ROD „Mie cho cin” w Tar no brze gu 
68. ROD „Siar ko pol” w Tar no brze gu 
69. ROD „Mo krzy szów” w Tar no brze gu 
70. ROD „Mo sto stal” w Sta lo wej Wo li 
71. ROD „Pod le sie” w Miel cu 
72. ROD „Grząd ka” w Iła wie do Prze wod ni czą ce go
Klu bu Par la men tar ne go PO
73. ROD „Grząd ka” w Iła wie do Prze wod ni czą ce go
Klu bu Par la men tar ne go SLD
74. ROD im. Fry de ry ka Cho pi na w Czę sto cho wie 
75. ROD im. „1-go Ma ja” w My śli bo rzu 
76. ROD „Źró deł ko” w Tur ku 
77. ROD „Na tu ra” w Ostro wie Wiel ko pol skim
78. ROD im. Z. Urba now skiej w Ko ni nie
79. ROD „Sza niec” w Prze my ślu
80. ROD „Nad Wia rem” w Prze my ślu
81. ROD „Na dzie ja” w Prze my ślu do Mar sza łek Sej mu
82. ROD „Na dzie ja” w Prze my ślu do Ja nu sza Pa li ko ta
83. ROD im. Wł. Pu chal skie go w Rze szo wie
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84. ROD „Kłos” we Wro cła wiu
85. ROD im. „Zdro wie” w Bra ni cach 
86. ROD „Źró dło Zdro wia” we Wro cła wiu 
87. ROD Kuź ni ki we Wro cła wiu
88. ROD „Roz kwit” w Sie ra dzu 
89. ROD „Mo krzy szów” w Tar no brze gu 
90. ROD „Wrzos” w Zie lon ce 
91. ROD „Per ku na” w War sza wie 
92. ROD im. St. Stru gar ka z Po zna nia
93. Dział kow cy z Draw na
94. Ro man Żur kow ski z Na my sło wa
95. ROD im. „Przy szłość” w Na my sło wie
96. ROD im. 1000 le cia PP w Szcze ci nie
97. ROD „Wi śnie wo” w Wa go wie
98. ROD im. kmdr ppor. Ja na Gru dziń skie go w Gdy ni
99. ROD „Nad Za le wem” w Świ no uj ściu
100. ROD „Tu li pan” w Trzeb ni cy 
101. ROD „Bra tek” w Sol cu Ku jaw skim
102. ROD „Na do le” w Tar no brze gu

103. ROD „Me ta lo wiec” z Miel ca do Klu bu 
Par la men tar ne go PiS, PO i PSL
104. ROD „Po rę by” w Miel cu
105. ROD „Me ta lo wiec” w Miel cu
106. ROD „Ju bi lat” w Miel cu 
107. ROD Hut nik II w Sta lo wej Wo li
108. ROD „Gór ki Ustow skie” w Szcze ci nie
109. ROD im. 2 Ar mii Woj ska Pol skie go w Po zna niu  
110. ROD im. „Bra tek” w Sol cu Ku jaw skim 
111. ROD „Dą brów ka” w Dą bro wi cy
112. ROD „Ar mii Kra jo wej” w Olsz ty nie
113. ROD im. „1-go Ma ja” w My śli bo rzu
114. ROD „Le śna Do li na” w Kwi dzy nie
115. Za rząd ROD „Hut nik I” w Sta lo wej Wo li
116. ROD „Żwir ki i Wi gu ry” w Płoc ku
117. ROD „Ko le jarz” w Sta lo wej Wo li
118. ROD „Raj” w Go rzy cach
119. ROD „Re laks” w No wej Dę bie 
120. ROD „Re lax” w Miel cu

V. PARLAMENTARZYÂCI O OBYWATELKSKIM
PROJEKCIE USTAWY O ROD 

• So jusz Le wi cy De mo kra tycz nej

Le szek Mil ler, szef SLD, okręg wy bor czy Gdy nia
By ły Pre mier RP pod czas spo tka nia w Za brzu z udzia -

łem go spo da rzy sa mo rzą do wych, po li tycz nych miej skich
i wo je wódz kich SLD, miesz kań ców Za brza i Dział kow -
ców za de kla ro wał po moc w po par ciu pro jek tu oby wa tel -
skie go. Do ce nił do tych cza so we osią gnię cia PZD, tra dy cje,
trud i wie lo po ko le nio wy wy si łek w za kła da niu ogro dów.
Za pew nił, że po sło wie SLD w Sej mie i struk tu ry SLD 
w te re nie bę dą czy ni ły wszel kie moż li we dzia ła nia, aby
PZD i dział kow cy mo gli w spo ko ju da lej upra wiać dział -
ki i na nich wy po czy wać.

Je rzy Wen der lich, SLD, Wi ce mar sza łek Sej mu, okręg
wy bor czy To ruń

Wi ce mar sza łek Sej mu RP Je rzy Wen der lich za pew nił,
że oby wa tel ski pro jekt usta wy au tor stwa PZD bę dzie po -
pie ra ny przez klub SLD i pol ską le wi cę, nie za leż nie od
wła sne go pro jek tu usta wy i po sło wie SLD nie po zwo lą,
by za le gał on w „za mra żar ce sej mo wej”. „Po sło wie wy -
wo dzą się z „lo kal nych oj czyzn”, w któ rych wszy scy się
zna ją i wo bec sie bie po win ni być lo jal ni” – za uwa żył Wi -
ce mar sza łek. Pod kre ślał, że we wszyst kich klu bach par la -
men tar nych są po sło wie, któ rzy zna ją „rze mio sło dział-

ko we” i do brze ży czą dział kow com, stąd też moż li we jest,
by po sło wie gło so wa li za usta wą au tor stwa PZD po nad
po dzia ła mi po li tycz ny mi. 

Da riusz Joń ski, Ar tur Ostrow ski, SLD, okręg wy bor czy
Łódź i Piotr ków Try bu nal ski

Po sło wie pod czas spo tka nia par la men ta rzy stów ze spo -
łecz no ścią w Ra wie Ma zo wiec kiej, za pew nili o peł nym
po par ciu SLD w re ali za cji dą żeń i ini cja tyw dział kow ców
zrze szo nych w PZD. Po sło wie po wie dzie li, że rów nież
SLD przy go to wu je swój pro jekt usta wy dział ko wej.

Ro mu ald Aj chler, SLD, okręg wy bor czy Pi ła
Po seł od niósł się po zy tyw nie do ro li i dzia łal no ści Pol -

skie go Związ ku Dział kow ców i stwier dził, że bez sil ne go
Związ ku dział kow cy i ogro dy się nie obro nią. Aj chler za -
pew nił, że SLD bę dzie da lej współ pra co wać z dział kow -
ca mi. Po nad to uwa ża, że to pro jekt stwo rzo ny przez
sa mych dział kow ców zrze szo nych w PZD po wi nien być
do mi nu ją cym i wo kół nie go po win ny być po rów ny wa ne
i pro ce do wa ne roz wią za nia z in nych pro jek tów. W je go
opi nii do nie ko rzyst ne go roz strzy gnię cia w Try bu na le
Kon sty tu cyj nym przy czy ni li się tak że przed sta wi cie le Sej -
mu, któ rzy źle bro ni li za skar żo nej usta wy. W swo im wy -
stą pie niu Po seł Aj chler po wie dział, że SLD w peł ni
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po pie ra na szą ini cja ty wę i wpro wa dze nie do Sej mu oby -
wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD. Oświad czył rów nież,
że w Sej mie za gło su je za pro jek tem usta wy Ko mi te tu Ini -
cja ty wy Usta wo daw czej i w obec no ści uczest ni ków spo -
tka nia we Wron kach zło żył swój pod pis na li ście po par cia
pro jek tu usta wy o ROD.

Bo gu sław Won tor, SLD, okręg wy bor czy Zie lo na Gó ra
Po twier dził, iż So jusz Le wi cy De mo kra tycz nej po mi -

mo, iż pra cu je nad wła snym pro jek tem usta wy o ogro dach
dział ko wych w peł ni po pie ra ini cja ty wę oby wa tel ską fir -
mo wa ną przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców.

Ja cek Cze niak, SLD, okręg wy bor czy lu bel ski
Po seł za de kla ro wał współ pra cę z dzial kow ca mi. Uznał,

że ich głos mu si być sły sza ny w Sej mie i po sło wie nie mo -
gą go po mi nąć. Za po wie dział, że sam bę dzie gło so wał za
naj lep szym dla dział kow ców pra wem.

Ma rek Balt, SLD, okręg wy bor czy Czę sto cho wa
„Pra gnę wy ra zić mo je po par cie na rzecz pro jek tu oraz

za pew nić o mo jej ak tyw nej po mo cy na rzecz pro pa go wa -
nia wie dzy na te mat ak cji PZD” - czy ta my w li ście, któ ry
po seł skie ro wał do PZD. Po seł umoż li wił tak że miesz kań -
com Czę sto cho wy skła da nie pod pi sów pod pro jek tem
usta wy o ROD w swo im biu rze po sel skim.

An na Bań kow ska, SLD, okręg wy bor czy Byd goszcz
Po seł Bań kow ska po in for mo wa ła o za in te re so wa niu

pro ble ma mi użyt kow ni ków dzia łek w ogro dach dział ko -
wych przez jej ugru po wa nie po li tycz ne, któ re rów nież zło -
ży ło w Sej mie pro jekt no we li za cji usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Wy ja śni ła, że pro po zy cja SLD
rów nież wy ko nu je orze cze nie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go, usu wa jąc z do tych cza so wej usta wy ar ty ku ły za kwe -
stio no wa ne, two rzy gwa ran cje praw ne i fi nan so we dla
roz wo ju i trwa nia ogro dów dział ko wych.

• Ruch Pa li ko ta

Jan Ce dzyń ski, Ruch Pa li ko ta, okręg wy bor czy Kiel ce
„Nie moż na w imię ma te ria li stycz ne go po dej ścia i chę -

ci re ali za cji za mie rzeń de we lo pe rów, znisz czyć do ro bek
tak ogrom nej rze szy dział kow ców i ROD - mó wił po seł
Jan Ce dzyń ski pod czas spo tka nia Okrę go we go Za rzą du
Świę to krzy skie go z par la men ta rzy sta mi Zie mi Świę to -
krzy skiej. Po seł z uzna niem od niósł się do ro li ogro dów
dla człon ków spo łecz no ści lo kal nej i śro do wi ska na tu ral -
ne go. W je go opi nii to wła śnie ogro dy i dział kow cy, ja ko
naj waż niej szy ele ment tra dy cji dział ko wej w Pol sce, win -
ni po sia dać spój ne i do bre prze pi sy praw ne za bez pie cza -
ją ce ich dal sze, pra wi dło we funk cjo no wa nie. Ini cja ty wę
oby wa tel ską w po sta ci pro jek tu uznał za cen ną i wska zał
jed no cze śnie na ko niecz ność dia lo gu ce lem wy pra co wa -
nia naj lep szych roz wią zań, ma ją cych za bez pie czyć do -
tych cza so wy do ro bek dział kow ców i ogro dów. Zo bo -
wią zał się jed nak, iż przy go to wa ny Pro jekt Usta wy 
o ROD prze ka że do dal szych kon sul ta cji w swo im śro do -
wi sku par tyj nym.

Ja cek Naj der, Ruch Pa li ko ta, okręg wy bor czy Pi ła
„Po li ty cy nie po win ni uszczę śli wiać na si łę dział kow -

ców. To oni sa mi wie dzą, co dla nich jest do bre” – uwa ża
Ja cek Naj der. Po seł Ru chu Pa li ko ta pod czas spo tka nia 
z przed sta wi cie la mi ro dzin nych ogro dów dział ko wych
mia sta Pi ły zło żył de kla ra cję, że za gło su je za pro jek tem
usta wy o ROD, aby zo stał on skie ro wa ny do dal sze go pro -
ce do wa nia. Zło żył tak że swój pod pis na li ście po par cia
dla usta wy. „Je że li pro jekt oby wa tel ski usta wy o ROD jest
zgod ny z Kon sty tu cja RP i uwzględ nia wy mo gi Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go to po sło wie po win ni go przy jąć” 
– uwa ża po seł Naj der.

Ma ciej Ba na szek, Ruch Pa li ko ta, okręg wy bor czy Po -
znań

Pan Po seł po raz ko lej ny utoż sa miał się z dział kow ca mi
przy po mi na jąc, że jesz cze ja ko ma ły chło piec po znał
dział ki i na nich się wy cho wy wał. Z te go po wo du pro ble -
my dział kow ców są mu bli skie i bę dzie sta rał się wspie rać
pro jekt oby wa tel ski. Po in for mo wał rów nież, że klub po -
sel ski pra cu je nad wła sny pro jek tem usta wy pod kie run -
kiem po sła Dzia dzio z Pod kar pa cia, ale pro jekt bę dzie
uwzględ niał ocze ki wa nia dział kow ców i bę dzie po wsta -
wał w po ro zu mie niu z dział kow ca mi z PZD.

Hen ryk Kmie cik, Ruch Pa li ko ta, okręg wy bor czy Le -
gni ca

Po seł po in for mo wał, że za po znał się z na szym pro jek -
tem usta wy oraz uza sad nie niem. Stwier dził, że je go Klub
Par la men tar ny nie pro wa dzi prac nad no wym pro jek tem
usta wy o ogro dach. Zło żył dział kow com de kla ra cję, że
za gło su je za na szym pro jek tem usta wy o ROD. Swo je po -
par cie pod kre ślił wła sno ręcz nym pod pi sem pod usta wą 
o ROD. Wy ra ził tak że wo lę włą cze nia się w ak cję zbie ra -
nia pod pi sów. Po seł Kmie cik uwa ża, że po li ty cy nie po -
win ni uszczę śli wiać na si łę dział kow ców i po win ni
po przeć oby wa tel ski pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych.

Łu kasz Kru pa, Ruch Pa li ko ta, okręg wy bor czy Byd -
goszcz

Po seł przy znał, że ogro dy dział ko we nie są mu ob ce.
Wy cho wał się w ro dzi nie, w któ rej użyt kow ni ka mi dzia -
łek w byd go skich ogro dach by ły je go bab cie. Je go za in te -
re so wa nie wzbu dzi ła spra wa sy tu acji praw nej grun tów
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ogro do wych, zwró cił uwa gę na in te res miast i sa mo rzą -
dów lo kal nych, jak też i wy słu chał ra cji dział kow ców w
kon tek ście ko rzy ści dla sa mo rzą dów z fak tu ist nie nia
ogro dów dział ko wych. W je go oce nie, klu czem w spra -
wie pro ble mu dział kow ców są te re ny/grun ty ogro dów.
Dział kow cy prze ka za li po sło wi ma te ria ły, w tym tekst
pro jek tu oby wa tel skie go no wej usta wy. Po seł Łu kasz Kru -
pa obie cał, że za po zna się szcze gó ło wo z sa mym pro jek -
tem, prze pro wa dzi roz mo wy w swo jej or ga ni za cji par tyj -
nej w spra wie udzie le nia wspar cia dla pro jek tu oby wa tel -
skie go, o czym zo bo wią zał się po wia do mić byd go skich

dział kow ców.

Win cen ty El sner, Ruch Pa li ko ta, okręg wy bor czy Wro -
cław

Po seł bar dzo ży wo in te re so wał się pro ble ma mi ogro -
dów i dział kow ców, za pew nia jąc o swo jej życz li wo ści 
i chę ci nie sie nia po mo cy dział kow com. Za pew nił, że
szcze gó ło wo za po zna się z tre ścią pro jek tu usta wy i wy -
ra ził wo lę kon ty nu owa nia spo tkań z dział kow ca mi 
w 2013 r. nie wy klu cza jąc po par cia dla przed sta wio ne go
pro jek tu.

• Pol skie Stron nic two Lu do we

Ma rek Gos, PSL, okręg wy bor czy Kiel ce
Po seł pod czas spo tka nia z dział kow ca mi OZ Świę to krzy -

skie go po zy tyw nie od niósł się w szcze gól no ści do sa me go
fak tu je go opra co wa nia uzna jąc, iż zło żo na do Mar szał ka
Sej mu RP pro po zy cja no wych re gu la cji w od nie sie niu do
dział kow ców i ROD win na stać się ba zą do wszel kich roz -
mów o pol skim sys te mie praw nym dla ogrod nic twa dział -
ko we go. Zde cy do wa nie za pew nił, że pro jekt So li dar nej
Pol ski z uwa gi na nie ra cjo nal ne za pi sy oraz fakt mniej szo -
ści par la men tar nej, nie zo sta nie z pew no ścią uchwa lo ny.
Po seł Gos za pew nił dział kow ców o swo im po par ciu. Po -
wie dział tak że, że bę dzie się sta rał być spra woz daw cą oby -
wa tel skie go Pro jek tu Usta wy o ROD w swo im ugru -
po wa niu par la men tar nym i struk tu rach wo je wódz kich.

Jó zef Zych, PSL, Mar sza łek se nior Sej mu, ho no ro wy
pre zes PSL, okręg wy bor czy Zie lo na Gó ra

„Za gad nie nie ogro dów dział ko wych jest mi zna ne nie

od dziś” – mó wił pod czas roz mo wy z de le ga cją dział kow -
ców z okrę gu zie lo no gór skie go. Po seł Zych uwa ża, że ini -
cja ty wa oby wa tel ska jest trud ną dro gą le gi sla cyj ną, ale
na le ży ro bić wszyst ko by chro nić dział kow ców. Za pew nił,
że bę dzie pro wa dził roz mo wy z po szcze gól ny mi po sła mi
w tej spra wie i, że dział kow cy tak że po win ni szu kać zwo -
len ni ków wśród par la men ta rzy stów. Za zna czył, że je śli
ini cja ty wa oby wa tel ska nie zy ska po par cia par la men tu, to
ko rzyst ne dla dział kow ców prze pi sy po win ny być pro ce -
do wa ne ja ko pro jekt po sel ski. Mar sza łek se nior zo bo wią -
zał się, iż uważ nie prze stu diu je oby wa tel ski pro jekt
dział kow ców.

Fran ci szek Ste fa niuk, PSL, okręg wy bor czy Chełm
Po seł za de kla ro wał cał ko wi te po par cie pro jek tu na szej

usta wy i zło żył w tym za kre sie de kla ra cję, iż ugru po wa nie
po li tycz ne PSL nie bę dzie opra co wy wa ło wła sne go pro -
jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

• Pra wo i Spra wie dli wość

Be ata Szy dło, wi ce pre zes PiS, okręg wy bor czy Chrza -
nów

Ini cja ty wa usta wo daw cza przy go to wa na przez Ko mi tet
Ini cja ty wy Usta wo daw czej Pro jek tu Usta wy o ROD
przede wszyst kim za bez pie cza pra wa użyt kow ni ków dzia -
łek i z te go też wzglę du za słu gu je na sze ro kie po par cie -
stwier dzi ła po za po zna niu się z pro jek tem usta wy po słan -
ka Be ata Szy dło. „Na cisk lob by de we lo per skie go w ca -
łym kra ju jest bar dzo sil ny, w związ ku z czym ko niecz ne
bę dzie zna le zie nie kom pro mi su, któ ry uspo koi to śro do wi -
sko i jed no cze śnie za pew ni dal sze ist nie nie ogro dów
dział ko wych”- mó wi ła pod czas spo tka nia dzia ła czy te re -
no wych PZD z te re nu mia sta Dę bi cy. Wi ce pre zes PiS za -
pro po no wa ła, aby pod czas czy ta nia pro jek tu usta wy w
Sej mie, na wi dow ni znaj do wa ła się bar dzo du ża gru pa
dział kow ców.

Ka zi mierz Mo skal, PiS, okręg wy bor czy Rze szów
Pod czas roz mów z dział kow ca mi za pew nił, iż Pra wo i

Spra wie dli wość przy stą pi do bu do wa nia po nad par tyj nej
ko ali cji na Pod kar pa ciu, któ ra umoż li wi prze gło so wa nie w
Sej mie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych.

Ta de usz Dziu ba, PiS, by ły Wo je wo da Wiel ko pol ski
Po seł wy słu chał in for ma cji o za ło że niach usta wy, otrzy -

mał jej pro jekt z uza sad nie niem i za in te re so wał się funk -
cjo no wa niem ogrod nic twa dział ko we go. Stwier dził
jed nak, że oma wia na pro ble ma ty ka jest mu sła bo zna na i
nie ma peł nej wie dzy o to czą cych się pra cach w klu bie
PiS. Pod kre ślił po nad to, że jest zwo len ni kiem utrzy ma nia
ogro dów dział ko wych w mia stach. Mu szą one sta no wić
dla każ de go mia sta re zer wę te re no wą oraz da wać miesz -
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kań com mia sta moż li wość wy po czyn ku. Po seł zło żył
obiet ni cę przed sta wie nia in for ma cji o za mie rze niach PiS
i to czą cych się pra cach w klu bie par la men tar nym.

Maks Kracz kow ski, PiS, okręg wy bor czy Pi ła
Po za po zna niu się z oby wa tel skim pro jek tem usta wy o

ROD stwier dził, że to do bry pro jekt i nie ma w nim za pi -
sów, któ re bu dzą je go wąt pli wo ści. Wy ra ził swo je uzna nie
dla tak kom plek so wo opra co wa ne go pro jek tu usta wy i je -
go uza sad nie nia, któ re od wo łu je się do hi sto rii ogrod nic -
twa dział ko we go w Pol sce oraz dla pre zen to wa nych
ure gu lo wań praw nych tej pro ble ma ty ki w in nych kra jach
Eu ro py. Swo je po par cie wy ra ził skła da jąc pod pis na li ście
oby wa te li po pie ra ją cych ten pro jekt usta wy o ROD.
„Uchwa le nie no wych ure gu lo wań praw nych dla dział -
kow ców po win no być wy ni kiem po nad par tyj ne go po ro zu -
mie nia” - mó wił po seł PiS w prze mó wie niu do dział-
kow ców pil skich. Po seł uwa ża, że jesz cze przed ze bra -
niem wy ma ga nej ilo ści pod pi sów moż na by by ło zle cić
opi nie praw ne te go pro jek tu, na wet w biu rze le gi sla cyj -
nym Sej mu, co po zwo li ło by na skró ce nie pro ce su le gi sla -
cyj ne go. 

Je rzy Ma ter na, PiS, okręg wy bor czy Zie lo na -Gó ra
Po seł Ma ter na za pew nił, że po dej mie sta ra nia aby ogro -

dy dział ko we funk cjo no wa ły na pod sta wie usta wy, a nie
na pod sta wie uchwał i prze pi sów lo kal nych, by dział kow -
cy w 2013 ro ku mie li już ja sność i nie ży li w nie pew no ści
co da lej z ogro da mi. Za pew nił, że otrzy ma ny pro jekt oby -
wa tel skiej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
prze ka że do eks per ty zy fa chow com. Po seł za pew nił, że
bę dzie miał na uwa dze i nie do pu ści aby środ ki pie nięż ne,
wkła dy dział kow ców prze zna czo ne na roz wój ro dzin nych
ogro dów dział ko wych zo sta ły prze ję te (zna cjo na li zo wa -
ne) przez skarb pań stwa.

Adam Abra mo wicz, PiS, okręg wy bor czy Chełm
Po seł za ofe ro wał roz po zna nie w swo im śro do wi sku po -

sel skim opi nii nt. moż li wo ści przy go to wa nia wła sne go
pro jek tu usta wy o ROD. Jed nak po roz mo wie z przed sta -
wi cie la mi Pol skie go Związ ku Dział kow ców i szcze gó ło -
wym za po zna niu się z za pi sa mi pro jek tu oby wa tel skie go
oso bi ście wy ra ził je go po par cie.

Krzysz tof Li piec, PiS, okręg wy bor czy Kiel ce
Pan po seł pod kre ślił swo je po par cie dla dział kow ców i

ogro dów, uzna jąc po trze bę ich dal sze go funk cjo no wa nia
i za cho wa nia wy pra co wa ne go do rob ku. Wska zał na ko -
niecz ność pod ję cia prób ce lem wy pra co wa nia po nad par -
tyj ne go po ro zu mie nia dla za cho wa nia do rob ku i idei
pol skich ogro dów dział ko wych. Zo bo wią zał się tak że, iż
po sta ra się na naj bliż szym po sie dze niu Sej mu RP do ko nać
szer szych roz mów wśród człon ków swo jej par tii co do
ewen tu al nych prac PiS nad pro jek tem usta wy o ogrod nic -
twie dział ko wym i ewen tu al ne go wspar cia Pro jek tu oby -
wa tel skie go z ra mie nia te go ugru po wa nia.

Ma rek Ast, PiS, okręg wy bor czy Zie lo na Gó ra
Za pew nił, iż za rów no on oso bi ście jak i je go ugru po wa -

nie jest przy chyl ne dział kow com do strze ga jąc w ogro dach
dział ko wych przede wszyst kim lu dzi, dla któ rych te skraw -
ki zie mi w mia stach są czę sto je dy nym miej scem od po -
czyn ku i re lak su, a nie rzad ko miej scem da ją cym moż-
li wość wy pro du ko wa nia zdro wych i ta nich owo ców i wa -
rzyw. Pan Po seł za pew nił, iż na naj bliż szym spotkaniu
Klu bu Par la men tar nego PiS bę dzie oma wia na spra wa
ogro dów dział ko wych i naj praw do po dob niej Pra wo i Spra -
wie dli wość nie wy stą pi z wła snym pro jek tem usta wy w tej
spra wie. Je śli tak się sta nie wiel ce praw do po dob nym jest,
że PiS bę dzie po pie rał pro jekt oby wa tel ski przy go to wa ny
przez dział kow ców. Pan Po seł Ma rek Ast oznaj mił, iż ro -
zu mie dla cze go dział kow cy tak bar dzo oba wia ją się bra ku
do brych prze pi sów re gu lu ją cych spra wy ogro dów dział -
ko wych, po nie waż w prze szło ści sam był dział kow cem 
i wie jak wie le pra cy wy ma ga ło urzą dze nie, a na stęp nie
utrzy ma nie ogród ka dział ko we go. Oczy wi stym dla nie go
jest, że nikt kto wło żył tak wie le pra cy i wła snych środ ków
nie go dzi się by je go do ro bek zo stał za prze pasz czo ny.

Ja cek Świat, PiS, okręg wy bor czy Wro cław
Po seł wy ra ził du że za in te re so wa nie pro jek tem usta wy,

zwra ca jąc uwa gę, że oby wa tel skie pro jek ty ustaw za słu -
gu ją na po par cie. Za pew nił, że wni kli wie za po zna się 
z pro jek tem usta wy, po sia da wszyst kie nie zbęd ne ma te -
ria ły i wy ra ził chęć po now ne go spo tka nia się z dział kow -
ca mi po do star cze niu do Sej mu RP wy ma ga nych 100.000
pod pi sów – po 23 stycz nia 2013 r.

• Plat for ma Oby wa tel ska

Bo żen na Bu kie wicz, PO, okręg wy bor czy Zie lo na -Gó ra
Pa ni Po seł z du żym za in te re so wa niem przy ję ła pro po -

no wa ne przez dział kow ców roz wią za nia le gi sla cyj ne.
Oświad czy ła, iż na dzień dzi siej szy Plat for ma Oby wa tel -
ska nie zaj mu je się pra ca mi nad pro jek tem usta wy o ogro -
dach dział ko wych, ale naj praw do po dob niej ta kie pra ce
zo sta ną pod ję te wio sną przy szłe go ro ku. Bo że na Bu kie -

wicz za pew ni ła, iż Plat for ma Oby wa tel ska nie po zwo li
skrzyw dzić dział kow ców, a pra ce nad pro jek tem par tii bę -
dą sze ro ko kon sul to wa ne ze śro do wi skiem dział ko wym.

Ry szard Za wadz ki, PO, okręg wy bor czy Ryb nik
Pod czas spo tka nia z dział kow ca mi w Ryb ni ku Po seł

wspo mniał o wie lo let niej współ pra cy z ogro da mi, pro sił
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ze bra nych o wy mia nę in for ma cji do ty czą cych po stę pu
dzia łań oby wa tel skie go pro jek tu usta wy. Po seł wy ra ził na -
dzie ję, że pod czas prac w ko mi sjach sej mo wych uda się
osią gnąć kom pro mi so we za pi sy istot ne dla spraw ne go
funk cjo no wa nia ogro dów.

To masz Tom czy kie wicz, PO, okręg wy bor czy Ka to wi ce
Po seł po in for mo wał, że pro jekt oby wa tel ski usta wy 

o ro dzin nych ogro dach dział ko wych bę dzie pro ce do wa -
ny w Sej mie, ale praw do po dob nie je go ugru po wa nie po -
li tycz ne zło ży w tej spra wie pro jekt rzą do wy. Wy ra ził
na dzie ję, że w cza sie prac w ko mi sjach sej mo wych moż -
na bę dzie osią gnąć kom pro mi so we za pi sy w wie lu istot -
nych dla dział kow ców spra wach. Pod kre ślił, że przy-
wią zu je du żą wa gę do dal szych dzia łań w tym za kre sie 
i dla te go w naj bliż szym cza sie wy zna czy oso bę spo śród
swo ich współ pra cow ni ków do bie żą cych kon tak tów z OZ
Ślą skim PZD. Wy ra ził rów nież wstęp ną zgo dę co do
udzia łu w więk szym spo tka niu z dział kow ca mi, ale bę -
dzie to moż li we do pie ro po zło że niu przez Plat for mę Oby -
wa tel ską pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych.

Ar tur Gie ra da, PO, okręg wy bor czy Kiel ce
Po seł z uzna niem od niósł się do oby wa tel skiej ini cja ty -

wy usta wo daw czej stwier dza jąc, iż słusz nym by ło opra co -
wa nie przez śro do wi sko dział kow ców pro jek tu, któ ry
zo sta nie zło żo ny w Sej mie. Je go zda niem, przy go to wa nie
jak naj lep szych i w peł ni spój nych re gu la cji, da ją cych gwa -
ran cję dal sze go funk cjo no wa nia bli sko 5 ty się cy ogro dów
w na szym kra ju, po win no od by wać się przy udzia le przed -
sta wi cie li dział kow ców i Związ ku. Od no sząc się do pro -
jek tu usta wy dział ko wej So li dar nej Pol ski po seł stwier dził,
ze jest ona nie do przy ję cia, ja ko ode rwa na od rze czy wi sto -
ści i nie re al na w za sto so wa niu.  Je go zda niem nie zbęd ne
jest stwo rze nie ta kich za pi sów ran gi usta wo wej, aby przy -
szłość dział kow ców i ROD nie by ła uza leż nio na od do brej
lub złej wo li sa mo rzą dów. Ko niecz nym jest w tym za kre -
sie stwo rze nie me cha ni zmów praw nych, któ re sku tecz nie
wy ha mu ją i tak ro sną ce za ku sy na znacz ną już część te re -
nów ogro dów. Opra co wy wa ne pro jek ty ustaw ze stro ny
So li dar nej Pol ski czy So ju szu Le wi cy De mo kra tycz nej
mo gą, je go zda niem po słu żyć stwo rze niu kom plek so wych
i jed no li tych za pi sów usta wo wych, nie bę dąc jed no cze śnie
wy znacz ni kiem kie run ku w ja kim po win na owa dro ga le -
gi sla cyj na pójść. „Na le ży wzo rem in nych kra jów eu ro pej -
skich ta kich jak Niem cy czy Wiel ka Bry ta nia do ce nić ro lę
ogro dów dział ko wych, a nie dą żyć do ich li kwi da cji” 
– mó wił pod czas spo tka nia z dział kow ca mi Okrę go we go
Za rzą du Świę to krzy skie go PZD w Kiel cach.

Ro bert Do whan, se na tor PO, okręg wy bor czy Zie lo na
Gó ra

Se na tor przy znał, że do tej po ry nie był za zna jo mio ny 
z pro ble ma ty ką ro dzin nych ogro dów dział ko wych i ne ga -
tyw nych dla dział kow ców skut ków wy ro ku Try bu na łu

Kon sty tu cyj ne go ale wy ra ził prze ko na nie, że w mia stach
po win no być miej sce dla ogro dów dział ko wych. Do ce nił
pa sję i spo łecz ne za an ga żo wa nie lu dzi zwią za nych z ogro -
da mi dział ko wy mi, za pew nił, iż za in te re su je się spra wą,
chęt nie na wią że bliż sze kon tak ty z dział kow ca mi i bę dzie
śle dził roz wój spraw zwią za nych z usta wo daw czą ini cja ty -
wą dział kow ców. Rów no cze śnie, jak wy ni ka z na szych in -
for ma cji, se na tor za blo ko wał swój ad res e -ma ilo wy dla
li stów wy sy ła nych przez dział kow ców dro gą elek tro nicz ną
ws. pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Mał go rza ta Ja ny ska, PO, okręg wy bor czy Pi ła
Pa ni Po seł nie za ję ła sta no wi ska w spra wie po par cia

pro jek tu usta wy o ROD. Po in for mo wa ła na to miast, że
Plat for ma Oby wa tel ska opra co wu je swój pro jekt usta wy.
Nie po da ła ter mi nu za koń cze nia prac nad ich pro jek tem
ani ter mi nu je go prze ka za nia do Sej mu. Pod da ła w wąt pli -
wość, co do zgod no ści z pra wem usta wo we prze kształ ce -
nie PZD w sto wa rzy sze nie dzia ła ją ce na pod sta wie usta wy
pra wo o sto wa rzy sze niach. Uwa ża, że Sejm wi nien pro ce -
do wać na wszyst kich pro jek tach zgło szo nych przez ugru -
po wa nia po li tycz ne i win ny one być one do pusz czo ne do
pro ce do wa nia na rów nych pra wach.

Sta ni sław Iwan, se na tor PO, okręg wy bor czy Zie lo na
Gó ra

Na spo tka niu z zie lo no gór ski mi dział kow ca mi przed -
sta wił sta no wi sko Plat for my Oby wa tel skiej, w któ rym za -
war ta by ła in for ma cja, że „dział kow ców nie spo tka
krzyw da”.  Se na tor za de kla ro wał, iż szcze gó ło wo za po -
zna się z tre ścią Pro jek tu Usta wy o ROD au tor stwa dział -
kow ców oraz do ko na ro ze zna nia ska li, eta pu i kie run ku
prac Plat for my Oby wa tel skiej nad ewen tu al nym pro jek -
tem par tii.

Je rzy Bo row czak, PO, okręg wy bor czy Gdańsk
Po seł jest człon kiem ze spo łu opra co wu ją ce go po sel ski

pro jekt usta wy o ogrod nic twie dział ko wym z Klu bu Plat -
for my Oby wa tel skiej. Wy ra ził swo je głę bo kie prze ko na -
nie, że je że li dział kow cy zło żą pro jekt oby wa tel ski, to
przej dzie on pierw sze czy ta nia i tra fi pod ob ra dy wła ści -
wej Ko mi sji Sej mo wej. Bo row czak wska zał, że w no wej
usta wie dział ko wej znaj dą się prze pi sy zwięk sza ją ce
wpływ gmin i sa mo rzą dów te ry to rial nych na ogro dy dział -
ko we. W je go opi nii pew ne szcze gó ły funk cjo no wa nia
ogro dów bę dą uzgad nia ne na po zio mie lo kal nym. Pa dło
rów nież za pew nie nie, iż w pra cach nad no wą usta wą par -
la men ta rzy ści bę dą kon sul to wać się ze śro do wi skiem
dział kow ców. Przed sta wi cie le PZD ma ją być za pra sza ni
do wy ra że nia swo je go sta no wi sko na te mat pro po no wa -
nych re gu la cji. Pro jekt po sel ski ma nie być „krzyw dzą cy”
dla dział kow ców.

John God son, PO, okręg wy bor czy Łódź
John God son po in for mo wał, że je go ugru po wa nie po -
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wo ła ło we wnętrz ny, nie for mal ny ze spół, któ ry pra cu je nad
wła snym pro jek tem usta wy do ty czą cej ogro dów dział ko -
wych. Jed no cze śnie obie cał ak tyw ne włą cze nie się w pra -
ce te go ze spo łu, by móc skon fron to wać za ło że nia obu
pro jek tów. Za de kla ro wał rów nież za ję cie sta no wi ska w
spra wie pro jek tu po je go do kład nym prze ana li zo wa niu.
Pod czas spo tka nia z dział kow ca mi w Ło dzi py tał m.in. w
ja ki spo sób zo sta ła roz wią za na kwe stia unie za leż nie nia
pra wa do dział ki od przy na leż no ści or ga ni za cyj nej, czy
też okre śle nie za sad pro wa dze nia ogro dów przez in ne sto -
wa rzy sze nia.

Ra fał Gru piń ski, Prze wod ni czą cy Klu bu Par la men tar -
ne go PO, okręg wy bor czy Po znań

Prze wod ni czą cy z za in te re so wa niem wy słu chał in for -
ma cji pro jek cie oby wa tel skim oraz po in for mo wał, że Plat -
for ma Oby wa tel ska za po zna się z pro jek tem i uwzględ ni
go w pra cach pro wa dzo nych przez klub PO pod kie run -
kiem po sła Hu skow skie go z Wro cła wia. Po in for mo wał
rów nież, że pra ce nad pro jek tem usta wy do pie ro roz po -
czy na ją się w klu bie i że ze wstęp ny mi wy ni ka mi za po zna
się w nad cho dzą cym ty go dniu. Po seł za pew nił rów nież o
wo li uchwa le nia no wej usta wy w na ka za nym przez Try -
bu nał ter mi nie 18 mie się cy od pu bli ka cji wy ro ku.

Ma rze na Okła -Drew no wicz, PO, okręg wy bor czy Kiel ce
Zda niem po słan ki szcze gól nie cen ne jest opra co wa nie

przez Zwią zek ma te ria łów in for ma cyj nych i pro mo cyj -
nych oby wa tel skie go Pro jek tu Usta wy – w szcze gól no ści
w za kre sie przy stęp no ści ich tre ści. Po słan ka po in for mo -
wa ła, że  Plat for ma Oby wa tel ska opra co wu je swój pro -
jekt usta wy o ogrod nic twie dział ko wym, któ ry wi nien być
osta tecz nie przy go to wa ny w I kwar ta le ro ku przy szłe go.
Zda niem Pa ni Po seł, z chwi lą je go ukoń cze nia po wi nien
on być skon sul to wa ny ze śro do wi skiem dział kow ców.
Zda niem Pa ni Po seł po win no udać się wy pra co wać ta kie
re gu la cje, któ re po zwo lą za cho wać do tych cza so wy do ro -
bek dział kow ców i ogro dów dział ko wych.

Ar ka diusz Li twiń ski, PO, okręg wy bor czy Szcze cin
Po seł po in for mo wał, że ogól nie za po znał się z pro jek -

tem usta wy wcze śniej mu do star czo nym i jest zo rien to -
wa ny w sy tu acji dział kow ców i ogro dów. Za de kla ro wał,
iż bę dzie za bie gał, aby w nie dłu gim cza sie po wstał ze spół,
któ ry bę dzie pra co wał na rzecz no wej usta wy o ogro dach.
Uwa ża, że przed sta wi cie le PZD po win ni uczest ni czyć 
w pra cach ta kie go ze spo łu. Po seł był za in te re so wa ny czy
na szcze blu kra jo wym pro wa dzo ne są roz mo wy w spra -
wie spo tka nia się z klu bem po sel skim PO. Zło żył pod pis
na li ście po par cia Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych. Wy wią za ła się dys ku sja wy ni ka ją ca z tro ski o los
ogro dów. Pan Po seł po in for mo wał nas, że Plat for ma Oby -
wa tel ska praw do po dob nie zło ży swój pro jekt usta wy do -
ty czą cy ogro dów dział ko wych na po cząt ku przy szłe go
ro ku.

Zbi gniew Ry na sie wicz, PO, Prze wod ni czą cy struk tur
PO na Pod kar pa ciu, okręg wy bor czy Rze szów

Po in for mo wał dział kow ców, iż w Sej mie mu si zo stać
uchwa lo na usta wa o ogro dach dział ko wych przy go to wa -
na przez po słów Plat for my Oby wa tel skiej. W naj bliż szym
cza sie dział kow cy otrzy ma ją pro jekt usta wy w ce lu za po -
zna nia się z nim i wnie sie nia uwag. Ry na sie wicz nie za jął
żad ne go sta no wi ska w spra wie oby wa tel skie go pro jek tu
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Mi ro sław Plu ta, PO, okręg wy bor czy Rze szów
Pod czas spo tka nia z dział kow ca mi po wie dział „że po -

pie ra i bę dzie po pie rał Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we”. Po -
nad to po seł przed sta wił sta no wi sko Pre mie ra RP Do nal da
Tu ska, któ ry na spo tka niu w PO wy ra ził się: że nie moż -
na skrzyw dzić pol skich dział kow ców.  Po seł wy po wie -
dział się rów nież, że bę dzie lob bo wał wśród po słów PO
aby po pie ra li oby wa tel ski pro jekt Usta wy o ROD. Na za -
koń cze nie swo je go wy stą pie nia, zwró cił się do ze bra nych
aby skła da li pod pi sy po pie ra ją ce oby wa tel ski pro jekt
Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Jan Ru lew ski, se na tor PO, okręg wy bor czy Byd goszcz
Se na tor Ru lew ski po wie dział dział kow com, że za po znał

się z pro jek tem usta wy, a na stęp nie prze ka zał in for ma cje
w te ma cie spo so bu pro ce do wa nia pro jek tu oby wa tel skie -
go, w czym uczest ni czyć bę dzie mię dzy in ny mi rów nież
izba par la men tu któ rej jest człon kiem, czy li Se nat. Prze wi -
dy wa ne pro ce du ry są sto sun ko wo dłu gie, a ro lą Se na tu
jest od nie sie nie się głów nie do za strze żeń człon ków Try -
bu na łu wy ra żo nych w tre ści je go wy ro ku. Wy ra ził prze ko -
na nie o po trze bie ob ję cia usta wą rów nież in nych ogro dów,
nie wcho dzą cych w struk tu ry PZD oraz za zna czył wa gę
uwzględ nie nia kwe stii ochro ny śro do wi ska. Za in te re so -
wa nie se na to ra Ru lew skie go bu dzi ły też wąt ki dot. zwol -
nień po dat ko wych od nie ru cho mo ści i zwią za ne z tym
za in te re so wa nie lo kal nych sa mo rzą dów. Po seł po twier dził
praw do po dob ny sce na riusz zło że nia w Sej mie kil ku pro -
jek tów usta wy przez róż ne ugru po wa nia po li tycz ne, co
mo że pro wa dzić do po wo ła nia w tej spra wie ko mi sji nad -
zwy czaj nej. Je go zda niem no wa usta wa win na być jed na
dla wszyst kich ogro dów i dział kow ców.

Ste fan Nie sio łow ski, PO, okręg wy bor czy Zie lo na Gó ra
Po seł Ste fan Nie sio łow ski oświad czył, iż Plat for ma

Oby wa tel ska koń czy już pra ce nad wła snym pro jek tem
usta wy do ty czą cym ogrod nic twa dział ko we go i w naj bliż -
szym cza sie uj rzy on świa tło dzien ne. Z uwa gi, iż po seł
nie zaj mo wał się tą te ma ty ką nie po tra fił kon kret nie od po -
wie dzieć, ja kie za pi sy się w nim znaj dą. Obie cał, iż w cią -
gu ty go dnia skon tak tu je się z przed sta wi cie la mi na szej
de le ga cji i do star czy im pro jekt PO.

Po seł za zna czył, iż w Sej mie łącz nie z ini cja ty wą oby -
wa tel ską dział kow ców, znaj dzie się jesz cze pro jekt no we -
li za cji usta wy zło żo ny przez SLD oraz pro jekt PO,
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So li dar nej Pol ski i być mo że Ru chu Pa li ko ta, dla te go naj -
praw do po dob niej w ce lu uchwa le nia no wej usta wy zo sta -
nie po wo ła na ko mi sja sej mo wa, któ ra opra cu je kom-
pro mi so we roz wią za nie bę dą ce osta tecz nym ak tem praw -
nym za bez pie cza ją cym pra wa dział kow ców i wła ści cie li
grun tów, umoż li wia ją cym zrów no wa żo ny roz wój miast i
gmin. Za zna czył, iż w pra cach ko mi sji sej mo wej na pew -
no we zmą udział z gło sem opi niu ją cym i do rad czym

przed sta wi cie le śro do wi ska dział kow ców. Po seł Ste fan
Nie sio łow ski pod trzy mał swój po gląd, iż ogro dy dział ko -
we po win ny być zlo ka li zo wa ne po za ści słym cen trum du -
żych miast, stwier dził, iż po za Pol ską nie spo tkał się 
z ogro da mi dział ko wy mi w cen trach eu ro pej skich sto lic.
Nie okre ślił jed nak jak mia łoby wy glą dać ure gu lo wa nie
tej kwe stii w Pol sce.

Bu du jąc ko ali cję po par cia na rzecz pro jek tu usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych dział kow cy do cie ra -
ją do róż nych śro do wisk, któ rym bli skie są spra wy zwy -
kłych lu dzi. To wła śnie sa mo rzą dow cy są ty mi, któ rzy
naj le piej zna ją i ro zu mie ją po trze by i ocze ki wa nia lo kal -
ne go śro do wi ska. Nie za leż nie od uwa run ko wań spo łecz -
no -go spo dar czych re gio nu, któ rym za rzą dza ją, a tak że
swo ich przeko nań po li tycz nych lub przy na leż no ści par -
tyj nej, sa mo rzą dow cy chęt nie spo ty ka ją się z dział kow ca -
mi, a co wię cej wy ra ża ją swo je uzna nie i po par cie dla

ogro dów i ini cja ty wy usta wo daw czej dział kow ców m.in.
po przez pod pis pod pro jek tem usta wy o ROD. Lo kal ni po -
li ty cy wi dzą w ogro dach waż ne z punk tu wi dze nia eko lo -
gii te re ny zie lo ne, a w dział kow cach i za rzą dach ogro dów
– part ne rów do roz mów i współ pra cy na rzecz lep szych 
i bar dziej przy ja znych wa run ków ży cia lo kal nych spo łecz -
no ści. Po ni żej pre zen tu je my wy po wie dzi tych przed sta -
wi cie li sa mo rzą dów lo kal nych, któ rzy do tej po ry spo tka li
się z dział kow ca mi w róż nych re jo nach Pol ski.

• KP So li dar na Pol ska

Ar ka diusz Mu lar czyk, Prze wod ni czą cy KP So li dar na
Pol ska, okręg wy bor czy No wy Sącz

Po seł Mu lar czyk był za sko czo ny sta no wi skiem dział -
kow ców ws. pro jek tu usta wy dział ko wej zło żo nej przez
SP. Pod czas spo tka nia z dział kow ca mi po wie dział, że nie
był świa do my, iż pro jekt przy go to wa ny przez po sła De rę
bu dzi w śro do wi sku dział ko wym tak ne ga tyw ne emo cje,
a tak że me ry to rycz ne za strze że nia. Wy ja śnił, że So li dar na
Pol ska za wie rzy ła pro jekt usta wy do ty czą cy ogro dów
dział ko wych po sło wi An drze jo wi De rze, gdyż uzna no go
za fa chow ca w tej dzie dzi nie. Oce na ta ka wy ni ka ła z sy -
tu acji – po seł De ra re pre zen to wał Sejm przez Try bu na łem

Kon sty tu cyj nym w spra wie dział kow ców i za skar żo nej
usta wy. Człon ko wie Klu bu So li dar nej Pol ski uzna li więc
na tej pod sta wie, że ak tyw ność po sła De ry w tej dzie dzi -
nie wy ni ka z je go wie dzy i za in te re so wań. Dla te go bez
za strze żeń i wni ka nia w szcze gó ły za ak cep to wa no  i przy -
ję to pro jekt usta wy dział ko wej, któ ry przy go to wał. Po seł
Mu lar czyk za pew nił wszyst kich obec nych na spo tka niu
dział kow ców, że za po zna się z do star czo ny mi ma te ria ła -
mi i pod czas ko lej ne go spo tka nia bę dzie mógł za jąć sta no -
wi sko w spra wie pro jek tu usta wy o rod, jak rów nież
od nie sie się do za strze żeń, co do usta wy pro po no wa nej
przez So li dar ną Pol skę.

VI. SAMORZÑDOWCY WSPIERAJÑ DZIAŁKOWCÓW 
I OBYWATELSKI PROJEKT USTAWY O ROD

Okrę go wy Za rząd w Czę sto cho wie
Czę sto cho wa, woj. ślą skie

Pre zy dent Czę sto cho wy Krzysz tof Ma ty jasz czyk za -
pew nił dział kow ców o swo im po par ciu dla ini cja ty wy
usta wo daw czej do ty czą cej oby wa tel skie go pro jek tu usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i pro po no wa nych
w nim roz wią za niach. Zda niem Pa na Pre zy den ta prze ka -
za ny pro jekt usta wy za bez pie cza na by te na prze strze ni po -

nad 100 lat hi sto rii i tra dy cji ru chu ogrod nic twa dział ko -
we go na zie mi czę sto chow skiej, pra wa dział kow ców oraz
mo że słu żyć współ pra cy po mię dzy sa mo rzą dem, a związ -
kiem dział kow ców. Pre zy dent Czę sto cho wy pod kre ślił, że
ro dzin ne ogro dy dział ko we to spo sób na ży cie dla wie lu
miesz kań ców tego mia sta, co po win no spo tkać się ze
wspar ciem elit rzą dzą cych. 
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po wiat mysz kow ski, woj. ślą skie
Przed sta wi ciel Sta ro sty Mysz kow skie go (rzecz nik

pra so wy Mar cin Pi lis) po twier dził pod czas spo tka nia z
dział kow ca mi sło wa Sta ro sty do ty czą ce peł ne go po par cia
dla ini cja ty wy usta wo daw czej pro jek tu usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych, ja ko urzą dzeń uży tecz no ści
pu blicz nej, któ re speł nia ją po ży tecz ne funk cje dla lo kal nej
spo łecz no ści.

Okrę go wy Za rząd Świę to krzy ski 
Kiel ce, woj. świę to krzy skie

Pre zy dent Mia sta Kiel ce Woj ciech Lu baw ski w swym
wy stą pie niu od niósł się w szcze gól no ści do opra co wa ne go,
oby wa tel skie go Pro jek tu Usta wy o ROD. Wy ra ził swo je
peł ne po par cie dla przy go to wa nych za pi sów, któ re je go
zda niem kom plek so wo za bez pie cza ją pra wa dział kow ców
i ogro dów. Po kre ślił tak że ro lę ro dzin nych ogro dów dział -
kow ców dla śro do wi ska na tu ral ne go – utrzy ma nie rów no -
wa gi eko lo gicz nej w mie ście, zna cze nia ROD za rów no dla
sa mych użyt kow ni ków dzia łek, ale tak że człon ków spo -
łecz no ści lo kal nej. Pan Woj ciech Lu baw ski do ce nił tak że
fakt utrzy my wa nia tak du żych te re nów zie lo nych ze środ -
ków fi nan so wych sa mych dział kow ców bez par ty cy pa cji
ze stro ny miej skiej ka sy. Wspie ra Zwią zek i wszel kie je go
dzia ła nia zmie rza ją ce do za cho wa nia do rob ku ogro dów
dział ko wych w Pol sce. Sło wa Pre zy den ta zna la zły tak że
swo je od zwier cie dle nie w pi śmie skie ro wa nym do OZ, 
w któ rym po raz ko lej ny po twier dzo ne zo sta ło sta no wi sko
Wło da rzy Mia sta Kiel ce do dział kow ców, ROD i sa mej idei
ogrod nic twa dział ko we go.

Wi ce pre zy dent Mia sta Kiel ce Cze sław Gru szew ski
za pew nił o dal szym po par ciu dla dział kow ców i ich sta rań
o za cho wa nie ROD. Wi ce pre zy dent w swym wy stą pie niu
po twier dził w peł ni wy ra żo ne wcze śniej sta no wi sko o peł -
nej przy chyl no ści i życz li wo ści Ma gi stra tu dla kie lec kich
ogro dów i 10 ty się cy użyt kow ni ków dzia łek. Wska zał na
bar dzo do brą współ pra cę na li nii Urząd Mia sta – PZD w
za kre sie dzia łal no ści ROD na te re nie mia sta. Za rę czył, iż
po trze ba wspar cia dzia łań dział kow ców przez obec ne wła -
dze sa mo rzą do we wy ni ka nie z ko niunk tu ral nej po trze by,
lecz z oso bi stych prze ko nań. Za pro po no wał tak że wy -
mier ne i kon kret ne for my współ pra cy z dział kow ca mi jak
na przy kład zor ga ni zo wa nie spe cjal nej kon fe ren cji pra so -
wej z przed sta wi cie la mi Okrę go we go Za rzą du Świę to -
krzy skie go i świę to krzy skich ROD oraz Urzę du Mia sta.
Na gło śnie nie i wy ja śnie nie te ma tu w lo kal nych me diach
po mo że bli żej za po znać się z pro jek tem Usta wy i ak tu al -
ną sy tu acją PZD szer sze mu spo łe czeń stwu. Wi ce pre zy -
dent za pew nił tak że o dal szej po trze bie dia lo gu z dział-
kow ca mi, ja ko z du żą i waż ną gru pą spo łecz ną. 

woj. świę to krzy skie
Czło nek Za rzą du Wo je wódz twa Świę to krzy skie go

Piotr Żo łą dek w imie niu wła snym i wo je wo dy świę to -
krzy skie go z uzna niem od niósł się do zło żo ne go na rę ce
Mar szał ka Sej mu Pro jek tu oby wa tel skiej ini cja ty wy usta -
wo daw czej. Stwier dził, iż w peł ni słusz nym jest przy go -
to wa nie re gu la cji od no szą cych się do pol skich ogro dów
dział ko wych przez śro do wi sko, któ re go one do ty czą. To
wła śnie ci lu dzie naj le piej wie dzą bo wiem, ja kie kon struk -
cje praw ne są nie zbęd ne dla za bez pie cze nia dal sze go
funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych i za -
cho wa nia wy pra co wa ne go, na prze strze ni czę sto kil ku po -
ko leń, ma jąt ku na użyt ko wa nych dział kach. Po twier dził
on su ge stię, w myśl któ rej le piej pra co wać nad jed nym
pro jek tem Usta wy, ani że li po chy lać się nad licz bą kil ku
pro po zy cji. W ten spo sób nie za tra ci się tym sa mym sen -
su i pod sta wo we go trzo nu no wych za pi sów. Czło nek Za -
rzą du Wo je wódz twa Świę to krzy skie go z uzna niem
od niósł się do ro li ogro dów ja ka jest nie zmien na mi mo
upły wa ją ce go cza su. Po trze ba funk cjo no wa nia ROD w
na szym wo je wódz twie jak i w ska li ca łe go kra ju nie pod -
le ga, zda niem Pa na Pio tra Żo łąd ka, naj mniej szej na wet
dys ku sji. Trze ba chro nić to co do brze funk cjo nu je i jest
tak waż ne dla po nad mi lio na dział kow ców i człon ków ich
ro dzin. Za pew nił, iż tak jak w la tach po przed nich, On sam
jak i Mar sza łek Wo je wódz twa Świę to krzy skie go oraz ca -
łe struk tu ry PSL w wo je wódz twie są za wsze życz li we dla
użyt kow ni ków dzia łek i PZD, z któ rym jak po ka zu je mi -
nio ny czas, współ pra ca ukła da się bar dzo do brze. Śro do -
wi sko świę to krzy skich dział kow ców za wsze mo że li czyć
na Je go po par cie, szcze gól nie w tak waż nych kwe stiach
jak oby wa tel ska ini cja ty wa usta wo daw cza wy pły wa ją ca
z sa me go śro do wi ska dział ko we go.

po wiat piń czow ski, woj. świę to krzy skie
Jan Mo skwa – Sta ro sta Po wia tu Piń czow skie go i 

Ma rek Oma sta – Wi ce sta ro sta Po wia tu Piń czow skie go
po pie ra ją oby wa tel ski pro jekt Usta wy o ROD. Pod czas
spo tka nia z dział kow ca mi wi ce sta ro sta za pew nił po przez
ja sną de kla ra cję, iż ro dzin ne ogro dy dział ko we z uwa gi
na swą ro lę dla spo łecz no ści lo kal nej jak i śro do wi ska na -
tu ral ne go, na le ży chro nić przed wszel ki mi za ku sa mi co
do ich li kwi da cji i wy ko rzy sta nia tak po zy ska ne go te re nu
na ce le ko mer cyj ne. Do brą pu en tą wy po wie dzi Pa na Wi -
ce sta ro sty niech bę dzie krót kie zda nie na ko niec roz mo wy 
z dział kow ca mi – „Nie daj cie się! Je ste śmy z Wa mi!”

Po twier dze niem po wyż sze go sta no wi ska by ło tak że sta -
no wi sko Pa ni Kie row nik Wy dzia łu Rol nic twa, Le śnic -
twa i Ochro ny Śro do wi ska –Jo lan ty Pie ka ry, któ ra
zga dza jąc się ze sło wa mi Wi ce sta ro sty za zna czy ła, iż waż -
nym jest aby dział kow cy za cho wa li jed no li tą i ogól no pol -
ską struk tu rę. Tyl ko ta ka for ma jest gwa ran tem za cho -
wa nia tra dy cji ogro dów dział ko wych i sta no wi re al ną,
zna czą cą for mę re pre zen ta cji ca łe go śro do wi ska użyt kow -
ni ków dzia łek i ich ro dzin.
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Okrę go wy Za rząd w Zie lo nej Gó rze
Zie lo na Gó ra, woj. lu bu skie

Pre zy dent Zie lo nej Gó ry Ja nusz Ku bic ki zło żył swój
pod pis na li ście po par cia oby wa tel skie go pro jek tu usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Wi ce pre zy dent Zie lo nej Gó ry Da riusz Le sic ki pod -
czas spo tka nia z dział kow ca mi pod kre ślił do brą współ pra -
cę Urzę du Mia sta z Okrę go wym Za rzą dem PZD w
Zie lo nej Gó rze. Po wie dział, że dla dział kow ców drzwi w
Urzę dzie są za wsze otwar te. Za pew nił, iż dzia ła nia Urzę -
du Miej skie go w Zie lo nej Gó rze wspie ra ją ce usta wę i
Zwią zek by ły i są świa do me i głę bo ko prze my śla ne, po -
nie waż mia sto nic nie tra ci, tyl ko zy sku je, na obec no ści
Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych w je go kra jo bra zie.
Za zna czył, że dział kow cy dla po pra wy sta nu zie le ni oraz
or ga ni zo wa nia ży cia i spę dza nia wol ne go cza su osób star -
szych ro bią bar dzo do brą ro bo tę. 

Ża gań, woj. lu bu skie
Bur mistrz Ża ga nia Sła wo mir Ko wal za de kla ro wał

po moc ogro dom ża gań skim, z któ ry mi od kil ku lat z po -
wo dze niem współ pra cu je. Za pew nił, że ogro dy w je go
mie ście bę dą da lej ist nieć i ni ko mu nie prze szka dza ją.
Bur mistrz przy po mniał, iż sam po dej mo wał sta no wi ska
w obro nie usta wy o ROD z dnia 5 lip ca 2005 ro ku i ro bił
to od ser ca, z życz li wo ści dla dział kow ców za ape lo wał, by
dział kow cy wal czy li o usta wo we gwa ran cje swo ich praw. 

Okrę go wy Za rząd we Wro cła wiu
po wiat ole śnic ki, woj. dol no ślą skie

Bur mistrz Mia sta i Gmi ny Bie ru tów Wła dy sław Bo -
gu sław Ko biał ka za pew nił o peł nym po par ciu pro jek tu
usta wy. Za po wie dział tak że, że spe cjal ne wy stą pie nie w
tej spra wie prze śle do Mar szał ka Sej mu RP i Klu bów Par -
la men tar nych.

po wiat średz ki, woj. dol no ślą skie
Bur mistrz Mia sta i Gmi ny Śro da Ślą ska Bo gu sław

Kra suc ki pod czas spo tka nia z dział kow ca mi w sa mych
życz li wych sło wach od no sił się do dzia łal no ści spo łecz nej
w PZD i ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Za de kla ro -
wał pi sem ne po par cie dla oby wa tel skie go pro jek tu usta wy
o rod, któ re zo bo wią zał się prze ka zać do Mar szał ka Sej -
mu oraz do Prze wod ni czą cych Klu bów Par la men tar nych.

Okrę go wy Za rząd w Po zna niu
Po znań, woj. wiel ko pol skie

Pre zy dent Po zna nia Ry szard Gro bel ny ko lej ny raz
po ka zał swo ja przy chyl ność dla ogro dów dział ko wych
i po parł ini cja ty wę oby wa tel ską dział kow ców pod pi -
su jąc się pod pro jek tem usta wy o ROD! Pre zy dent Po -
zna nia swo je wy stą pie nie pod czas ga li wrę cze nia na gród
zwy cięz com XIX edy cji kon kur su „Zie lo ny Po znań” po -
świę cił ogro dom dział ko wym po twier dza jąc, że roz wój
ogro dów w Po zna niu jest spój ny z roz wo jem mia sta, a

bio rąc pod uwa gę rów nież aspekt spo łecz ny ogro dów są
one nie zbęd nym ele men tem współ cze sne go spo łe czeń -
stwa.

Wo je wo da Wiel ko pol ski Piotr Flo rek pod czas spo tka -
nia z dział kow ca mi pod kre ślił po trze bę pro wa dze nia dzia -
łań dla uchwa le nia do bre go pra wa chro nią ce go dział -
kow ców i ogro dy w ter mi nie za kre ślo nym przez Try bu -
na łem Kon sty tu cyj ny. Oce nił przed sta wio ny pro jekt usta -
wy ja ko in te re su ją cy i wy cho dzą cy na prze ciw po trze bie
do sto so wa nia pra wa do wy mo gów wy ni ka ją cych z tre ści
wy ro ku Try bu na łu. Uznał za waż ną go to wość Związ ku do
roz mo wy nad osta tecz nym kształ tem usta wy, w któ rej mu -
szą zo stać za war te za rów no ocze ki wa nia dział kow ców 
i Związ ku, jak i in te res Pań stwa i sa mo rzą dów lo kal nych.
Wo je wo da uwa ża, że pro jekt mo że być pod sta wą do prac
nad osta tecz nym kształ tem usta wy i po wi nien być bra ny
pod uwa gę przez ugru po wa nia par la men tar ne za mie rza -
ją ce zgła szać wła sne pro jek ty usta wy.

Gnie zno, woj. wiel ko pol skie
Pre zy dent Mia sta Gnie zna Ja cek Ko wal ski pod czas

spo tka nia z dział kow ca mi po raz ko lej ny wy ka zał swo je
po par ci dla ogro dów i dzia łań Związ ku w ich obro nie. Za -
de kla ro wał chęć na pi sa nia swo je go sta no wi ska do Pa ni
Mar sza łek Ewy Ko pacz ne gu ją ce go jej dzia ła nia w za kre -
sie nie rów ne go sto so wa nia pra wa przy re je stro wa niu pro -
jek tów ustaw. 

Okrę go wy Za rząd w Ło dzi
Kut no, woj. łódz kie

Pre zy dent Kut na – Zbi gniew Bu rzyń ski zło żył pod -
pis pod pro jek tem usta wy o ROD. To sa mo uczy ni li
Wi ce pre zy dent – Pan Ja cek Bocz ka ja i Prze wod ni czą -
cy Ra dy Miej skiej – pan Grze gorz Choj nac ki. Po nad -
to Pre zy dent Bu rzyń ski nie tyl ko wy ra ził sło wa uzna nia
dla pro jek tu, ale jed no znacz nie po parł ideę ogrod nic twa
dział ko we go, ja ko jed ną z naj lep szych form wy po czyn ku
i ak tyw no ści spo łecz nej. Do dał, że ogro dy do sko na le
wkom po no wu ją się w lo kal ny kra jo braz, sta no wią miej sce
bu do wa nia po zy tyw nych re la cji i po staw pro spo łecz nych.
Za pew nił, że ist nie nie ogro dów ab so lut nie nie stoi 
w sprzecz no ści z po trze ba mi mia sta. Wła dze Kut na pla nu -
jąc in we sty cje sta ra ją się uwzględ niać po trze by śro do wi -
ska na tu ral ne go i za sa dy zrów no wa żo ne go roz wo ju. W
stu dium za go spo da ro wa nia prze strzen ne go Kut na, któ re
w grud niu bę dzie przed mio tem ob rad Ra dy Miej skiej nie
tyl ko utrzy ma no do tych cza so we, ko rzyst ne dla ROD za -
pi sy, ale rów nież po sze rzo no ilość te re nów, któ re mo gą
być prze zna czo ne pod ogrod nic two dział ko we. 

po wiat pa ję czań ski, woj. łódz kie
Prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej w Dzia ło szy nie Sta -

ni sław Ra no szek oraz Wi ce bur mistrz Mia sta i Gmin -
ny Dzia ło szyn Bog dan Gó rec ki za pew ni li wspar cie dla
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oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych. Bur mistrz pod kre ślił rów nież, że ogro dy
dział ko we w Dzia ło szy nie do brze wpi su ją się w śro do wi -
sko Mia sta i Gmi ny Dzia ło szyn. Wzbo ga ca ją śro do wi sko
na tu ral ne, są miej scem wy po czyn ku dla lu dzi ma te rial nie
nie zbyt za sob nych, któ rzy nie mo gą so bie po zwo lić na in -
ną for mę wy po czyn ku. Pan Prze wod ni czą cy po dzie lił wy -
po wiedź Pa na Bur mi strza. W mie sią cu li sto pa dzie
od bę dzie się Se sja Ra dy Miej skiej, któ ra zaj mie sta no wi -
sko. Mam na dzie ję że przy wspar ciu Pa na Bur mi strza za -
ję te sta no wi sko usa tys fak cjo nu je dział kow ców.

Rów nież Prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej w Pa jęcz -
nie Woj ciech Mar chew ka do ce nia po zy tyw ną ro lę
ogrod nic twa dział ko we go. Pod czas spo tka nia za pew niał,
że zro bi wszyst ko aby za ję te sta no wi sko sa tys fak cjo no -
wa ło dział kow ców.

Okrę go wy Za rząd Pod kar pac ki
po wiat dę bic ki, woj. pod kar pac kie

Za stęp ca Bur mi strza Mia sta Dę bi ca Je rzy Gą ga ła
stwier dził, iż zna i w peł ni po pie ra oby wa tel ski pro jekt
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Bur mistrz
do strze ga po trze bę ist nie nia ogro dów dział ko wych w ob -
rę bie mia sta i w naj bliż szej przy szło ści nie pla nu je po dej -
mo wa nia dzia łań w kie run ku przej mo wa nia grun tów
ogro dów. Sa mo rząd Dę bi cy wy sto su je ofi cjal ne sta no wi -
sko w spra wie dal sze go funk cjo no wa nia ogro dów, list do
Mar sza łek Sej mu w spra wie po par cia oby wa tel skie go pro -
jek tu usta wy oraz pe ty cję do po słów do ty czą cą uchwa le -
nia no wej usta wy dział ko wej.

Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki
po wiat raw ski, woj. ma zo wiec kie

Bur mistrz Mia sta Ra wa Ma zo wiec ka po pro szo ny o
wy ra że nie swo je go sto sun ku do Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych i dział kow ców oświad czył, że nie ma i nie
two rzy się na przy szłość pla nów po dej mo wa nia dzia łań
zmie rza ją cych do li kwi da cji ogro dów na pod le głym te re -
nie. Za zna czył, że tak jak w prze szło ści wy cho dził na prze -
ciw po trze bom spo łecz no ści mia sta, tak w przy pad ku
dział kow ców nie bę dzie czy nił utrud nień w dal szym użyt -
ko wa niu grun tów zaj mo wa nych przez ogro dy, na po dob -
nych jak do tej po ry wa run kach.

Okrę go wy Za rząd Pod la ski
Bia ły stok, woj. pod la skie

Wi ce prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta Bia łe go sto ku Ja -
nusz Ko chan oraz przed sta wi cie le klu bu rad nych SLD
za de kla ro wa li wszech stron ną po moc w po pu la ry za cji za pi -
sów oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych i w zbie ra niu pod pi sów po pie ra ją cych
ten pro jekt. Wi ce prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta, któ ry pry -
wat nie rów nież jest dział kow cem, bar dzo po zy tyw nie oce -
nił przy go to wa ną ini cja ty wę oby wa tel ską, a swo je po par cie
wy ra ził pod pi su jąc się pod pro jek tem usta wy o ROD.

Okrę go wy Za rząd Su dec ki
Mię dzy le sie, woj. dol no śla skie

To masz Kor czak Bur mistrz Mia sta Mię dzy le sie i Je -
rzy Mar ci nek Prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta z du żym
uzna niem od nie śli się do dzia łal no ści Pol skie go Związ ku
Dział kow ców ja ko or ga ni za cji spo łecz nej, wspie ra ją cej
roz wój ogro dów, bu du ją cej i mo der ni zu ją cej ich in fra -
struk tu rę, co  da je Gmi nie gwa ran cję i pew ność, że te re -
ny zie lo ne w mie ście są do brze za rzą dza ne i na le ży cie
za go spo da ro wa ne. Gmi na do ce nia fakt, że dzię ki funk cjo -
no wa niu PZD, ist nie ją ogro dy dział ko we w mie ście, da ją -
ce dar mo wą zie leń, a więc zdro wie dla wszyst kich
miesz kań ców mia sta.

Okrę go wy Za rząd w Pi le
Wą gro wiec, woj. wielk pol skie

Mi chał Pie choc ki Sta ro sta Wą gro wiec ki wy sto so wał
list do Pa na Jac ka Naj de ra Po sła na Sejm RP zie mi pil -
skiej, w któ rym pro si o wspar cie pro jek tu usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych pod czas po sie dzeń
ko mi sji sej mo wych oraz po sie dzeń Sej mu.

Cho dzież, woj. wiel ko pol skie
Za rząd Po wia tu Cho dzie skie go wy ra ził swo je po par -

cie dla oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych i skie ro wał w tej spra wie pi smo do
OZ PZD w Pi le.

Okrę go wy Za rząd w Ko sza li nie
Ło bez, woj. za chod nio po mor skie

Z -ca Bur mi strza Łob za Ire ne usz Ka bat za de kla ro -
wał, iż w peł ni po pie ra przed sta wio ny pro jekt usta wy.
Gmi na ni gdy nie uzy ski wa ła do cho du z po dat ków od
ROD i nie jest za in te re so wa na ich po bie ra niem, dla te go
ak cep tu je za pi sy usta wy wska zu ją ce na zwol nie nia po dat -
ko we.

Dar ło wo, woj., za chod ni po mor skie
Bur mistrz Mia sta Dar ło wo Ar ka diusz Kli mo wicz po -

parł oby wa tel ski pro jekt usta wy skła da jąc swój pod pis na
li ście po par cia. Bur mistrz Dar ło wa pod kre ślił, że ogro dy
w Dar ło wie są trwa łym ele men tem mia sta i nie ma żad -
nych prze sła nek do ich li kwi do wa nia. Bar dzo do brze, że
po wstał pro jekt oby wa tel ski, któ ry w tym trud nym cza sie
ure gu lu je spra wę ogro dów i dal sza współ pra ca z te go ty -
tu łu nie bę dzie żad nym utrud nie niem dla mia sta. Przed -
sta wi cie le in nych in sty tu cji miej skich rów nież uwa ża ją,
że pro jekt jest do bry i do brze by się sta ło, gdy by wszedł 
w ży cie jak naj szyb ciej.

Po łczyn Zdrój, woj. za chod nio po mor skie
Bur mistrz Mia sta Po łczyn Zdrój Bar ba ra No wak w

swo im wy stą pie niu w ob szer ny i wy czer pu ją cy spo sób
przed sta wi ła dział kow com przy szłe wza jem ne re la cje ja -
kie po wsta ną pod czas re ali za cji za pi sów pro jek to wa nej
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usta wy po mię dzy ogro da mi (sto wa rzy sze nia mi) a sa mo -
rzą dem miej skim. Pa ni Bur mistrz pod kre śli ła war tość pro -
jek tu usta wy po le ga ją cy na w mia rę pre cy zyj nym
zde fi nio wa niu ogro du, je go miej sca w prze strze ni pu blicz -
nej oraz praw ne go zor ga ni zo wa nia. Pa ni Bur mistrz za ape -
lo wa ła do dział kow ców o pod pi sy wa nie pro jek tu usta wy,
swój pod pis rów nież zło ży ła, oraz zwra ca jąc się do obec -
nych za rzą dów pro si ła o prze my śle nie spo so bu kon so li -
da cji ogro dów w Po łczy nie w więk szy or ga nizm. Kon so-
li da cja mo że po móc ogro dom w uzy ska niu lep szych efek -
tów przy re ali za cji przez mia sto sze re gu waż nych przed -
się wzięć in fra struk tu ral nych, któ re bę dą udzia łem rów nież
ogro dów. 

Okrę go wy Za rząd w Szcze ci nie
Choszcz no, woj. za chod nio po mor skie

Ro bert Adam czyk – Bur mistrz Choszcz na pod kre ślił,
że współ pra ca po mię dzy Gmi ną a ogro da mi ukła da się do -
brze. Nie wi dzi po trze by zmian w ich funk cjo no wa niu

oraz li kwi da cji ogro dów na te re nie Choszcz na. 
Ali na Da chow ska Kie row nik Wy dzia łu Ochro ny

Śro do wi ska i Rol nic twa, prze ka za ła w imie niu Sta ro sty,
że ogro dy są po trzeb ne i nie ma po trze by ich li kwi da cji.
Pra wo trze ba upo rząd ko wać w ten spo sób, aby po zo sta wić
ogro dy dział ko we.

Gry fi no, woj. za chod nio po mor skie
Bur mistrz Mia sta i Gmi ny Gry fi no Hen ryk Pi łat na

znak po par cia zło żył swój pod pis pod pro jek tem usta wy
dział ko wej. w swo im wy stą pie niu zwró cił się do dział -
kow ców z ape lem, aby dział kow cy nie da li się po dzie lić
za zna cza jąc że naj waż niej szym obec nie jest wza jem ny
sza cu nek i spo kój. Bar dzo sta now czo za gwa ran to wał
dział kow ców, że dział ki w Gry fi nie są nie za gro żo ne i na -
dal bez ter mi no wo bę dą funk cjo no wa ły. Nad mie nił też, że
obec nie na le ży po pie rać przed mio to wy pro jekt usta wy i
trze ba ocze ki wać przy ję cia przez par la ment pro jek tu usta -
wy sa tys fak cjo nu ją ce go wszyst kich dział kow ców

W dal szym cią gu dział kow cy od no szą się do pro jek tu
usta wy dział ko wej au tor stwa po słów So li dar nej Pol ski. W
ca łej Pol sce or ga ni zo wa ne są spo tka nia z dział kow ca mi,
sa mo rzą dow ca mi,  po li ty ka mi i spo łecz no ścią lo kal ną.
Dział kow cy co raz bar dziej zde cy do wa nie mó wią te mu
pro jek to wi NIE kry tycz nie od no sząc się do za pi sów w
nim za war tych, któ re - ich zda niem - są dla użyt kow ni -
ków dzia łek nie ko rzyst ne. Pro jekt SP spo ty ka się z bar -
dzo kry tycz ną oce ną ca łe go śro do wi ska dział ko we go.
Dział kow cy zwra ca ją uwa gę, że Po seł De ra, je den z au to -
rów pro jek tu, jest wro go na sta wio ny do dział kow ców, a
sam nie re spek tu je obo wią zu ją cych ustaw. Pro jekt So li -
dar nej Pol ski kry ty ku ją tak że po li ty cy. 

Po seł Ar ka diusz Mu lar czyk - Prze wod ni czą cy Klu bu
Par la men tar ne go So li dar na Pol ska - za sko czo ny był ne -
ga tyw nym sta no wi skiem dział kow ców. Po wie dział, że nie
był świa do my, iż pro jekt przy go to wa ny przez po sła De rę
bu dzi wśród dział kow ców tak du żo emo cji, a tak że bu dzi
me ry to rycz ne za strze że nia. Wy ja śnił, że So li dar na Pol ska
za wie rzy ła pro jekt usta wy do ty czą cy ogro dów dział ko -
wych po sło wi An drze jo wi De rze, gdyż uzna no go za fa -
chow ca w tej dzie dzi nie. Oce na ta ka wy ni ka ła z sy tu acji
– po seł De ra re pre zen to wał Sejm przez Try bu na łem Kon -
sty tu cyj nym w spra wie dział kow ców i za skar żo nej usta -
wy. Człon ko wie Klu bu So li dar nej Pol ski uzna li więc na tej
pod sta wie, że ak tyw ność po sła De ry w tej dzie dzi nie wy -
ni ka z je go wie dzy i za in te re so wań. Dla te go bez za strze -
żeń i wni ka nia w szcze gó ły za ak cep to wa no  i przy ję to
pro jekt usta wy dział ko wej, któ ry przy go to wał. Tak że in -

ny przed sta wi ciel So li dar nej Pol ski – peł no moc nik SP na
te ren Środ ko we go Po mo rza Łu kasz Wró blew ski – za sko -
czo ny był pre cy zyj nym pro jek tem dział kow ców, któ ry tak
kom plek so wo roz wią zał wszyst kie pro ble my i wy tycz ne
wy ni ka ją ce z wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. – Na
tle pro jek tu usta wy o ROD do strze gam znacz ne nie do cią -
gnię cia w na szym pro jek cie – mó wił pod czas spo tka nia 
z dział kow ca mi Łu kasz Wró blew ski. Obie cał też pro mo -
wać pro jekt dział kow ców rów nież w swo im śro do wi sku i
pod czas spo tkań z Za rzą dzie Głów nym So li dar nej Pol ski.

Za strze że nia i oba wy co do pro jek tu So li dar nej Pol ski
ma też in ny po seł – Ma rek Gos z Pol skie go Stron nic twa
Lu do we go. Je go zda niem pro jekt So li dar nej Pol ski z uwa -
gi na nie ra cjo nal ne za pi sy oraz fakt mniej szo ści par la men -
tar nej, nie zo sta nie z pew no ścią uchwa lo ny. Pro jekt SP
kry ty ku ją też przed sta wi cie le par tii rzą dzą cej, co ma za -
sad ni cze zna cze nie dla przy szło ści te go pro jek tu. Ar tur
Gie ra da, po seł Plat for my Oby wa tel skiej uwa ża, że pro jekt
usta wy dział ko wej So li dar nej Pol ski jest nie do przy ję cia,
ja ko zu peł nie ode rwa ny od rze czy wi sto ści i nie re al ny 
w za sto so wa niu. W je go opi nii pro jekt ten nie moż ne być
wy znacz ni kiem kie run ku, w ja kim po win na pójść dro ga
le gi sla cyj na re gu lu ją ca pra wa dział kow ców i ogro dów.

Po seł An drzej De ra nie kon sul to wał z dział kow ca mi
swo je go pro jek tu, dla te go li sty wy sy ła ne są rów nież bez -
po śred nio do nie go, po to, by mógł on za po znać się z opi -
nią ca łe go śro do wi ska dział ko we go na te mat zło żo nej
przez sie bie pro po zy cji usta wy dział ko wej. „An drzej De -
ra nie uwa ża dział kow ców i PZD za part ne ra do dys ku sji

VII. DZIAŁKOWCY O PROJEKCIE SOLIDARNEJ POLSKI
Co raz wię cej dział kow ców mó wi NIE pro jek to wi So li dar nej Pol ski
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nad pro jek tem usta wy i sam za nich pro po nu je ta kie roz -
wią za nia praw ne, któ re wy mie rzo ne są prze ciw ko dział -
kow com, ale za to sa tys fak cjo nu ją ce je go sa me go”
- na pi sa li człon ko wie OZ PZD Su dec kie go.

W su mie już bli sko 2 tys. dział kow ców wy ra zi ło swo je
zda nie pi sząc lub pod pi su jąc  zbio ro we sta no wi ska, ape le
i li sty ws. pro jek tu usta wy dział ko wej SP. Prze kaz, ja ki
wy ła nia się z nad sy ła nych sta no wisk, ape li i li stów jest
jed no znacz ny – to, co pro po nu je So li dar na Pol ska, nie od -
po wia da po trze bom dział kow ców i nie za bez pie cza w od -
po wied ni spo sób ich in te re sów i praw.

Pro jekt SP ogra ni cza się je dy nie do na gła śnia nia chwy -
tli wych ha seł, pod czas gdy w rze czy wi sto ści bra ku je kon -
kret nych roz wią zań pro ble mów, któ re po ja wi ły się po
wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go i któ re za gra ża ją dal -
sze mu ist nie niu ogro dów. Tym cza sem, jak wy ni ka z prze -
sy ła nych sta no wisk i li stów, pro po zy cje So li dar nej Pol ski
nie po do ba ją się dział kow com i nie chcą oni, by pro jekt
ten tra fił pod ob ra dy Sej mu.  

„Mam świa do mość, iż wszyst kie klu by par la men tar ne
ma ją pra wo skła dać do Sej mu pro jek ty ustaw, ale skła da -
nie te go sa me go bu bla w od stę pie nie ca łych trzech lat za -
kra wa na kpi nę z dział kow ców, wy bor ców i par la men ta -
rzy stów” – ko men tu je wnie sie nie pro jek tu SP do la ski
mar szał kow skiej Bo gu mi ła Skow roń ska, dział ko wiec z
ROD „Le śne Oczko” w No wym Ki sie li nie k. Zie lo nej Gó -
ry. „Pan po seł An drzej De ra, te raz pod szyl dem So li dar -
nej Pol ski, znów pró bu je wpro wa dzić zmia ny w usta wie o
ogro dach dział ko wych w ta ki spo sób, aby dział kow cy mie -
li jak naj mniej praw do zie mi, któ rą do tąd upra wia li i aby
raz na za wsze po zbyć się or ga ni za cji dział kow ców, któ ra
pa nu Po sło wi wy raź nie prze szka dza w Je go wi zji de mo -
kra tycz ne go pań stwa” – czy ta my w sta no wi sku OZ PZD
w Zie lo nej Gó rze. „Po wie rze nie pa nu po sło wi De rze man -
da tu par la men ta rzy sty nie upo waż nia jesz cze do po stę po -
wa nia wbrew spo łe czeń stwu, a ta ką prze cież czę ścią
spo łe czeń stwa są dział kow cy” – pi szą użyt kow ni cy dzia -
łek z ROD w Ża rach, Tu po li cy, Gozd ni cy, Ma ło mi cach i
No wo gro dzie Bo brzań skim.

„Zło żo ny pro jekt usta wy jest ni czym in nym, jak od rzu co -
nym 16 lip ca 2009 r. w pierw szym czy ta niu pro jek tem usta -
wy przed sta wio nym przez PiS. Nie znacz ne po praw ki są
jesz cze bar dziej nie ko rzyst ne dla dział kow ców. Pro jekt
usta wy ro bi wra że nie na pi sa ne go na ko la nie  przez oso by
nie zna ją ce się na pra wie, nie zna ją ce się na pro ble ma ty ce
ogro dów dział ko wych i dą żą ce do prze ję cia grun tów ogro -
dów dział ko wych na in ne ce le, a wiec ko mer cyj ne – pi szą
w swo im sta no wi sku dział kow cy z ROD „Re laks” w Ole -
śni cy. „Zdu mie wa fakt, że ten sam pro jekt, tyl ko czę ścio wo
zmo dy fi ko wa ny, za cho wu ją cy na wet błę dy z pier wot ne go
tek stu, po now nie prze kła da się Sej mo wi do uchwa le nia.
Jest to wy raź ny brak sza cun ku au to rów zło żo ne go pro jek -
tu dla Sej mu RP” – uwa ża ją dział kow cy z ROD „Radość”
we Wro cła wiu. Dział kow cy są prze ko na ni, że zło żo ny
przez po słów So li dar nej Pol ski pro jekt nie ma na ce lu

ochro ny in te re sów użyt kow ni ków dzia łek.
„Nie spo sób nie od nieść wra że nie, że po seł De ra pró -

bu je pod po rząd ko wać ogro dy dział ko we wła dzy wój ta,
bur mi strza czy pre zy den ta, któ ry nie mal w każ dej sy tu acji
i we wszyst kich spra wach bę dzie mógł de cy do wać o spra -
wach dział kow ców nie po zo sta wia jąc sa mo rzą do wi dział -
ko we mu nic do po wie dze nia” – na pi sa li w swo im li ście
pre ze si, prze wod ni czą cy ko mi sji re wi zyj nych i roz jem -
czych ro dzin nych ogro dów dział ko wych w No wej So li.

„Obec ny pro jekt nie nie sie do brych roz wią zań. Bo imy
się o utra tę praw na by tych, ska zu je nas na pła ce nie po -
dat ków lub dzier żaw, od da je ogro dy we wła da nie wspól -
not, któ re nie ma ją wiel kie go uzna nia w spo łe czeń stwie 
i nie gwa ran tu ją roz wo ju ogro dów, chy ba, że w za my śle
pro jek to daw cy ma ją do pro wa dzić ogro dy do prze kształ -
ce nia w osie dla miesz ka nio we” – wy ra ża ją swo je oba wy
dział kow cy z ROD im. 2 Ar mii WP w Po zna niu.

„We dług te go pro jek tu dział ki mia ły by się stać do brem
luk su so wym, co stoi w sprzecz no ści z ideą ogrod nic twa
dział ko we go. Pro jekt ła mie pra wa oby wa tel skie dział kow -
ców i wol ność zrze sza nia się, co z ko lei stoi w sprzecz no -
ści z za sa da mi za pi sa ny mi w Kon sty tu cji RP – pi szą 
z ko lei dział kow cy z ROD „Kle ci na” we Wro cła wiu.

Choć śro do wi sko dział kow ców to po nad mi lio no wa spo -
łecz ność, to w rze czy wi sto ści zrze sza naj słab szych oby wa -
te li, dla któ rych dział ka jest nie kie dy re al ną po mo cą
so cjal ną. W opi nii wie lu dział kow ców pi szą cych li sty i sta -
no wi ska, au to rzy pro jek tu So li dar nej Pol ski, w tym po seł
An drzej De ra, wy ka za li się  peł ną nie zna jo mo ścią spe cy fi -
ki ROD, wy pra co wa nych na prze strze ni mi nio nych lat roz -
wią zań, któ re nie tyl ko zo sta ły przy ję te i za ak cep to wa ne
przez śro do wi sko dział kow ców, ale co naj waż niej sze - speł -
nia ją swo ją ro lę i są sku tecz nym me cha ni zmem dla każ de -
go za rzą du ogro du w co dzien nej, bie żą cej dzia łal no ści. 

Pró ba wpro wa dze nia tak nie ko rzyst nych dla dział kow -
ców za pi sów nie mo że być w ża den spo sób tłu ma czo na
np. wy ro kiem Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, po nie waż na -
wet sam Try bu nał pod kre śla ko niecz ność za bez pie cze nia
wszel kich praw użyt kow ni ków dzia łek, a nie do pro wa -
dze nia do li kwi da cji ROD, bądź w naj lep szym przy pad ku
do unie moż li wie nia dal sze go ich funk cjo no wa nia. „Kto
dał Pa nu Po sło wi pra wo do de cy do wa nia o do rob ku po -
nad mi lio na dział kow ców zgro ma dzo ne go na prze strze ni
czę sto kil ku dzie się ciu i wię cej lat?” – py ta ją po ru sze ni
użyt kow ni cy dzia łek z Kielc.

Ko lej ne set ki li stów w tej że spra wie wy da ją się nie
wzru szać au to ra pro jek tu, a szko da bo są one opi nia mi lu -
dzi, któ rzy naj le piej wie dzą jak ogro dy dział ko we funk -
cjo nu ją, gdyż sa mi w tych ogro dach użyt ku ją swo je
dział ki od wie lu lat. Na dzie ja po zo sta je za tem w rę kach
sa mych po słów i se na to rów róż nych ugru po wań po li tycz -
nych, któ rzy po za po zna niu się z tym pro jek tem, ma jąc na
uwa dze do bro dział kow ców, nie po zwo lą na pro ce do wa -
nie usta wy dział ko wej So li dar nej Pol ski w Sej mie.

AH
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SLD zło żył w Sej mie pro jekt usta wy dla dział kow ców,
o czym po in for mo wał pod czas kon fe ren cji pra so wej (od -
by ła się 22.11.12) szef par tii Le szek Mil ler.

Le szek Mil ler za zna czył rów no cze śnie, że są dwa za -
sad ni cze ce le pro jek tu. „Po pierw sze wy ko nu je on orze -
cze nie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, tzn. usu wa te wszy-
st kie ar ty ku ły, któ re zo sta ły za kwe stio no wa ne przez TK,
a po dru gie – two rzy gwa ran cje praw ne i fi nan so we dla
roz wo ju i trwa nia ogro dów dział ko wych”.

We dług sze fa SLD, za wsze, kie dy w Pol sce rzą dzi ła pra -
wi ca, „pró bo wa no zli kwi do wać ogro dy dział ko we”. 
„W Sej mie wie lo krot nie zgła sza no roz ma ite ini cja ty wy,
tak że i w po przed niej ka den cji, któ re de fac to szły w kie -
run ku li kwi da cji ogro dów dział ko wych. Te ten den cje by ły
zwy kle wspie ra ne przez po tęż ne gru py biz ne so we, fi nan so -
we, przez de we lo pe rów, któ rzy na atrak cyj nych re jo nach
chcie li by za pew ne pro wa dzić ja kąś dzia łal ność in we sty -
cyj ną i za miast dzia łek mie li by śmy no we wy so-
ko ściow ce, apar ta men tow ce, czy cen tra han dlo we” – po -
wie dział.

Jak prze ko ny wał ogro dy dział ko we – zwłasz cza w wiel -
kich mia stach – speł nia ją wie le funk cji: re kre acyj nych,
„zie lo nych płuc mia sta”, a tak że są miej scem po zy ski wa -
nia „zdro wej i ta niej żyw no ści”. „My więc z róż nych po -
wo dów, tak że tych eko no micz nych, zde cy do wa nie
prze ciw sta wia my się ja kim kol wiek pró bom li kwi da cji

ogro dów dział ko wych” – pod kre ślił li der So ju szu.
Le szek Mil ler przy po mniał tak że, że je że li do 21 stycz -

nia 2014 r. Sejm nie uchwa li no wej usta wy dla dział kow -
ców, to bę dą obo wią zy wa ły tyl ko te prze pi sy, któ re nie
zo sta ły uchy lo ne. „Roz pocz nie się pro ces prze ka zy wa nia
ogro dów w in ne rę ce. Głów nie in we sto rów, któ rzy od
daw na ła ko mym okiem pa trzą na te re ny ogro dów dział ko -
wych (…). W sa mej War sza wie znaj du je się wie le bo ga -
tych grup ka pi ta ło wych, któ re na dział ki chęt nie
wpu ści ły by bul do że ry i za czę ły dzia łal ność in we sty cyj -
ną” – pod kre ślał Mil ler.

Rzecz nik par tii Da riusz Joń ski od niósł się na to miast
kry tycz nie do zło żo ne go już w Sej mie pro jek tu So li dar -
nej Pol ski. „Za kła da on moż li wość li kwi da cji ogro dów,
któ re po ło żo ne są na te re nach na le żą cych do Skar bu Pań -
stwa oraz moż li wość li kwi da cji ogro du, ze wzglę du na po -
trze by go spo dar cze gmi ny. Ca ło ścią kosz tów prze kształ-
ceń mie li by zo stać ob cią że ni dział kow cy” – mó wił Joń ski.
Do dał, że pro jekt SP zmie rza w ca ło ści do li kwi da cji ogro -
dów dział ko wych w Pol sce.

Pod czas kon fe ren cji po da na zo sta ła też in for ma cja ja -
ko by PZD pra co wał do pie ro nad swo im pro jek tem usta -
wy. Tym cza sem war to za uwa żyć, że pro jekt ten zo stał
zło żo ny do la ski mar szał kow skiej 12 paź dzier ni ka br., a
od 8 li sto pa da br. trwa ak cja zbie ra nia pod nim pod pi sów.

(mz)

VIII. INFORMACJE

1. SLD zło ̋ ył w Sej mie pro jekt usta wy dla dział kow ców 

2. Co raz wi´ cej człon ków Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej 

W ca łym kra ju trwa ją spo tka nia z dział kow ca mi, par la -
men ta rzy sta mi i sa mo rzą dow ca mi, pod czas któ rych pre zen -
to wa ne są za ło że nia oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o
ROD. Dział kow cy nie tyl ko chęt nie pod pi su ją się na li stach
po par cia, ale tak że spon ta nicz nie przy stę pu ją do 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, któ re go ce lem jest ze bra nie pod pi -
sów pod pro jek tem związ ko wej usta wy. Każ de go dnia
oświad cze nia o przy stą pie niu do Ko mi te tu wy peł nia kil ka -
na ście osób. W su mie Ko mi tet li czy już 991 osób.

„Nic o nas bez nas” uwa ża ją dział kow cy i ro bią wszyst -
ko, by ini cja ty wa pro jek tu usta wy o ROD zy ska ła jak naj -
więk sze po par cie spo łecz ne. Wszy scy, któ rym idea
ogro dów dział ko wych ogro dów dział ko wych jest bli ska
po win ni nie tyl ko zło żyć swój pod pis pod pro jek tem, ale
tak że pro wa dzić ak cję zbie ra nia pod pi sów wśród przy ja -
ciół, ro dzi ny i są sia dów. Użyt kow ni cy dzia łek to sil na spo -

łecz ność, któ ra w ob li czu za gro że nia li kwi da cją ogro dów,
chce pod jąć wy si łek i trud, by oca lić dział ki, któ re słu żą
set kom ty się cy ro dzin, a tak że ca łe mu spo łe czeń stwu.
Swo ja si łę chcą wy ra zić ilo ścią ze bra nych pod pi sów.

Do tych czas uda ło się ze brać po nad 80  tys. pod pi sów.
Trwa li cze nie ko lej nych list z pod pi sa mi na pły wa ją cych
do 251 punk tów kon sul ta cyj nych, któ re zo sta ły otwar te
we wszyst kich wo je wódz twach. Ko mi tet Ini cja ty wy Usta -
wo daw czej ma na dzie ję, że ba rie rę wy ma ga nych 100 tys.
pod pi sów uda się osią gnąć w cią gu kil ku naj bliż szych dni.
To mi ni mal ne po par cie, by pro jekt mógł zo stać roz pa trzo -
ny ja ko oby wa tel ski – jed nak przy po mi na my, że im wię -
cej pod pi sów uda się ze brać, tym więk sza szan sa na
suk ces w Par la men cie. Ce lem Ko mi te tu jest ze bra nie ok.
mi lio na pod pi sów. Pod pro jek tem usta wy o ROD pod pi -
su ją się tak że po sło wie z róż nych ugru po wań po li tycz -
nych, jak rów nież wie lu sa mo rzą dow ców.

AH
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Ja nusz Pie cho ciń ski to po stać, któ rą w ostat nich dniach
in te re su ją się nie mal wszyst kie me dia. Wszyst ko za spra -
wą so bot nie go Kon gre su PSL pod czas któ re go wy bra ny
zo stał na no we go sze fa lu do wców. Pie cho ciń ski otrzy mał
547 gło sów, do tych cza so wy pre zes PSL Wal de mar Paw -
lak 530. Oprócz te go, że Ja nusz Pie cho ciń ski jest do świad -
czo nym po li ty kiem, pa sjo na tem hi sto rii jest tak że…
sym pa ty kiem ogrod nic twa dział ko we go.

Ja nusz Pie cho ciń ski dział kow com zna ny jest nie od dziś.
Wie lo krot nie za bie rał głos w ich spra wie. Ni gdy nie krył
sym pa tii dla dział kow ców i ogrod nic twa dział ko we go.
Nie mal za wsze, gdy wy ma ga ła te go sy tu acja, wy ka zy wał
się zro zu mie niem dla pro ble mów, z któ ry mi zma ga ją się
dział kow cy. Chęt nie spo ty kał się z dział kow ca mi. Za pra -
sza ny na naj waż niej sze dla Związ ku wy da rze nia, ta kie jak
cho ciaż by Kon gres czy Zjazd, chęt nie brał w nich udział.
Wie lo krot nie tak że za pew niał, że bli skie są mu spra wy
dział kow ców, dla te go mo gą na nie go li czyć nie mal w każ -
dej sy tu acji.

Ta kie de kla ra cje pa dły z ust sze fa lu do wców cho ciaż by
pod czas IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD, któ ry od -
był się w grud niu ubie głe go ro ku, tuż po wy bo rach par la -
men tar nych. „Je stem tu taj z Pań stwem nie tyl ko przed
wy bo ra mi, ale chcę po twier dzić, że bę dzie my tak że po
wy bo rach, że to jest sta ły dia log, kon takt, współ pra ca,
życz li wość, a nie tyl ko na czas wy bor czy, kie dy wy pa da,
al bo ma się czy sty in te res” – mó wił.

„Je ste śmy z wa mi i obok was”
Ja nusz Pie cho ciń ski wie lo krot nie mó wił o ogrom nej ro -

li i zna cze niu ogro dów dział ko wych dla ca łe go spo łe czeń -
stwa. W wy wia dzie, któ re go udzie lił nam pod ko niec
ubie głe go ro ku pod kre ślał, że w obec nych, wy jąt ko wo
trud nych cza sach w ja kich ży je my, szcze gól nie w du żych
mia stach, w co raz więk szym stop niu bra ku je prze strze ni
pu blicz nej, do stęp nej, przy ja znej czło wie ko wi. Przez to
na ra sta wy ob co wa nie nie tyl ko z kon tak tów z na tu rą, ale
i spo łecz ne osa mot nie nie. Zda niem Pie cho cińskie go ogro -
dy dział ko we to spraw dzo na re cep ta na te zja wi ska. „Te
en kla wy zie le ni, tak jak par ki miej skie, wy ma ga ją opie ki
i zro zu mie nia dla ro li, któ rą peł nią nie tyl ko dla ich wła -
ści cie li, ale ca łej spo łecz no ści. Miej sce wy po czyn ku i re -
kre acji, miej sce spo tkań i ży cia za miast sa mot no ści 
w przy sło wio wych „do mach z be to nu”, po trzeb ne go ru -
chu i so cjo lo gicz ne go by wa nia w przy ja znej gro ma dzie”
– pod kre ślał Pie cho ciń ski.

W tym sa mym wy wia dzie Ja nusz Pie cho ciń ski wska zy -
wał, że PSL za wsze stał po stro nie dział kow ców i Związ -
ku, gdyż łą czy ich po dob ne po strze ga nie świa ta. „Tak jak
Wy ko cha my pol ską zie mię, bo ma my nie ja ko w ge nach

tę sa mą ra dość wy ni ka ją cą z pra cy na swo im go spo dar -
stwie , bo w koń cu tak wie lu z nas jest z Wa mi na co dzień.

Sil ną Pol skę chce my bu do wać po przez ak tyw ność oby -
wa tel ską, tę ak tyw ność, gdzie tyl ko moż na ini cjo wać i
wspie rać( …). Przez la ta więc by li śmy z wa mi i obok was
i wie my do brze, jak ruch dział ko wy przy słu żył się Po la -
kom przez dzie się cio le cia” – mó wił.

Pie cho ciń ski o pra wach dział kow ców
Gdy w 2010 przy szłość ogrod nic twa dział ko we go w

Pol sce sta nę ła pod zna kiem za py ta nia, w wy ni ku za kwe -
stio no wa nia naj waż niej szych za pi sów usta wy dział ko wej
przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, Ja nusz Pie -
cho ciń ski wie lo krot nie ko men to wał za ist nia łą sy tu ację.
Za pew niał, tak że w imie niu ca łej par tii, że PSL nie po -
dzie la opi nii za war tych we wnio sku Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go. Wy ra ził prze ko na nie, że ogro dom dział ko wym
i dział kow com nie trze ba prze szka dzać, ale na le ży ich
wspie rać. „Wie lo po ko le nio wy do ro bek pol skich dział -
kow ców, eu ro pej skie roz wią za nia w za kre sie funk cjo no -
wa nia ru chu dział ko we go są do brą gwa ran cją na ko lej ne
la ta. Po co ty le ener gii kie ro wać w mie sza nie te go, co
dzia ła do brze a lu dzie do brze ro bią swo je. (…). Je ste śmy
więc ja ko lu do wcy z Wa mi, nie tyl ko w cza sie świę to wa -
nia dział ko wych plo nów czy rocz nic – mó wił.

Tuż przed roz pra wą  przed Try bu na łem Kon sty tu cyj -
nym, któ ra od by ła się 28 czerw ca br. w „Dzien ni ku Ga ze -
cie Praw nej” od by ła się de ba ta na te mat ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce. Wziął w niej tak że udział Ja nusz
Pie cho ciń ski, któ ry za bie ra jąc głos wie lo krot nie w swo jej
wy po wie dzi ak cen to wał ro lę i zna cze nie ogrod nic twa
dział ko we go. Wy ra ził też opi nię, że dział kow cy są gru pą
cią gle ata ko wa ną, głów nie przez to, że na grun ty na któ -
rych po ło żo ne są ogro dy dział ko we, chrap kę od daw na
ma ją róż ne go ro dza ju gru py in te re su. Sy tu acja ta jest źró -
dłem wie lu kon flik tów i za wi ro wań wo kół ogro dów dział -
ko wych.

„Zwra ca się uwa gę na to jak cen ne są grun ty, a za po mi -
na o tym, kie dy i po co po wsta wa ły i ja ką sta no wią – rów -
nież z punk tu wi dze nia in te re sów przy szłych po ko leń –
re zer wę te re nów zie lo nych. Ta kiej prze strze ni pu blicz nej
nie ma na przy kład na gę sto za bu do wa nych grun tach pod -
war szaw skich, gdzie w osie dlach ko bie ty z wóz ka mi i ma -
ły mi dzieć mi mo gą spa ce ro wać tyl ko mię dzy ści ga ją cy mi
się sa mo cho da mi” – pod kre ślał Pie cho ciń ski.

Gdy 11 lip ca br. za padł nie ko rzyst ny dla dział kow ców
wy rok TK Ja nusz Pie cho ciń ski mó wił w me diach, że jest
on dla nie go za sko cze niem. Li czył bo wiem na bar dziej ła -
god ny wy miar wy ro ku. Zwró cił też uwa gę na „ra dość czę -
ści śro do wisk sa mo rzą do wych, szcze gól nie du żych miast
i jesz cze więk szą ra dość firm de we lo per skich”.

Za pro po no wał, tak że w imie niu PSL, by po li ty cy wznie -

3. Ja nusz Pie cho ciƒ ski – no wy szef lu do wców, pa sjo nat hi sto rii, 
a tak ̋ e…sym pa tyk ogrod nic twa dział ko we go 
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śli się po nad po dzia ła mi par tyj ny mi i jak naj szyb ciej roz -
po czę li pra cę nad no wą usta wą dział ko wą. Wzy wał
również do te go, by ogra ni czyć woj nę par tyj ną wo kół za -
po wia da nych pro jek tów i zmie nić re la cje mię dzy po li ty -
ką, sa mo rzą dem, a śro do wi skiem dział kow ców. 

Trud no po wie dzieć, że przed sta wi cie le par tii po li tycz -
nych wzię li so bie do ser ca wła śnie te sło wa Pie cho ciń skie -
go. Dział kow cy na dal po zo sta wie ni są sa mi so bie. Ma ją
już swo ją usta wę, pod któ rą obec nie zbie ra ją pod pi sy, ale
nie otrzy mu ją żad ne go wspar cia ze stro ny po li ty ków. Gdy
zbio rą pod swo im pro jek tem 100 tys. pod pi sów, dal szy los
usta wy le żał bę dzie w rę kach po słów. Dział kow cy ma ją
na dzie ję, że PSL, któ ry wie lo krot nie de kla ro wał swo je
wspar cie usta mi swo je go obec ne go sze fa, do trzy ma sło wa
i wes prze ich w wal ce o za cho wa nie ogrod nic twa dział ko -
we go w Pol sce.

Syl wet ka
Ja nusz Pie cho ciń ski uro dził się w 1960 ro ku w Stu -

dzian kach. Jak wy ni ka z in for ma cji z je go stro ny in ter ne -
to wej, ukoń czył szko łę pod sta wo wą w No wej Iwicz nej,
szko łę śred nią w Pia secz nie (1975-1980) oraz Tech ni kum
Elek trycz ne - spe cjal ność: elek tro ni ka ogól na. Jest ab sol -
wen tem eko no mi ki ob ro tu to wa ra mi w Szko le Głów nej
Pla no wa nia i Sta ty sty ki (obec nie Szko ła Głów na Han dlo -
wa); je go pra ca ma gi ster ska do ty czy ła po li ty ki in we sty -
cyj nej w Pol sce. W la tach 1987-1999 był pra cow ni kiem
na uko wym tej uczel ni. Był dzia ła czem Związ ku Mło dzie -
ży Wiej skiej. 

Na stro nie in ter ne to wej pi sze, że człon kiem PSL jest od
1990 (we wła dzach wo je wódz kich i kra jo wych). To po seł
na Sejm z okrę gu pod war szaw skie go I, II, IV, VI i obec -
nej VII ka den cji. W la tach 90. był m.in. człon kiem sej mo -
wej ko mi sji fi nan sów i bu dże tu, prze wod ni czą cym

nad zwy czaj nej ko mi sji ds. prze ciw dzia ła nia pa to lo gii w
go spo dar ce, wi ce prze wod ni czą cym ko mi sji ds. re for my
cen trum go spo dar cze go. W la tach 2000-01 był człon kiem
Na ro do wej Ra dy In te gra cji Eu ro pej skiej przy pre mie rze.
W la tach 2001-05 był prze wod ni czą cym sej mo wej ko mi -
sji in fra struk tu ry, póź niej jej wi ce prze wod ni czą cym, w
obec nej ka den cji po now nie sze fu je tej ko mi sji.

W la tach 1999-2001 oraz 2006-07 był rad nym Sej mi ku
Ma zo wiec kie go; w la tach 1999-2001 pre ze sem Wo je -
wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej w War sza wie. W la tach 2005-2007 peł nił funk cję
dy rek to ra ds. pro ce sów in we sty cyj nych w Ze spo le Do rad -
ców Go spo dar czych oraz spo łecz nym pre ze sem Kra jo we -
go Ru chu Eko lo gicz no -Spo łecz ne go. 

Do za in te re so wań Pie cho ciń skie go na le żą pił ka noż na,
eko lo gia, po li ty ka i hi sto ria; zna na jest je go pa sja do grzy -
bo bra nia. Na swej stro nie pi sze, że jest sta łym grzy bia -
rzem w Pusz czy Ko zie nic kiej, a na co dzień w la sach
choj now skich. „Zbie ra nie grzy bów i gry ze spo ło we to mo -
je dwie po za za wo do we pa sje. Przez ostat nie pół to ra mie -
sią ca wsta wa łem co dzien nie o go dzi nie 4.50 po to, że by 
o 5.10 być w le sie. Choć to jesz cze nie se zon na grzy by, to
wy gar ną łem w tym ro ku chy ba z 85 kg czer wo nych ko za -
ków, z cze go mo ja ro dzi na skon su mo wa ła oko ło 5 kg, zaś
resz tę roz da łem zna jo mym i przy ja cio łom. Zbie ra nie grzy -
bów po le ga wła śnie na tym, że moż na się ni mi dzie lić z in -
ny mi” – pi sał Pie cho ciń ski w ubie głym ro ku w ma te ria le
pod su mo wu ją cym po przed nią ka den cję Sej mu. 

Ja nusz Pie cho ciń ski ma żo nę Ha li nę oraz trój kę dzie ci.
19 li sto pa da Pre zes KR PZD Eu ge niusz Kon drac ki zło -

żył, w imie niu wszyst kich dział kow ców, wy ra zy uzna nia
i gra tu la cje no we mu sze fo wi PSL.

(mz/ pap)

War sza wa dnia 19 li sto pa da 2012 r.

Pan
Ja nusz PIECHOCIŃSKI
P R E Z E S
Pol skie go Stron nic twa Lu do we go

Pra gnę w imie niu pol skich dział kow ców zło żyć Pa nu ser decz ne gra tu la cje z
oka zji wy bo ru na funk cję Pre ze sa Pol skie go Stron nic twa Lu do we go.

PREZES
Polskiego Związku Działkowców
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Dział kow cy zna ją Pa na po zy tyw ny sto su nek do ru chu ogrod nic twa dział ko we go w
Pol sce, o czym świad czą za rów no do tych czas wy po wie dzia ne sło wa, jak i kon kret -
ne czy ny. Je stem prze ko na ny i wy ra żam tu opi nie dział ko wych ro dzin, że ta za -
szczyt na funk cja umoż li wi Pa nu pre zen to wa nie po glą dów na te mat ogrod nic twa
dział ko we go i je go przy szło ści na szer szym niż do tych czas fo rum.

Pol skie Stron nic two Lu do we za wsze czyn nie wspie ra ło dział kow ców, ogro dy i
PZD, dla te go z peł nym za do wo le niem przy ję li śmy wy bór Pa na na funk cję sze fa
Par tii, bo to mo że ozna czać, iż do tych cza so wa po li ty ka PSL w na szej spra wie nie
ule gnie zmia nie.

Ruch ogrod nic twa dział ko we go w na szym kra ju zna lazł się w naj trud niej szej sy tu -
acji w ca łej swej hi sto rii. Przy ne ga tyw nym sce na riu szu, któ ry wie lu od po wia dał -
by, dział kow cy, ogro dy i Zwią zek stra cą wszyst ko w dniu 21 stycz nia 2014 r. To
da ta wej ścia w ży cie wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych. Je śli do te go cza su Sejm nie uchwa li no wej usta -
wy o ogro dach dział ko wych, ca ły po nad 110 let ni do ro bek pol skie go ogrod nic twa
dział ko we go le gnie w gru zach. Pod ję li śmy pró bę ra to wa nia ogro dów, cze go prze -
ja wem jest pro jekt no wej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, pod któ re go
po par ciem zbie ra pod pi sy Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej. Ma my na dzie ję, że
po zło że niu od po wied niej ilo ści pod pi sów po pie ra ją cych ten pro jekt, po sło wie ze -
chcą po dzie lić wo lę spo łe czeń stwa i uchwa lą tę usta wę. Li czy my w tej spra wie na
wspar cie Klu bu PSL, bo po sło wie Pa na par tii za wsze sta li po stro nie dział kow ców.

Jesz cze raz gra tu lu ję Pa nu wy bo ru na za szczyt ną, ale i od po wie dzial ną funk cję Pre -
ze sa Pol skie go Stron nic twa Lu do we go, par tii o ogrom nych tra dy cjach i wiel kim do -
rob ku dla Pol ski, a jed no cze śnie bę dąc wy ra zi cie lem dział ko wej ro dzi ny, je stem
prze ko na ny, że po łą cze nie Pa na oso bo wo ści z peł nio ną funk cją przy nio są wie le po -
zy ty wów dla ru chu lu do we go, Pol ski, ale tak że dla ogrod nic twa dział ko we go.

Eu ge niusz Kon drac ki
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Po wo li koń czy się se zon dział ko wy. Je sien na, desz czo -
wa po go da oraz co raz krót sze dni po wo du ją, że dział ki od -
wie dza ne są co raz rza dziej. W związ ku z tym, czas
naj wyż szy za dbać o bez pie czeń stwo dzia łek i do ko nać
wy bo ru ubez pie czy cie la oraz ro dza ju ubez pie cze nia.

Co ro ku na dział kach w ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych od no to wa ne są wła ma nia i kra dzie że. Łu pem pa da
nie omal wszyst ko, co ma ja ką kol wiek war tość. Drob ni
zło dzie je, jak i zor ga ni zo wa ne gru py prze stęp cze krad ną
me ble, wy po sa że nie al tan, na rzę dzia, ale tak że ogro dze nia
i wszyst ko, na czym mo gą za ro bić na zło mie. W związ ku
z kra dzie żą, znisz cze niu ule ga ją rów nież drzwi i zam ki,
któ re są for so wa ne przez zło dziei. Nie wspo mi na jąc o po -
wy bi ja nych szy bach i wy po sa że niu wnętrz, któ re jest de -
wa sto wa ne w trak cie nie obec no ści wła ści cie li na dział-
kach. Pro ble mem wy stę pu ją cym w ogro dach dział ko wych
są rów nież pod pa le nia al tan. 

Aby uchro nić się przed ne ga tyw ny mi kon se kwen cja mi
tych zda rzeń, opusz cza jąc dział ki war to na okres zi mo wy
za brać naj cen niej sze rze czy, a resz tę mie nia ubez pie czyć.
W szcze gól no ści, że ubez pie cze nie nie jed no krot nie jest
tań sze niż kosz ty za trud nie nia fir my ochro niar skiej, któ ra
by strze gła mie nia na dział kach. 

Na ryn ku ubez pie cze nio wym od wie lu lat funk cjo nu ją
pro duk ty spe cjal nie de dy ko wa ne dla dział kow ców. Naj -
czę ściej ubez pie czy cie le nie róż ni cu ją po jęć do mek let ni -
sko wy i al ta na i pro po nu ją jed na ko wą po li sę ubez pie-
cze nio wą dla obu obiek tów. W za kre sie al tan, moż na
ubez pie czyć mie nie ru cho me znaj du ją ce się w we wnątrz
al tan (me ble, przed mio ty oso bi ste go użyt ku, ro we ry,
sprzęt ogrod ni czy) jak i ele men ty sta łe (drzwi, okna, ko -
min ki, in sta la cje, ele men ty kon struk cyj ne i wy koń cze nio -
we). Po za al ta ną moż na ubez pie czyć rów nież ogro dze nie
oraz obiek ty ma łej ar chi tek tu ry (oczka wod ne, per go le,
tre ja że, pia skow ni ce, huś taw ki). Moż li we jest rów nież
roz sze rze nie za kre su ubez pie cze nia o ry zy ko de wa sta cji.
Wszyst ko to za le ży od ro dza ju ubez pie czy cie la i ofe ro wa -
ne go pro duk tu. Dla te go przy wy bo rze war to do kład ne
prze ana li zo wać przed miot i za kres ubez pie czy cie la. 

Wła ma nia, kra dzie że i de wa sta cje to nie je dy ne nie przy -
jem ne sy tu acje, któ re mo gą spo tkać dział kow ców na
dział kach. Co raz czę ściej sły szy my o wy stę pu ją cych ano -
ma liach po go do wych. Prak tycz nie co ro ku, dział ki w ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych ule ga ją za la niu bądź
pod to pie niu. Nie rzad ko bu rze i hu ra ga ny oraz po ża ry w
la sach znaj du ją cych się w po bli żu ogro dów mo gą na ra zić
dział kow ców na znisz cze nia. War to więc rów nież wy ku -
pić ubez pie cze nie, któ re chro ni od ta kich ry zyk jak: ogień,

pio run, po wódź, śnieg, grad, hu ra gan, za la nie, usu wa nie 
i za pa da nie się zie mi, upa dek drzew czy też ry zy ko prze -
pię cia prą du. W szcze gól no ści, że zgod nie z § 147 Re gu -
la mi nu ROD, Polski Związek Działkowców nie po no si
od po wie dzial no ści od szko do waw czej z ty tu łu strat spo -
wo do wa nych przez po wódź, po żar, gra do bi cie, su szę i hu -
ra gan itp. oraz po wsta łych na sku tek kra dzie ży i gra-
do bi cia. 

Za zwy czaj ubez pie cze nie od skut ków dzia ła nia si ły
wyż szej jest pod sta wo wym ubez pie cze niem, a ubez pie -
cze nie od roz bo ju i kra dzie ży z wła ma niem sta no wi ubez -
pie cze nie do dat ko we. Wszyst ko to jed nak za le ży od kon-
kret ne go ubez pie czy cie la.

Na le ży przy tym pa mię tać, że ubez pie cze nie nie obej -
mu je dzia łań zwią za nych z dzia ła niem umyśl nym i nie -
dbal stwem. Dział ko wiec nie bę dzie mógł li czyć na
wy pła tę od szko do wa nia, gdy nie za mknie drzwi, okien
bądź nie pra wi dło wo je za bez pie czy. Wie lu ubez pie czy cie -
li sta wia wa ru nek, że w drzwiach mu szą być za mon to wa -
ne dwa zam ki wie lo za staw ko we bądź je den za mek 
z ate stem. To sa mo do ty czy da chów, ścian, ta ra sów. Je że -
li nie zo sta ły one na le ży cie za bez pie czo ne to ubez pie czy -
ciel mo że sku tecz nie uchy lać się od od po wie dzial no ści.
Dla te go przed opusz cze niem dział ki przed okre sem zi mo -
wym war to zwró cić uwa gę, czy wszyst kie otwo ry drzwio -
we i okien ne zo sta ły do mknię te. 

Za kła dy ubez pie czeń nie chcą rów nież od po wia dać za
szko dy zwią za ne z za la niem, spo wo do wa ne z prze ma rza -
niem ele men tów kon struk cyj nych oraz po wsta łe wsku tek
uszko dze nia spo wo do wa ne go za mar z nię ciem wo dy i roz -
sa dza niem in sta la cji wod nej. Z ubez pie cze nia wy łą czo ne
są rów nież rze czy war to ścio we po zo sta wio ne w al ta nie,
do któ rych na le żą: pie nią dze, bi żu te ria, przed mio ty o war -
to ści ko lek cjo ner skiej, za byt ko wej czy też kom pu ter. 
O od szko do wa niu mo że my rów nież za po mnieć, gdy szko -
da do ty czy al ta ny w sta dium bu do wy, prze bu do wy bądź
re mon tu lub szko da zwią za na jest z in sta la cją, któ ra nie
zo sta ła pod da na okre so wej kon tro li. 

Wy so kość i wy pła ta od szko do wa nia uza leż nio na jest od
wy so ko ści ubez pie cze nia. W prak ty ce usta la na jest osob -
no dla al ta ny i mie nia ru cho me go. Wy so kość ubez pie cze -
nia usta la na jest na pod sta wie rze czy wi stej war to ści
mie nia (uwzględ nia ją cej wy so kość zu ży cia, bez ulep szeń).
Mo że jed nak rów nież od po wia dać kosz tom przy wró ce nia
ubez pie czo ne go mie nia do sta nu no we go. Wszyst ko to za -
le ży od usta leń z ubez pie czy cie lem i wy so ko ści skład ki.

IX. PORADY PRAWNE

1. Po co ubez pie czać al ta nę w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym?
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Naj póź niej, od 1 lip ca 2013 r. za czną obo wią zy wać no -
we za sa dy usu wa nia śmie ci, w tym z te re nów ro dzin nych
ogro dów dział ko wych. Zwią za ne jest to z no we li za cją
usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach, któ -
ra we szła w ży cie 1 stycz nia 2012 r. Zmia nę prze pi sów
na ka za ła Unia Eu ro pej ska, przede wszyst kim po to, by
zwięk szyć od se tek od pa dów, któ re bę dą prze zna czo ne do
re cy klin gu.

Gmi nom da no 18 mie się cy na wpro wa dze nie no we go
sy te mu go spo dar ki od pa da mi ko mu nal ny mi. O tym, kie -
dy do kład ne za cznie dzia łać no wy sys tem w po szcze -
gól nych gmi nach, do wie my się w urzę dach bądź na
stro nach in ter ne to wych sa mo rzą dów. Bo wiem każ da
gmi na bę dzie mia ła obo wią zek prze pro wa dzić kam pa nię
in for ma cyj ną dla swo ich miesz kań ców do ty czą cą no wych
za sad go spo da ro wa nia od pa da mi ko mu nal ny mi.

Dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych, no wa usta wa
śmie cio wa ozna cza przede wszyst kim brak umów, któ -
re do tej po ry mu sia ły pod pi sy wać za rzą dy ROD z
przed się bior ca mi od bie ra ją cy mi śmie ci. Do tych czas
wy wo zem śmie ci zaj mo wa ły się fir my wy bra ne przez za -
rzą dy ROD. To ma się zmie nić. Wy bór przed się bior cy,
któ ry zaj mie się wy wo zem śmie ci bę dzie na le żał do gmin.
Ta ki przed się bior ca bę dzie wy ła nia ny w dro dze prze tar -
gu. Li sta pod mio tów, któ re bę dą zaj mo wa ły się w wy wo -
zem śmie ci zo sta nie opu bli ko wa na na stro nie in ter ne to wej
gmi ny. W za leż no ści od licz by miesz kań ców i po dzia łu
miej sco wo ści na sek to ry, gmi na mo że wy brać na wet kil -
ka firm zaj mu ją cych się usu wa niem od pa dów. Dla ogro -
dów to ozna cza, że do tych cza so we umo wy na wy wóz
śmie ci bę dą obo wią zy wa ły naj póź niej do 30 czerw ca 
2013 r., chy ba, że gmi na wpro wa dzi wcze śniej no wy sys -
tem. Wów czas to bę dzie moż na przejść na sys tem gmin -
ny, pod wa run kiem roz wią za nia umo wy z do tych cza so wą
fir mą „śmie cio wą”.

Usu wa nie śmie ci z te re nów ROD bę dzie na dal od płat -
ne. Tyl ko, że za rzą dy ROD nie bę dą mu sia ły pła cić za
wy wóz śmie ci fir mom, lecz gmi nom. Me to dę usta le nia
opła ty, staw kę za po jem nik, ter min, czę sto tli wość i tryb
uisz cza nia opła ty bę dzie okre ślo ny w uchwa le ra dy gmi -
ny. Opła ta bę dzie za wie ra ła kosz ty zbie ra nia, od bio ru,
trans por tu, od zy sku i uniesz ko dli wia nia od pa dów ko mu -
nal nych, two rze nia i utrzy ma nia punk tów se lek tyw ne go

zbie ra nia od pa dów ko mu nal nych oraz ob słu gi ad mi ni stra -
cyj nej no we go sys te mu. 

Staw ka po dat ku „śmie cio we go” bę dzie uza leż nio na od
licz by miesz kań ców da nej gmi ny, ilo ści wy twa rza nych na
te re nie gmi ny od pa dów ko mu nal nych, kosz tów funk cjo -
no wa nia sys te mu go spo da ro wa nia od pa da mi ko mu nal ny -
mi oraz przy pad ków, w któ rych wła ści cie le nie ru cho mo ści
wy twa rza ją od pa dy nie re gu lar nie (se zo no wo). Je go za pła -
ta bę dzie od by wa ła się w okre sach mie sięcz nych (w przy -
pad ku ROD mo że być uisz cza na za mie sią ce, w któ rych
dział kow cy by li na dział kach i po wsta wa ły od pa dy ko mu -
nal ne). Po da tek „śmie cio wy” bę dzie pła co ny gmi nie po
wy peł nie niu od po wied niej de kla ra cji. 

Praw dzi wa re wo lu cja zwią za na z po dat kiem śmie cio -
wym zwią za na jest z tym, że od biór wszyst kich śmie ci
na te re nie da nej gmi ny bę dzie za jed ną staw kę. W wie -
lu przy pad kach opla ta ta nie bę dzie po wią za na z ilo ścią
wy two rzo nych śmie ci i licz bą wy wie zio nych kon te ne rów.
To ma ogra ni czyć po wsta wa nie nie le gal nych skła do wisk
śmie ci i za śmie ca nia la sów i re zer wa tów przy ro dy. Z pew -
no ścią wpły nie to rów nież na po pra wę sy tu acji w ogro -
dach dział ko wych, gdzie do po jem ni ków wrzu ca ne są
sto sy śmie ci, po cho dzą ce z go spo darstw do mo wych. 

W przy pad ku, gdy da ną nie ru cho mość za miesz ku ją
miesz kań cy, gmi ny bę dą mia ły obo wią zek zor ga ni zo wa -
nia od pa dów śmie ci i wy bo ru jed nej z czte rech moż li wo -
ści na li cza nia po dat ku za usu wa nie śmie ci tj.:

• od po wierzch ni nie ru cho mo ści, 
• od zu ży cia wo dy dla nie ru cho mo ści,
• od licz by miesz kań ców da nej nie ru cho mo ści lub 
• przy ję cia jed no li tej staw ki dla każ de go go spo dar stwa
do mo we go. 
Więk szość sa mo rzą dow ców za po wia da, że wy bie rze na -

li cza nie po dat ku „śmie cio we go” od licz by miesz kań ców,
gdyż ta me to da wy da je się naj bar dziej spra wie dli wa.
Kwe stia wiel ko ści miesz ka nia, czy też ilo ści zu ży tej wo -
dy nie prze są dza prze cież o tym ile śmie ci ktoś wy pro du -
ko wał. 

Na to miast w sy tu acji, gdy da nej nie ru cho mo ści nie za -
miesz ku ją miesz kań cy, a po wsta ją od pa dy ko mu nal ne to

War sza wa, dnia 22 paź dzier ni ka 2012 r. 

Jesz cze raz za chę ca my wszyst kich dział kow ców do
ubez pie cze nia mie nia na dział kach, aby po po wro cie na

dział kę nie spo tka ła nas przy kra nie spo dzian ka, a dział ka
ko ja rzy ła się wy łącz nie ze re lak sem i wy po czyn kiem.

MAP

2. Co ozna cza no we li za cja usta wy śmie cio wej dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych? 
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gmi ny nie ma ją obo wiąz ku or ga ni zo wa nia od bie ra nia
śmie ci. Gdy gmi ny przyj mą na sie bie ten obo wią zek to
po da tek śmie cio wy bę dzie, tak jak do tych czas uza leż nio -
ny od ilo ści wy pro du ko wa nych śmie ci. 

Ja ka me to da zo sta nie przy ję ta w sto sun ku do ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych i czy ogro dy bę dą po trak -
to wa ne ja ko nie ru cho mo ści za miesz ka ne al bo nie -
za miesz ka ne za le ży od da nej gmi ny. Je że li zo sta ną po -
trak to wa ne ja ko miej sca nie za miesz ka ne to po zo sta ną
do tych cza so we za sa dy wy wo zu śmie ci i opa ta bę dzie
na li cza na w za leż no ści od ilo ści wy wie zio nych ogro do -
wych po jem ni ków na śmie ci. 

Ta kie roz wią za nie w sto sun ku do ro dzin nych ogro dów
dział ko wych za mie rza przy jąć Urząd Mia sta w Byd gosz -
czy, któ ry w sierp niu b.r. na na ra dzie z Pre ze sa mi ROD
kon sul to wał no wy re gu la min utrzy ma nia po rząd ku i czy -
sto ści na te re nie mia sta Byd gosz czy. Po da tek śmie cio wy
bę dzie w dal szym cią gu uza leż nio ny od ilo ści śmie ci.
Zmie ni się tyl ko staw ka za litr wy wie zio nych śmie ci (i
wiel ko ści kon te ne rów). Bę dzie obo wią zy wa ła staw ka na -
rzu co na przez fir mę zaj mu ją cą się wy wo zem od pa dów
ko mu nal nych. Wszyst ko to roz strzy gnie prze targ.

W wy ni ku zmia ny prze pi sów, bę dzie rów nież bar dziej
opła cal na se gre ga cja śmie ci. Se lek tyw ne zbie ra nie od pa -
dów ko mu nal nych bę dzie obej mo wa ło ta kie od pa dy jak
pa pier, me tal, two rzy wa sztucz ne, szkło, opa ko wa nia wie -
lo ma te ria ło we oraz od pa dy ko mu nal ne ule ga ją ce bio de -
gra da cji. Se gre ga cja śmie ci bę dzie wią za ła się z niż-
szy mi opła ta mi za wy wóz. Przed się bior ca wy ło nio ny
przez gmi nę za bie rze z te re nu ROD za rów no od pa dy
zmie sza ne, jak i po se gre go wa ne. Dzia ła nia po dej mo wa -
ne przez przed się bior ców od bie ra ją cych od pa dy ko mu nal -
ne bę dą ści śle mo ni to ro wa ne przez gmi ny, któ rych zo sta ły
wzmoc nio ne funk cje kon tro l ne w tym za kre sie. Fir my zaj -
mu ją ce się wy wo zem śmie ci bę dą mu sia ły skła dać kwar -
tal ne spra woz da nia. Za tem mo że my spo dzie wać się, że
ja kość tych usług wzro śnie. 

Po za tym po wsta ną punk ty se lek tyw ne go zbie ra nia
od pa dów wiel ko ga ba ry to wych (ta kich jak sta ra pral ka,
roz pa da ją ce się me ble), jak rów nież zu ży te go sprzę tu elek -
trycz ne go i elek tro nicz ne go, któ ry mi bez prze rwy by ły za -
py cha ne ogro do we po jem ni ki na śmie ci. Bę dzie moż na je
skła do wać w wy zna czo nych miej scach. Do kład ną in for -
ma cję o lo ka li za cji ta kich miejsc, go dzi nach ich pra cy oraz
ro dza ju od pa dów, któ re bę dą przyj mo wa ły ta kie punk ty
prze ka żą gmi ny. 

W po rów na niu w po przed nią li stą od pa dów, któ re gmi -
na by ła zo bo wią za na od bie rać, zo sta ła ona po sze rzo na o
od pa dy zie lo ne. Jed nak że pro si my pa mię tać, że od pa dy
zie lo ne z dzia łek to od pa dy na da ją ce się do sko na le do

kom po sto wa nia i nie po win ny tra fiać do po jem ni ków
wraz z in ny mi od pa da mi. Naj lep szą me to dą za go spo da -
ro wa nia te go ro dza ju od pa dów jest kom po sto wa nie.
Wrzu ca nie tra wy, chwa stów, li ści, nie kie dy ca łych ga łę zi
do po jem ni ków ogro do wych jest na gan ne i wpły wa na
zwięk sze nie opła ty za wy wóz śmie ci, któ rą po no szą prze -
cież wszy scy dział kow cy.

Do tych czas śmie ciar ki, któ re od bie ra ły od pa dy wio zły
je w ca ło ści na wy sy pi sko. Po zmia nie prze pi sów tra fią
one do sor tow ni (in sta la cji od zy sku i uniesz ko dli wia nia
od pa dów), któ re bę dą zo bo wią za ne do ich re cy klin gu 
i przy go to wa nia do po now ne go uży cia. Do koń ca 
2020 r. gmi ny zo sta ły zo bo wią za ne do re cy klin gu od pa -
dów: co naj mniej 50% (wa go wo) od no śnie pa pie ru, me ta -
lu, two rzyw sztucz nych i szkła, a 70% (wa go wo) – od pa-
dów bu dow la nych i roz biór ko wych. Nie za leż nie od te go,
gmi ny zo sta ły zo bo wią za ne do zre du ko wa nia ma sy od pa -
dów ule ga ją cych bio de gra da cji: do 50% (wa go wo) – do
16.07.2013 r. i 35% (wa go wo) – do 16.07.2020 r., w sto -
sun ku do ma sy tych od pa dów w 1995 r. 

Od pa dy ko mu nal ne po wsta ją na każ dej nie ru cho mo ści
zwią za nej z by to wa niem czło wie ka. Za tem no we za sa dy
wy wo zu śmie ci nie omi ną ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych. Wraz ze zmia ną prze pi sów, wy da je się nie unik nio -
ny wzrost cen za usu wa nie śmie ci. Cho ciaż by z te go
po wo du, że śmie ciar ki bę dą mu sia ły po ko nać wię cej ki lo -
me trów wo żąc od pa dy naj pierw do re cy klin gu, a po tem
na skła do wi sko. Do dat ko wo, nad zór nad fir ma mi, roz li -
cza nie miesz kań ców i win dy ka cja spo wo du je ko niecz ność
za trud nie nia przez gmi ny no wych lu dzi, co bę dzie ge ne -
ro wać wyż sze kosz ty. Wszy scy są jed nak zgod ni, że zmia -
ny są ko niecz ne, że by moż na by ło od dy chać świe żym
po wie trzem i zli kwi do wać dzi kie wy sy pi ska. Na zmia nie
prze pi sów sko rzy sta ją tak że ROD, gdzie zwo żo ne są
śmie ci po cho dzą ce z do mów i miesz kań dział kow ców.
Przy tej oka zji, war to za sta no wić się, czy nie zmie nić po -
dej ścia do te go co i jak wy rzu ca my i nie za cząć eko lo gicz -
nie zbie rać śmie ci po przez ich se gre ga cję i wy ko -
rzy sty wa nie od po wied nich po jem ni ków na od pa dy.

Re asu mu jąc, od przy szłe go ro ku zmie nią się za sa dy
wy wo zu śmie ci. Do te go cza su, za rzą dy ROD po win ny
do kład nie za po znać się po li ty ką gmin w tym za kre sie.
W tym ce lu za rzą dy ROD po win ny:

• zba dać w urzę dzie mia sta lub na stro nie in ter ne to wej,
czy na te re nach ROD bę dą obo wią zy wać no we czy do -
tych cza so we za sa dy usu wa nia od pa dów ko mu nal nych 
i od cze go bę dzie za le ża ła wy so kość po dat ku „śmie cio -
we go” – od ilo ści śmie ci, po wierzch ni ROD, licz by dział -
kow ców, ilo ści zu ży tej wo dy czy też licz by dzia łek.

• wziąć udział w se sjach gmi ny, kie dy to bę dzie po dej -
mo wa na uchwa ła w spra wie staw ki po dat ku za wy wóz
śmie ci oraz uchwa ła za twier dza ją ca re gu la min w spra wie



45

utrzy ma nia czy sto ści i po rząd ku w gmi nach. W ra zie po -
trze by po win ny zgła szać pro po zy cje i uwa gi.

• uważ nie śle dzić, kie dy za cznie w da nej gmi nie obo -
wią zy wać no wy sys tem usu wa nia od pa dów ko mu nal nych.
Od te go bo wiem za le ży roz wią za nie umo wy z do tych cza -
so wą fir mą od bie ra ją cą śmie ci z ROD oraz obo wią zek
skła da nia do urzę du de kla ra cji po dat ko wych.

• po in for mo wać dział kow ców o no wych za sa dach 
i kosz tach wy wo zu śmie ci z ROD oraz przy po mnieć za -
sa dy go spo da ro wa nia śmie cia mi na te re nie ogro du (za kaz
wrzu ca nia do po jem ni ków ogro do wych od pa dów zie lo -

nych oraz zu ży te go sprzę tu do mo we go). Po win ny zba dać
i po in for mo wać dział kow ców o miej scach przyj mo wa nia
od pa dów przez gmi ny (zwłasz cza wiel ko ga ba ry to wych)
oraz za chę cać dział kow ców do se gre ga cji od pa dów.

Uwa ga! 
No we za sa dy usu wa nia od pa dów ko mu nal nych zo sta ły

okre ślo ne w usta wie o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w
gmi nach (Dz. U. 2012 poz. 391– tekst jed no li ty), któ ra jest
do stęp na na stro nie in ter ne to wej: http://isap.sejm.gov.pl.

MAP

War sza wa, dnia 25 paź dzier ni ka 2012 r.

Po sze ro ko za kro jo nej ak cji wpro wa dza nia w te mat pro -
jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych ak ty wu
związ ko we go z te re nu Ma ło pol ski, przy szedł czas na dzia -
ła nia zmie rza ją ce do za po zna nia dział kow ców i spo łe -
czeń stwa ze szcze gó ła mi za pi sów pro jek tu usta wy, z je go
za ło że nia mi i in ten cją. Usta wa ma na ce lu re gu la cję funk -
cjo no wa nia ogrod nic twa dział ko we go z po sza no wa niem
orze cze nia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Szcze gól nie ma
za bez pie czać swo bo dę zrze sza nia, po sza no wa nie wła sno -
ści dział kow ców i ogro dów, za cho wa nie pra wa do grun -
tów i zwol nień po dat ko wych. Ko mi tet Ini cja ty wy
Usta wo daw czej Pro jek tu Usta wy o ROD wy dał ma te ria -
ły w po sta ci bro szur za wie ra ją ce pro jekt usta wy z uza sad -
nie niem, prze wod nik po usta wie od po wia da ją cy na róż ne
py ta nia, pla ka ty i ulot ki. Ma te ria ły te w zna czą cy spo sób
po mo gą do trzeć do świa do mo ści dział kow ców i oby wa te -
li z in for ma cją o sa mym pro jek cie, jak i wiel kiej po trze bie
usta no wie nia pra wa w tym za kre sie. 

Aby za po znać dział kow ców i spo łe czeń stwo z pro jek -
tem usta wy oraz sy tu acją w ja kiej zna leź li się dział kow cy
i Zwią zek, or ga ni zu je się w ogro dach ze bra nia in for ma -
cyj ne, na któ re za pra sza ni są par la men ta rzy ści, sa mo rzą -

dow cy i przed sta wi cie le or ga ni za cji po za rzą do wych.
Uczest ni cy ze brań z uwa gą wy słu chu ją in for ma cji, po
czym wy wią zu je się dys ku sja mó wią ca o nie pew no ści ju -
tra dział ko we go. 

Człon ko wie PZD z Okrę gu Ma ło pol skie go ma ją na dzie -
ję, że po wo dze nie w sej mo wym pro ce sie le gi sla cyj nym
no wej usta wie mo że przy nieść sze ro kie po par cie spo łecz -
ne, a pra wa na by te nie zo sta ną ode bra ne. Po zo sta jąc z tą
na dzie ją wy ra ża ją swo je sta no wi ska prze sy ła jąc je w for -
mie li stów do Mar szałek Sej mu, jak rów nież do par la men -
ta rzy stów z proś bą o po par cie ini cja ty wy oby wa tel skiej.

W trak cie ze brań prze ka zy wa na jest in for ma cja o za re -
je stro wa niu w Sej mie 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. Wa run kiem uru cho mie nia ścież ki le gi sla cyj nej
w Sej mie dla oby wa tel skie go pro jek tu usta wy jest ko -
niecz ność ze bra nia 100 tys. pod pi sów po par cia wśród
oby wa te li naj póź niej do 5 lu te go 2013 r. Obec nie Ma ło -
pol ska ze bra ła 4440 pod pi sów i zbie ra da lej.

Dla wszyst kich, któ rzy ze chcą po przeć pro jekt usta wy
dzia ła ją punk ty zbie ra nia pod pi sów – ad re sy za miesz czo -
ne są na stro nie in ter ne to wej www.ma lo pol ski.pzd.pl

Ewa Bła chut

X. OKR¢GOWE ZARZÑDY INFORMUJÑ

Okrę go wy Za rząd Ma ło pol ski PZD 

In for ma cja
z te re nu Ma ło pol ski na te mat pre zen to wa nia za ło żeń pro jek tu usta wy

o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Kra ków, 4 grud nia 2012 r.
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Ak cja pro mo cyj na oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o
ro dzin nych ogro dach dział ko wych wy ma ga od po wied nich
na rzę dzi prze ka zu, by za chę cić moż li wie naj wię cej osób
do po par cia pro jek tu usta wy. Po trzeb na jest pro mo cja pro -
jek tu, ogro dów dział ko wych, ale tak że Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców, w spo łe czeń stwie i wśród rzą dzą cych. 

Okrę go wy Za rząd Ma ło pol ski re ali zu je tą po trze bę mię -
dzy in ny mi po przez na ra dy z pre ze sa mi ROD oraz spo -
tka nia z po li ty ka mi z róż nych opcji. Do tej po ry od by ły
się spo tka nia m. in. z Jó ze fem Olek sym (SLD) i Jo an ną
Se ny szyn (SLD), Ar ka diu szem Mu lar czy kiem (SP), Ta -
de uszem Ar ki tem (PO), An drze jem Czer wiń skim (PO),
An ną Grodz ką (RP), Ma ria nem Cy co niem i przed sta wi -
cie la mi PSL, SLD z Kra ko wa.

W ra mach pro mo cji pro jek tu od by ło się rów nież spo -
tka nie z Pa nią Ali cją Gac kie wicz Pre zes Ma ło pol skie go
Związ ku Eme ry tów, Ren ci stów i Osób Nie peł no spraw -
nych. Wy ni kiem tych roz mów jest otwar cie pun ku zbie ra -
nia pod pi sów na te re nie tej jed nost ki. Punk ty zbie ra nia
pod pi sów sys te ma tycz nie otwie ra ne są w biu rach Za rzą -
dów ROD w ca łej Ma ło pol sce. Ogro dy wy wie sza ją: in -
for ma cje o oby wa tel skim pro jek cie usta wy o ROD i
miej scu zbie ra nia pod pi sów. Wy wie sza ją ba ne ry z ha sła -
mi pro mu ją cy mi ogro dy dział ko we oraz fla gi związ ko we
i pań stwo we. Pre ze si ROD chęt nie włą cza ją się w ak cję
zbie ra nia pod pi sów po przez or ga ni zo wa nie spo tkań in for -
ma cyj nych dla dział kow ców oraz pla no wa nie spo tkań
przed świą tecz nych, na któ rych rów nież bę dzie przed sta -
wio na ak tu al na sy tu acja związ ku oraz oby wa tel ski pro jekt
usta wy o ROD. Dział kow cy przy oka zji tych spo tkań za -

chę ca ni są do skła da nia pod pi sów pod li sta mi po par cia dla
pro jek tu oraz in dy wi du al nych dzia łań.

Po nad to przed sta wi cie le okrę gu ma ło pol skie go uczest -
ni czą w spo tka niach dla se nio rów – ta kich jak zor ga ni zo -
wa ny przez Ra dę dziel ni cy II Kra ko wa w ROD
„Grze górz ki”. Na spo tka niu tym głos za brał przed sta wi -
ciel okrę gu, któ ry przy bli żył hi sto rię ogro dów dział ko -
wych i przed sta wił oby wa tel ski pro jekt usta wy o ROD. 

W ak cję pro mo cji i zbie ra nie pod pi sów włą czy li się tak -
że in struk to rzy SSI, któ rzy pod czas na ra dy wy ra zi li peł ne
po par cie dla pro jek tu usta wy o ROD oraz wy sto so wa li pi -
smo do po słów z wo je wódz twa ma ło pol skie go w spra wie
po par cia oby wa tel skie go pro jek tu Usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych. In struk to rzy pro mu ją pro jekt usta -
wy w swo ich ogro dach, miej scach pra cy, ro dzi nach, a
przede wszyst kim na szko le niach dla no wych dział kow ców.

W naj bliż szym cza sie pla no wa ne są ko lej ne spo tka nia
z po sła mi na Sejm RP z wo je wódz twa ma ło pol skie go. 
Z każ de go z nich po wsta nie in for ma cja, któ ra zo sta nie za -
miesz czo na na stro nie in ter ne to wej okrę gu. Przed sta wi -
cie le or ga nów PZD oraz dział kow cy zwra ca ją się do
Mar szałek Sej mu, po słów w spra wie po par cia oby wa tel -
skie go pro jek tu usta wy o ROD. 

Li czy my, że pro mo cja oby wa tel skie go pro jek tu usta wy
o ROD nie tyl ko przy czy ni się do zro zu mie nia po trzeb
dział kow ców przez po słów na Sejm RP, ale że tak że po -
przez pro mo cję oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD
pro wa dzo ną przez Okręg Ma ło pol ski i Za rzą dy ROD
dział kow cy zo sta ną za in spi ro wa ni do więk sze go za an ga -
żo wa nia, w tak waż ną dla nich spra wę. 

In struk tor ds. ogrod nic twa OZM PZD
Mag da le na Ka wec ka

Pro mo cja Oby wa tel skie go Pro jek tu Usta wy o ROD w Okrę gu Ma ło pol skim

Okrę go wy Za rząd Świę to krzy ski PZD

KALENDARIUM WYDARZEŃ

Po Nad zwy czaj nym X Kra jo wym Zjeź dzie De le ga -
tów PZD (6 paź dzier nik 2012 ro ku) na któ rym przy ję to
pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
uwzględ nia ją cy treść wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go RP przy jed no cze snym za cho wa niu praw dział kow ców,
wie lo let nie go wy pra co wa ne go do rob ku ogro dów dział ko -
wych oraz war to ści pol skie go ru chu ogrod nic twa dział ko -
we go, Pol ski Zwią zek Dział kow ców Okrę go wy Za rząd
Świę to krzy ski w Kiel cach pod jął nie zbęd ne pra ce mo bi -
li za cyj ne dla sze ro kie go roz pro pa go wa nia pro jek tu usta wy

o ROD i uzy ska nia jak naj więk sze go po par cia dla tej ini -
cja ty wy usta wo daw czej.  

Do wszyst kich Sta ro stów, Pre zy den tów, Bur mi strzów 
i Wój tów wo je wódz twa świę to krzy skie go Okrę go wy Za -
rząd PZD w Kiel cach prze ka zał ma te ria ły z X Nad zwy -
czaj ne go Zjaz du De le ga tów PZD. Z ko lei do par tii po-
li tycz nych i Po słów Zie mi Świę to krzy skiej oraz do Za rzą -
dów ROD bę dą cych na te re nie dzia ła nia OZŚ PZD w
Kiel cach prze sła no List X Nad zwy czaj ne go Zja du De le -
ga tów PZD w War sza wie oraz Apel OZŚ PZD w Kiel cach
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z 8 paź dzier ni ka 2012 ro ku w spra wie po par cia pro jek tu
usta wy o ROD. 

Na szko le niach kan dy da tów na dział kow ców, któ re od -
by ły się na te re nie wo je wódz twa świę to krzy skie go (Ostro -
wiec Świę to krzy ski, San do mierz, Sta ra cho wi ce oraz
Kiel ce) szcze gó ło wo oma wia no za pi sy praw ne do ty czą -
ce dział kow ców i ogro dów za war te w no wym, związ ko -
wym pro jek cie usta wy o ROD oraz przed sta wia no ko lej ne
kro ki na skom pli ko wa nej dro dze le gi sla cyj nej. Po nad to
za chę ca no do opra co wy wa nia wła snych, in dy wi du al nych
sta no wisk po pie ra ją cych pro jekt usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. 

Po 6 paź dzier ni ka 2012 ro ku od by to spo tka nie z Wi ce -
pre zy den tem Mia sta Kiel ce Pa nem Cze sła wem Gru szew -
skim oraz z Se kre ta rzem Ra dy Wo je wódz kiej SLD Pa nem
Ro ma nem Szu lar. 

Prze wod ni czą ca Ra dy Wo je wódz twa Świę to krzy skie go
OPZZ Pa ni Elż bie ta Dro gosz na spo tka niu z przed sta wi -
cie la mi Okrę go we go Za rzą du PZD w Kiel cach za de kla ro -
wa ła po moc w roz pra go wa niu za ło żeń praw nych pro jek tu
usta wy o ROD wśród związ kow ców i zbie ra niu pod pi sów
pod pro jek tem usta wy.

Po stwier dze niu o bra ku for mal nym w za wia do mie -
niu o utwo rze niu Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej
Pro jek tu Usta wy o ROD (24 paź dzier ni ka 2012 ro ku)
Pol ski Zwią zek Dział kow ców Okrę go wy Za rząd Świę to -
krzy ski w Kiel cach wraz ze świę to krzy ski mi dział kow ca -
mi, peł ni obu rze nia wo bec za ist nia łej sy tu acji, za sty gli w
ocze ki wa niu na dal szy bieg wy da rzeń zwią za nych z usta -
wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. 

W try bie pil nym od by ła się na ra da człon ków Pre zy dium
OZŚ PZD z udzia łem Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej i
Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej oraz Pre ze sów Za rzą dów
ROD z te re nu mia sta Kiel ce, na któ rej wy pra co wa no: Sta -
no wi sko człon ków Pre zy dium OZŚ PZD w Kiel cach, Ko -
mi sji Sta tu to wych i Pre ze sów kie lec kich Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych do Mar szał ka Sej mu RP w spra -
wie zwró ce nia za wia do mie nia o utwo rze niu Ko mi te tu Ini -
cja ty wy Usta wo daw czej Pro jek tu Usta wy o Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych. 

Zor ga ni zo wa no tak że spo tka nie z Po słem na Sejm RP
Pa nem Ar tu rem Gie ra dą (PO). 

Od po sta no wie nia o przy ję ciu za wia do mie nia o
utwo rze niu Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej Pro -
jek tu Usta wy o ROD (5 li sto pad 2012 ro ku) szcze gól -
nej mo cy na bra ły wszel kie dzia ła nia po dej mo wa ne przez
Pol ski Zwią zek Dział kow ców Okrę go wy Za rząd Świę to -
krzy ski w Kiel cach w ce lu pro mo cji oby wa tel skie go pro -
jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. 

Od by ła się na ra da Pre ze sów Za rzą dów ROD z te re nu
wo je wódz twa świę to krzy skie go, na któ rej pod ję to Sta no -
wi sko Pre ze sów Za rzą dów ROD skie ro wa ne do Mar szał -
ka Sej mu RP Pa ni Ewy Ko pacz pod ję te na na ra dzie w dniu

6 li sto pa da 2012 ro ku w spra wie stwier dze nia bra ku for -
mal ne go w za wia do mie niu o utwo rze niu 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 Ostrow cu Świę to krzy skim zor ga ni zo wa no Ko le gium
Pre ze sów – re jon Ostro wiec. 

Od by ło się tak że spo tka nie z człon kiem Za rzą du Wo je -
wódz twa Świę to krzy skie go Pa nem Pio trem Żo łąd kiem
(PSL) i z Pre ze sem Kie lec kiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej
Pa nem Ma cie jem So larzem, któ ry obie cał li sty po par cia
dla usta wy o ROD roz dy spo no wać wśród pod le głych ko -
mó rek or ga ni za cyj nych i pra cow ni ków, aby w ten spo sób
wes przeć Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej Pro jek tu
Usta wy o ROD.

Zor ga ni zo wa no na ra dę z Pre ze sa mi Za rzą dów ROD –
re jon Kiel ce, na któ rej wy pra co wa no Sta no wi sko Ko le -
gium Pre ze sów ro dzin nych ogro dów dział ko wych Re jon
Kiel ce z dnia 14 li sto pa da 2012 r. w spra wie pro jek tu usta -
wy o ogro dach dział ko wych So li dar nej Pol ski oraz Sta -
no wi sko Ko le gium Pre ze sów ro dzin nych ogro dów
dział ko wych Re jon Kiel ce z dnia 14 li sto pa da 2012 r. w
spra wie pro jek tu Usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych. 

Na po sie dze niu Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Świę -
to krzy skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Kiel -
cach przy ję to Sta no wi sko człon ków Pre zy dium OZŚ PZD
w Kiel cach pod ję te na po sie dze niu w dniu 14 li sto pa da
2012 ro ku w spra wie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o
ro dzin nych ogro dach dział ko wych. 

Od by ło się rów nież spo tka nie z Pre ze sem Od dzia łu
Związ ku Na uczy ciel stwa Pol skie go w Kiel cach Pa nią E.
Dro gosz oraz spo tka nie z Pa nią Ma rią Tar ka - Prze wod ni -
czą cą Pol skie go Związ ku Eme ry tów Ren ci stów i In wa li -
dów Od dział w Kiel cach. Obie Pa nie za pew nia ły o swym
po par ciu dla oby wa tel skiej ini cja ty wy usta wo daw czej do -
ty czą cej ro dzin nych ogro dów dział ko wych i czyn nym
włą cze niu się w ak cję zbie ra nia pod pi sów po par cia dla
pro jek tu usta wy o ROD.

Ko lej ne z cy klu spo tka nie przed sta wi cie li OZ z Po sła mi
na Sejm RP Zie mi Świę to krzy skiej od by to z Pa nem Ja -
nem Ce dzyń skim (Ruch Pa li ko ta) i z Pa nem Mar kiem Go -
sem (PSL). 

W kie lec kim Biu rze Po sel skim Pa ni Ma rze ny Okła -
-Drew no wicz (PO) od by ło się spo tka nie z przed sta wi cie -
la mi władz świę to krzy skie go okrę gu PZD, a w Biu rze
Po sel skim w Sta ra cho wi cach mia ło miej sce spo tka nie z
Po słem na Sejm RP Pa nem Krzysz to fem Lip cem (PiS).  

W sie dzi bie Sta ro stwa Po wia to we go w Piń czo wie od -
by ło się z ko lei spo tka nie przed sta wi cie li OZ ze Sta ro stą
Pa nem Ja nem Mo skwa i Wi ce sta ro stą Po wia tu Piń czow -
skie go Pa nem Mar kiem Oma sta. W spo tka niu udział
wzię li tak że: Kie row nik Wy dzia łu Rol nic twa, Le śnic twa
i Ochro ny Śro do wi ska – Pa ni Jo lan ta Pie ka ra oraz Pan
Grze gorz Ja ku bow ski – praw nik Sta ro stwa. 
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Pol ski Zwią zek Dział kow ców Okrę go wy Za rząd Świę -
to krzy ski w Kiel cach za pla no wał na gru dzień nad zwy -
czaj ne na ra dy z ak ty wem PZD oraz spo tka nia z:
Mar szał kiem Wo je wódz twa Świę to krzy skie go Pa nem
Ada mem Ja ru ba sem (PSL), Pre zy den tem Mia sta Ostro -
wiec Świę to krzy ski Pa nem Ja ro sła wem Wil czyń skim, Sta -

ro stą Ko nec kim, Prze wod ni czą cym Fo rum Spół dziel ni
Miesz ka nio wych, spo tka nie z Po słem na Sejm RP Pa nem
An drze jem Bęt kow skim (PiS) oraz po now ne spo tka nia z
Po sła mi na Sejm RP Pa nem Ja ro sła wem Gór czyń skim
(PSL) i Pa nem Ar tu rem Gie ra da (PO). 

ŚWIĘTOKRZYSKIE PUNKTY ZBIERANIA PODPISÓW

• Biu ro OZŚ PZD w Kiel cach, ul. Bo ha te rów War sza wy 4 25-394 Kiel ce
tel. 41 34-23-669 lub 41 34-110-56
od po nie dział ku do piąt ku w godz. 8.00-16.00
www.pzd.cal.pl e -ma il: swie to krzy ski@pzd.pl

• Biu ro ROD im. S. Że rom skie go w Kiel cach ul. War szaw ska 34 25-544 Kiel ce
Dom Rze mio sła V pię tro po kój 512 
tel. 41 34-486-96 od po nie dział ku do czwart ku w godz. 8.00-16.00

NASZE PLANY I ZAMIERZENIA

Z OSTATNIEJ CHWILI

• W naj bliż szym nu me rze Kwar tal ni ka Kie lec kiej Spół -
dziel ni Miesz ka nio wej „My z KSM” uka że się ar ty kuł o
głów nych za ło że niach oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o
ro dzin nych ogro dach dział ko wych. 

• PREZYDENT MIASTA KIELCE wpie ra Ko mi tet Ini -
cja ty wy Usta wo daw czej Pro jek tu Usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych. Na spo tka niu z Pre ze sa mi Za rzą -
dów ROD w Urzę dzie Mia sta Kiel ce w dniu 3 grud nia
2012 ro ku w spe cjal nym pi śmie skie ro wa nym do Pre ze sa
OZ PZD w Kiel cach Pre zy dent Mia sta Pan Woj ciech Lu -
baw ski wy ra ził swo je uzna nie dla opra co wa ne go w śro do -
wi sku dział kow ców pro jek tu usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, speł nia ją ce go ocze ki wa nia użyt -
kow ni ków dzia łek. Pod kre ślił jed no cze śnie,  że za war te
w nim re gu la cje praw ne uzw ględ nia ją rów nież in te res
pań stwa  i sa mo rzą dów. Do ce nia jąc spo łecz ną ro lę ogro -

dów dział ko wych ja ko miej sca re kre acji i wy po czyn ku
wy ra ził swo ją głę bo ką wia rę w to, że: „... Pro jekt Oby wa -
tel ski Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych zy -
ska du że po par cie spo łecz ne i bę dzie po zy tyw nie
roz pa trzo ny przez Sejm RP.”

• Do dnia 4 grud nia 2012 ro ku Okrę go wy Za rząd Świę -
to krzy ski PZD w Kiel cach ze brał 4.108 pod pi sów po par -
cia dla pro jek tu usta wy o ROD.  

Pol ski Zwią zek Dział kow ców Okrę go wy Za rząd
Świę to krzy ski w Kiel cach nie usta je w po dej mo wa niu
wszel kich dzia łań ma ją cych na ce lu pro mo cję wśród
dział kow ców i pol skich oby wa te li związ ko we go pro -
jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych oraz
uzy ska nie dla tej oby wa tel skiej ini cja ty wy usta wo daw -
czej po par cia wszyst kich, dla któ rych istot na jest przy -
szłość ogro dów i do bro sa mych dział kow ców.

Okrę go wy Za rząd PZD w Lu bli nie

Dzia ła nia pro mu ją ce oby wa tel ski pro jekt usta wy w OZ PZD w Lu bli nie

Okrę go wy Za rząd PZD w Lu bli nie od mo men tu uka za -
nia się ko mu ni ka tu w „Ga ze cie Wy bor czej” o za re je stro -
wa niu przez Mar sza łek Sej mu 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 tj. od dnia 08.11.2012 r. swo ją dzia łal -
ność kon cen tru je wo kół po zy ski wa nia pod pi sów na li stach

po par cia w/w oby wa tel skie go pro jek tu i po pu la ry zo wa -
niu je go za pi sów w śro do wi skach lo kal nych.

Na dzi siaj jest to nie wąt pli wie naj waż niej sze za da nie dla
wszyst kich struk tur Związ ku oraz in dy wi du al nych użyt -
kow ni ków dzia łek.

Nie po kój ja ki wy wo łał w ru chu ogrod nic twa dział ko -
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we go w Pol sce wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia
11.07.2012 r. po zba wia ją cy ochro ny praw nej po nad czte -
ry mi lio ny dział kow ców i roz wią zu ją cy de mo kra tycz ną,
sa mo rząd ną or ga ni za cję – Pol ski Zwią zek Dział kow ców
bę dzie trwał do cza su uchwa le nia przez Sejm RP no wych
prze pi sów.

Sam fakt uchwa le nia no wej usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych w ter mi nie wska za nym przez TK tj. do
dnia 21.01.2014 roku nie ozna cza, że re gu la cje praw ne 
w niej za war te bę dą speł nia ły ocze ki wa nia Związ ku 
i dział kow ców.

Dział kow cy okrę gu lu bel skie go to wie dzą i są świa do -
mi te go, że żad na par tia po li tycz na nie za dba o ich in te re -
sy tak do brze jak oni sa mi. 

Li de rzy róż nych ugru po wań po li tycz nych oraz par la -
men ta rzy ści bio rą cy udział w spo tka niach z dział kow ca -
mi na któ rych pre zen to wa ne są za ło że nia oby wa tel skie go
pro jek tu usta wy skła da ją de kla ra cje, że do ło żą wszel kich
sta rań by uchwa lo ne przez Sejm pra wo uwzględ nia ło głos
sa mych dział kow ców - na to miast w rze czy wi sto ści tak się
nie dzie je.

Pro jek ty ustaw zło żo ne w Sej mie przez po li ty ków SP 
i SLD nie zna la zły ak cep ta cji w śro do wi sku ro dzin dział -
ko wych okrę gu. Uzna li oni, iż roz wią za nia praw ne w nich
pro po no wa ne do pro wa dzą do li kwi da cji ogro dów i są

szko dli we nie tyl ko dla dział kow ców, ale po śred nio rów -
nież dla ca łe go pol skie go spo łe czeń stwa.

Dział kow cy z ogro dów Lu belsz czy zny da ją te mu wy -
raz w licz nych wy stą pie niach i sta no wi skach kie ro wa nych
do naj waż niej szych osób i in sty tu cji w pań stwie m.in. do
Mar sza łek Sej mu  RP, Pre zy den ta RP i klu bów par la men -
tar nych wszyst kich ugru po wań.

Opra co wa ny przez Polski Związek Działkowcówi kon -
sul to wa ny ze śro do wi skiem dział kow ców oby wa tel ski
pro jekt usta wy o rod spo wo do wał, że na wet naj bar dziej
scep tycz ni dział kow cy uwie rzy li w moż li wość za cho wa -
nia obec nych praw oraz w dal szy roz wój i ist nie nie ogrod -
nic twa dział ko we go. 

Prze pi sy na szej usta wy, w prze ci wień stwie do zło żo -
nych w Sej mie, wpro wa dza ją swo bo dę zrze sza nia, ale nie
na ka zu ją li kwi da cji Związ ku przyj mu ją ce go for mę sto wa -
rzy sze nia - straż ni ka praw użyt kow ni ków dzia łek oraz
orę dow ni ka wal ki o za cho wa nie tra dy cji ogrod nic twa
dział ko we go dla przy szłych po ko leń.

By tak się nie sta ło, że szko dli we spo łecz nie pra wo zo -
sta nie uchwa lo ne przez po słów, dział kow cy z na sze go lu -
bel skie go re gio nu, z wiel ką wia rą i na dzie ją, spon ta -
nicz nie, ca ły mi ro dzi na mi włą czy li się w ogól no pol ską
ak cję zbie ra nia pod pi sów na li stach po par cia oby wa tel -
skie go pro jek tu usta wy o rod.

Dzia ła nia po pu la ry zu ją ce i pro mu ją ce oby wa tel ski pro jekt usta wy o ROD 
w OZ PZD w Lu bli nie

1. W okrę gu lu bel skim zo sta ło wy zna czo nych 14 punk -
tów zbie ra nia pod pi sów ( wy kaz punk tów za miesz czo ny
zo stał na stro nie in ter ne to wej OZ PZD – www.ozpzd -lu -
blin.pl). W tych miej scach moż na zło żyć pod pis, uzy skać
fa cho wą i rze tel ną in for ma cję nt. pro jek tu usta wy, jak rów -
nież otrzy mać sto sow ne ma te ria ły pro mo cyj ne. 

Punk ty zbie ra nia pod pi sów są ozna ko wa ne i ude ko ro -
wa ne – fla ga mi związ ko wy mi i ba ne ra mi z lo go Ko mi te -
tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej.

Z uwa gi na po rę ro ku, w któ rej utrud nio ny jest kon takt
z dział kow ca mi na te re nie ogro dów, pod pi sy zbie ra ne są
pod czas wi zyt do mo wych i spo tkań to wa rzy skich, wśród
zna jo mych i pra cow ni ków w miej scach pra cy człon ków
sa mo rzą dów ogro do wych, jak rów nież na licz nych na ra -
dach i szko le niach or ga ni zo wa nych w ce lu za po zna nia
spo łecz no ści lo kal nej z oby wa tel ską ini cja ty wą. 

Roz wi nię to rów nież spo tka nia w śro do wi skach spół -
dziel czo ści miesz ka nio wej, związ ków za wo do wych oraz
ze struk tu ra mi or ga ni za cji po za rzą do wych i w śro do wi -
sku sym pa ty zu ją cym z Pol skim Związ kiem Dział kow ców. 

Po par cia dla na szej ini cja ty wy udzie la ją rów nież oso by
zna ne w lu bel skim śro do wi sku z dzia łal no ści po li tycz nej,
par la men tar nej i sa mo rzą do wej.

2. Stro na in ter ne to wa OZ PZD w Lu bli nie jest na bie żą -

co ak tu ali zo wa na, sys te ma tycz nie za miesz cza ne są tam
in for ma cje z na sze go re gio nu o od by tych i pla no wa nych
spo tka niach przed sta wi cie li sa mo rzą dów ROD z po sła mi
róż nych ugru po wań po li tycz nych, a tak że przed sta wi cie -
la mi władz lo kal nych. 

Stro na in ter ne to wa jest rów nież źró dłem in for ma cji o
dzia ła niach po dej mo wa nych przez Kra jo wą Ra dę PZD i
Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej w ce lu pro mo cji za -
pi sów oby wa tel skie go pro jek tu usta wy.

Na na szej stro nie in ter ne to wej moż na rów nież uzy skać
in for ma cję o ilo ści ze bra nych pod pi sów po par cia na li -
stach w na szym okrę gu. Dzię ki pod ję tym dzia ła niom w
pierw szych ty go dniach ak cji uda ło nam się ze brać po nad
5000 pod pi sów i na dal do Okrę go we go Za rzą du wpły wa -
ją no we li sty z pod pi sa mi.

3. OZ PZD w Lu bli nie wraz z sa mo rzą da mi ROD pod -
jął dzia ła nia ma ją ce na ce lu za po zna nie jak naj więk szej
licz by miesz kań ców wo je wódz twa z obec ną sy tu acją w
ja kiej zna la zły się ogro dy i pod ję tą przez dział kow ców ini -
cja ty wą oby wa tel ską. 

W tym ce lu zo sta ły do me diów lo kal nych ro ze sła ne
pocz tą elek tro nicz ną ma te ria ły m.in. pro jekt usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych, a Pre zes OZ PZD w Lu -
bli nie udzie lił kil ku wy wia dów dla lo kal nych dzien ni ków
m.in. do ga ze ty „Dzien nik Wschod ni”.
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Za pra sza my wszyst kich, któ rym nie jest obo jęt ny los
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce do włą cze nia się w
ogól no pol ską ak cję i zło że nia pod pi su na li ście po par cia

oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych.

Okrę go wy Za rząd PZD w Pi le

Pro mo cja oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD w okrę gu pil skim

Po wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go stwier dza ją ce go
nie kon sty tu cyj ność po ło wy ar ty ku łów na szej usta wy o
ROD z 2005 r. na po cząt ku na sta ła nie pew ność i roz go ry -
cze nie wśród dział kow ców. W nie dłu gim cza sie po wy ro -
ku TK po ja wi ły się pierw sze de kla ra cje i kon cep cje
no wych ure gu lo wań praw nych. Jed ną z pierw szych roz -
wa ża nych przez nasz Zwią zek by ła kon cep cja od dol ne go
or ga ni zo wa nia się i two rze nia w każ dym ro dzin nym ogro -
dzie dział ko wym sto wa rzy sze nia na pod sta wie usta wy z
dnia 7 kwiet nia 1989 r. Pra wo o sto wa rzy sze niach. Szyb -
ko oka za ło się, że ta kon cep cja z jed nej stro ny bę dzie trud -
na do zre ali zo wa nia przez więk szość ROD, z uwa gi na
pro ce du rę, a z dru giej stro ny bę dzie nie ko rzyst na dla
dział kow ców z po wo du ry zy ka utra ty praw na by tych.
Dru gą kon cep cją, ja ką pod jął Zwią zek i któ ra jest ak tu al -
nie re ali zo wa na to opra co wa nie i skie ro wa nie do Sej mu
oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych.

Dzia ła nia w obro nie na szych praw, jed no ści i Związ ku
Okrę go wy Za rząd w Pi le roz po czął nie zwłocz nie po ogło -
sze niu wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Pod ha słem
„Bro ni my na szych praw, tra dy cji i przy szło ści” dział kow -
cy okrę gu pil skie go spo tka li się w dniu 1 wrze śnia 2012
ro ku na Okrę go wych Do żyn kach z oka zji Dnia Dział kow -
ca. Uro czy stość od by ła się na te re nie Ro dzin ne go Ogro du
Dział ko we go im. „Sło necz nik” w Trzcian ce, któ ry ob cho -
dził ju bi le usz 35-le cia po wsta nia ogro du. Po dob ne ha sła
to wa rzy szy ły pod czas uro czy sto ści Dnia Dział kow ca w
in nych ROD na sze go okrę gu. Po cząw szy od 1 wrze śnia
2012 r. Okrę go wy Za rząd roz po czął na ra dy kon sul ta cyj ne
z człon ka mi OZ, Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej i Roz -
jem czej PZD oraz z ak ty wem i dział kow ca mi ro dzin nych
ogro dów dział ko wych. Na ra dy, w któ rych wzię ło udział
176 uczest ni ków, prze pro wa dzo no w po wia tach czarn -
kow sko -trzcia nec kim, cho dzie skim, wą gro wiec kim, zło -
tow skim i pil skim. Uczest ni cy na rad wnie śli pro po zy cje
zmian w pro jek cie, któ re prze sła no do KR PZD. Na
wszyst kich spo tka niach przy ję to sta no wi ska po pie ra ją ce
po trze bę opra co wa nia oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o
ROD. Pod czas na rad de kla ro wa no po par cie dla Związ ku
i dal sze go funk cjo no wa nia w ra mach ak tu al nych struk tur.
Dział kow cy, sa mo rzą dy ROD i OZ na rę ce Pa ni Ewy Ko -
pacz Mar sza łek Sej mu RP prze ka za ły 31 li stów i sta no -
wisk w obro nie na szych praw i po par cia dla

oby wa tel skie go pro jek tu usta wy, 5 li sto pa da 2012 r. po
pod pi sa niu przez Pa nią Ewę Ko pacz Mar sza łek Sej mu po -
sta no wie nia o przy ję ciu za wia do mie nia o utwo rze niu Ko -
mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej roz po czął się ko lej ny
etap pro mo wa nia oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD.
Do wszyst kich, par la men ta rzy stów zie mi pil skiej i władz
sa mo rzą do wych obej mu ją cych okręg pil ski wy sła li śmy
oby wa tel ski pro jekt usta wy wraz z uza sad nie niem pro sząc
jed no cze śnie o od by cie spo tkań w ce lu uzy ska nia opi nii i
wspar cia w je go uchwa le niu. Ja ko za da nie prio ry te to we
przy ję li śmy od by cie spo tkań z par la men ta rzy sta mi zie mi
pil skiej, bo wiem to oni osta tecz nie za de cy du ją o przy szło -
ści ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. 

W okre sie od 12 li sto pa da do 20 li sto pa da 2012 r. od by -
li śmy 5 spo tkań z na stę pu ją cy mi par la men ta rzy sta mi: -
po sła mi Ma rią Ja ny ska z PO, Jac kiem Naj de rem z Ru chu
Pa li ko ta, Ro mu al dem Aj chle rem z SLD, Mak sem Kracz -
kow skim z PiS – se na to rem Mie czy sła wem Au gu sty nem.
W dniu 10 li sto pa da 2012 r. de le ga cja pil skich dział kow -
ców spo tka ła się z po słem i Mi ni strem Rol nic twa i Roz -
wo ju Wsi Sta ni sła wem Ka lem bą, któ ry oświad czył, że
za rów no on jak i PSL nie zmie nił sta no wi ska w spra wie
dział kow ców i Związ ku. Po za par la men ta rzy sta mi z PO,
po zo sta li de kla ro wa li po par cie dla na sze go oby wa tel skie -
go pro jek tu usta wy i zło ży li pod pi sy na li stach po par cia.
Bez żad nych za strze żeń ta kie de kla ra cje zło ży li po sło wie
Ja cek Naj der i Ro mu ald Aj chler oświad cza jąc jed no cze -
śnie, że w cza sie gło so wa nia w Sej mie pod nio są rę kę za
przy ję ciem na sze go pro jek tu. Po seł Maks Kracz kow ski
po pie ra jąc nasz pro jekt jed no cze śnie su ge ro wał o pod ję -
cie współ pra cy -spo tka nia z po słem An drze jem De rą, au -
to rem po sel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach
dział ko wych So li dar nej Pol ski w ce lu prze dys ku to wa nia
naj bar dziej opty mal nych roz wią zań z obu pro jek tów. Sta -
no wi ska Pa ni po seł Ma rii Ja ny ska i se na to ra Mie czy sła wa
Au gu sty na z PO by ły nie jed no znacz ne i do koń ca nie ja -
sne, po mi mo ich de kla ra cji po pie ra ją cych dział kow ców.
W spo tka niach z par la men ta rzy sta mi uczest ni czy ło łącz -
nie 135 dział kow ców.

Oby wa tel ski pro jekt usta wy o ROD wraz z uza sad nie -
niem, prze wod nik po pro jek cie, li sty do zbie ra nia pod pi -
sów po par cia i in ne ma te ria ły po ich po wie le niu
prze ka za li śmy nie zwłocz nie do Za rzą dów ROD. Roz po -
czę li śmy jed no cze śnie pre zen to wa nie wśród dział kow ców
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przy ję te go w Sej mie pro jek tu usta wy oraz or ga ni zo wa nie
kam pa nii i zbie ra nie pod pi sów na li stach po par cia. Do
dnia 4 grud nia 2012 r. od by li śmy 8 spo tkań z dział kow ca -
mi, na któ rych obec nych by ło 239 osób, do Ko mi te tu Ini -
cja ty wy Usta wo daw czej wy sła li śmy 3427 pod pi sów
po par cia. W Pi le, Czarn ko wie, Cho dzie ży, Wą grow cu,
Trzcian ce i Zło to wie utwo rzo no punk ty kon sul ta cyj ne, 
w któ rych udzie la ne są in for ma cje i wy da wa ne ma te ria ły
o pro jek cie usta wy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
oraz zbie ra ne pod pi sy.

W ra mach kam pa nii pro mo cyj nej współ pra cu je my z lo -
kal ny mi me dia mi – przede wszyst kim z „Ty go dni kiem
No wym” o za się gu re gio nal nym, TV lo kal ną w Trzcian ce
i innymi. 

W dniu 6 li sto pa da 2012 r. Ma rian Pra czyk Pre zes OZ
był za pro szo ny na po sie dze nie Ra dy Po wia to wej SLD 
w Pi le, na któ rym pre zen to wał oby wa tel ski pro jekt usta -
wy o ROD oraz tryb zbie ra nia pod pi sów osób po pie ra ją -
cych ten pro jekt. Człon ko wie Ra dy Po wia tu SLD
wy sto so wa li do Mar sza łek Sej mu Ewy Ko pacz list w tre -
ści, któ re go wy ra zi li peł ne po par cie dla pro jek tu usta wy 
i zwró ci li się o je go przy ję cie i nie zwłocz ne skie ro wa nie
na ścież kę le gi sla cyj ną.

Za rząd Po wia tu Cho dzie skie go, na po sie dze niu w dniu
26 li sto pa da 2012 r. wy ra ził swo je po par cie dla oby wa tel -
skie go pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych, o czym po in for mo wał pi smem OZ PZD w Pi le.

W dniu 30 li sto pa da 2012 r. Pan Mi chał Pie choc ki Sta -
ro sta Wą gro wiec ki wy sto so wał list do po sła Jac ka Naj de -
ra z Ru chu Pa li ko ta o wspar cie pro jek tu usta wy o ro-
dzin nych ogro dach dział ko wych pod czas po sie dzeń ko -
mi sji sej mo wych oraz po sie dzeń Sej mu.

3 grud nia 2012 r. od by ło się po sie dze nie Ko le gium Pre -
ze sów mia sta Pi ły, na któ rym mię dzy in ny mi do ko na no
oce ny re ali za cji przez Za rzą dy ROD dzia łań zwią za nych
z kam pa nią pro mo cyj ną po par cia dla oby wa tel skie go pro -
jek tu usta wy oraz prze ka za no in for ma cje z po sie dze nia
Kra jo wej ra dy PZD w dn. 29.11.2012 r. 

Obec nie przy stę pu je my do ko lej ne go eta pu – spo tkań 
z wła dza mi sa mo rzą do wy mi oraz in ny mi or ga ni za cja mi.
Ma my już usta lo ny czę ścio wo ka len darz ko lej nych dzia -
łań i spo tkań, i tak.: 

W dniu 4 grud nia 2012 r. od bę dzie się po sie dze nie Pre -
zy dium OZ, pod czas któ re go m.in. prze ka że my in for ma -
cje z po sie dze nia Kra jo wej Ra dy PZD w dn. 29.11.2012 r.
w tym Apel Kra jo wej Ra dy do wszyst kich ro dzin nych
ogro dów dział ko wych o za ję cie sta no wi ska ws. dal sze go
funk cjo no wa nia Polskiego Związku Działkowców i ode -
zwę Kra jo wej Ra dy PZD „Ocal my ogro dy dział ko we”
oraz do ko na my oce ny re ali za cji przez OZ i Za rzą dy ROD
dzia łań do ty czą cych oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o
ROD. 

W dniu 6 grud nia 2012 r. o godz. 10.00 spo tka nie ze Sta -
ro stą, Prze wod ni czą cym Ra dy Po wia tu oraz bur mi strza mi
pow. czarn kow sko -trzcia nec kie go i dział kow ca mi w Czar-
n ko wie.

W dniu 6 grud nia 2012 r. o godz. 13.30 spo tka nie z Bur -
mi strzem Wro nek, Prze wod ni czą cym Ra dy Gmi ny i dział -
kow ca mi we Wron kach.

14 grud nia 2012 roku spo tka nie z Pre zy den tem Mia sta
Pi ły, Prze wod ni czą cym Ra dy Mia sta i dział kow ca mi 
w Pi le.

15 grud nia 2012 r. po sie dze nie Okrę go we go Za rzą du 
w po sze rzo nym skła dzie z udzia łem Okrę go wej Ko mi sji
Re wi zyj nej i Roz jem czej oraz Pre ze sów ROD. Na to po -
sie dze nie za pro szo no Pa na Ta de usza Dą brow skie go Prze -
wod ni czą ce go Sto wa rzy sze nia Gmin i Po wia tów Nad-
no tec kich.

Sta no wi sko władz sa mo rzą do wych i ich po par cie dla
kon kret nych roz wią zań w pro jek cie na szej usta wy ma
istot ne zna cze nie. To no wa usta wa bę dzie wy zna cza ła ob -
szar i za kres współ pra cy z wła dzą sa mo rzą do wą, ja ko wła -
ści cie lem grun tów, na któ rych usy tu owa ne są ro dzin ne
ogro dy dział ko we. Dal sze spo tka nia bę dzie my kon ty nu -
owa li w okre sie mie sią ca grud nia br. i stycz nia 2013 r. po
wcze śniej szym uzgod nie niu ter mi nów.

Se kre tarz OZ PZD w Pi le
An drzej Kierz kow ski 

Pi ła, 4 grud nia 2012 r.

Okrę go wy Za rząd War miń sko -Ma zur ski PZD

Spo tka nia z po sła mi i sa mo rzą dow ca mi

War mia i Ma zu ry to te re ny zie lo ne, dla te go na sze
ogro dy bar dzo do brze wkom po no wu ją się w kra jo braz na -
sze go re gio nu. Są miej scem spo tkań ca łych ro dzin miesz -
ka ją cych w na szym wo je wódz twie. Sa mo rzą dow cy i
par la men ta rzy ści z na sze go okrę gu bar dzo do brze zda ją

so bie z te go spra wę i wy ra ża ją po par cie dla oby wa tel skie -
go pro jek tu usta wy o Rodzinnych Ogrodach Dział-
kowych. 

Po seł Ta de usz Iwiń ski w imie niu po słów ze swo je go
ugru po wa nia (SLD) za pew nił, że za wsze nas po pie ra li 
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i nie za mie rza ją te go zmie niać. Sy tu acja dział kow ców 
w na szym re gio nie jest mu do brze zna na i bar dzo chęt nie
uczest ni czy we wszyst kich or ga ni zo wa nych przez nas spo -
tka niach, za wsze bar dzo po chleb nie wy po wia da jąc się na
te mat zna cze nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych dla
miesz kań ców na sze go re gio nu. Szcze gól nie w na szym wo -
je wódz twie, gdzie bez ro bo cie jest naj więk sze w ca łej Pol sce.

Po spo tka niu z Wła dy sła wem Mań ku tem Prze wod ni -
czą cym Ra dy Wo je wódz kiej SLD otrzy ma li śmy ko lej ne
po twier dze nie, że klub par la men tar ny SLD po pie ra dział -
kow ców w ich dą że niach do za cho wa nia swo ich praw. 

W dniu 20 paź dzier ni ka br. pod czas na ra dy pre ze sów 
i księ go wych z na sze go okrę gu od by ło się spo tka nie z
prze wod ni czą cym SLD Lesz kiem Mil le rem, któ ry przy -
po mniał, że to za ich rzą dów zo sta ła uchwa lo na usta wa o
ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Le szek Mil ler po in -
for mo wał, że SLD opra co wał swój pro jekt usta wy o ogro -
dach dział ko wych, któ ry jest ko rzyst ny dla dział kow ców.
Za pew nił jed no cze śnie wszyst kich ze bra nych, że bę dzie
on for so wa ny w Sej mie przez po słów SLD, ale nie po zo -
sta wią tak że bez po par cia oby wa tel skie go pro jek tu usta wy
opra co wa ne go przez Polski Związek Działkowców.

Po sło wie Plat for my Oby wa tel skiej, któ ry otrzy ma li

man da ty od miesz kań ców na sze go okrę gu rów nież opo -
wie dzie li się za po par ciem dla na sze go pro jek tu usta wy.
Ta kie in for ma cje otrzy ma li śmy pod czas spo tka nia z po -
sła mi Ada mem Ży liń skim w Iła wie i Ja nu szem Ci cho -
niem w Olsz ty nie. 

Pod czas spo tka nia z Pre zy den tem Olsz ty na Pio trem
Grzy mo wi czem po ru szo no te mat dział kow ców jak i pro -
jek tu usta wy o ROD. Pre zy dent po twier dził pod czas roz -
mów swo je zda nie, któ re wy ra ził wcze śniej na ła mach
„Ga ze ty Olsz tyń skiej”, że na te re nach ogro dów w na szym
mie ście nie pla no wa ne są żad ne po waż ne in we sty cje i nikt
nie za mie rza cał ko wi cie zli kwi do wać ogro dy w gra ni cach
na sze go mia sta.

Po par cie dla oby wa tel skie go pro jek tu usta wy wy ra ził
tak że w imie niu War miń sko -Ma zur skiej Ra dy wo je wódz -
twa OPZZ je go prze wod ni czą cy Sta ni sław Ko wal czyk.
OPZZ skie ro wał tak że sta no wi sko do Mar sza łek Sej mu, w
któ rym po pie ra nasz pro jekt z proś bą o przy ję cie go pod
ob ra dy Sej mu.

Nasz pro jekt usta wy zo stał tak że po par ty przez Przed sta -
wi cie li z Par tii Eme ry tów i Ren ci stów, któ rzy pod czas
zor ga ni zo wa ne go z ni mi spo tka nia bar dzo po zy tyw nie
wy po wia da li się na te mat ogro dów i dział kow ców. 

Zbie ra my pod pi sy – ma my ich już 2 583

Tak jak w ca łym kra ju, też i w na szym okrę gu trwa ak -
cja zbie ra nia pod pi sów. Po szcze gól ni człon ko wie Okrę -
go we go Za rzą du ma ją przy dzie lo ne miej sco wo ści, gdzie
ko or dy nu ją i po ma ga ją w ca łym przed się wzię ciu. W dzia -
ła nia te za an ga żo wa nych jest bar dzo du żo za rzą dów ogro -
dów jak i po je dyn czych dział kow cach. Do tej po ry zor-
ga ni zo wa nych zo sta ło 8 róż nych spo tkań, na któ rych bar -
dzo sze ro ko przed sta wio ny zo stał pro jekt usta wy o Ro-
dzinnych Ogrodach Działkowychi  zbie ra ne by ły pod pi sy
pod je go po par ciem. Za rzą dy ROD zor ga ni zo wa ły się tak -
że w sa mo dziel ne zbie ra nie pod pi sów wśród swo ich zna -
jo mych, człon ków ro dzin i miesz kań ców miast i wsi, 
w któ rych miesz ka ją i pra cu ją. W Gi życ ku pod pi sy na li -
stach zło ży ła tak że Pa ni Bur mistrz Jo lan ta Pio trow ska
oraz Rad ni Mia sta. Na dzień 30.11.2012 r. wy sła li śmy do
Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej li sty, na któ rych

znaj du ją się 2 583 pod pi sy. Z roz mów te le fo nicz nych 
i oso bi stych z pre ze sa mi Rodzinnych Ogrodów Dział-
kowych i dział kow ca mi za an ga żo wa ny mi w ak cję zbie -
ra nia pod pi sów wie my, że ta licz ba z dnia na dzień bę dzie
się po więk szać. W ogro dach w zbie ra nie pod pi sów za an -
gażo wa ło się wie lu lu dzi, któ rzy po zgro ma dze niu więk -
szej licz by list z pod pi sa mi za mie rza ją spo tkać się 
i wszyst kie ra zem prze ka zać do OZ. My na bie żą co zbie -
ra my wszyst kie wpły wa ją ce do nas li sty, spraw dza my 
i prze ka zu je my je do War sza wy. 

W na szym biu rze we wszyst kie dni ro bo cze w go dzi -
nach od 8.00 do 16.00 ist nie je rów nież moż li wość zło że -
nia pod pi su. Za chę ca my wszyst kich do po pie ra nia na szej
ini cja ty wy, prze ka zu je my ma te ria ły. Ulot ki, prze wod ni ki
i pla ka ty cie szą się du żym za in te re so wa niem i są bar dzo
przy dat ne, a tak że uła twia ją pro mo cję pro jek tu. 

Pla ny i przy szłe dzia ła nia

W mie sią cu grud niu za pla no wa ne zo sta ło spo tka nie 
z po słem PO An drze jem Orze chow skim. W dniu 3 grud -
nia br. w Eł ku w biu rze po sła zor ga ni zo wa ne zo sta nie spo -
tka nie z pre ze sa mi ełc kich ogro dów, na któ rym pre ze si
Rodzinnych Ogrodów Działkowych za mie rza ją za po znać
Pa na po sła z na szym pro jek tem i prze ka zać mu ma te ria ły
pro mo cyj ne z nim zwią za ne. Or ga ni za to rzy spo tka nia li -
czą na po zy tyw ne przy ję cie i po par cie na sze go ja ko pro -

jek tu ko rzyst ne go dla działkow ców.
Pod ję te zo sta ły tak że dzia ła nia zwią za ne ze zor ga ni zo -

wa niem spo tka nia na szych przed sta wi cie li z Pa nią po seł
Li dią Sta roń. Po słan ka PO otrzy ma ła man dat z na sze go
okrę gu i ma swo je biu ro w Olsz ty nie. Na si przed sta wi cie -
le wy ka za li ini cja ty wę i po pro si li o usta le nie ter mi nu spo -
tka nia. Obec nie cze ka my na in for ma cję od Pa ni po seł
kie dy znaj dzie czas na spo tka nie z dział kow ca mi.
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Okrę go wy Za rząd War miń sko -Ma zur ski Polskiego
Związku Działkowców w Olsz ty nie pla nu je tak że w naj -
bliż szym cza sie zor ga ni zo wać w Iła wie spo tka nie z po sła -

mi: Ada mem Ży liń skim (PO) i Zbi gnie wem Ba bal skim
(PiS) oraz se na to rem PO Sta ni sła wem Gor czy cą. 

Aga ta Ci zio

Okrę go wy Za rząd PZD w Ko sza li nie

Dzia ła nia struk tur PZD okrę gu ko sza liń skie go w za kre sie pro mo cji oby wa tel skie go pro jek tu 
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców w
Ko sza li nie re ali zu jąc uchwa ły X Nad zwy czaj ne go Zjaz du
De le ga tów PZD o po wo ła niu Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta -
wo daw czej Oby wa tel skie go Pro jek tu usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych oraz usta le nia i wy tycz ne Ra dy
Kra jo wej PZD pod jął sze ro kie dzia ła nia or ga ni za cyj ne w
za kre sie ak cji in for ma cyj nej i pro mo wa nia w okrę gu za -
pi sów te go pro jek tu.

W tym ce lu w głów nych sku pi skach ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych na te re nie okrę gu, w dzie wię ciu na szych
głów nych mia stach – Ko sza li nie, Szcze cin ku, Wał czu,
Bia ło gar dzie, Ko ło brze gu, Świ dwi nie Draw sku, Zło cień -
cu i Mi ro sław cu zor ga ni zo wa no w wio dą cych ogro dach
punk ty in for ma cyj no -kon sul ta cyj ne. Ta kie punk ty win ni
zor ga ni zo wać za rzą dy w po zo sta łych wszyst kich ogro -
dach. Za da niem punk tów jest umoż li wie nie za po zna nia
się przez dział kow ców i in ne oso by, któ re są sym pa ty ka -
mi ogro dów z pro jek tem oby wa tel skim usta wy i zło że nie
swo je go pod pi su na li ście po par cia.

In for ma cje o lo ka li za cji punk tów za miesz czo no na stro -
nie in ter ne to wej okrę gu oraz pi sem nie zo bli go wa no
wszyst kie za rzą dy ROD do umiesz cze niu in for ma cji na
po wyż szy te mat na ta bli cach ogło szeń w ogro dach. 

W ce lu uspraw nie nia sys te mu in for mo wa nia o oby wa -
tel skim pro jek cie usta wy na gra no pro gra my in for ma cyj ne
w te le wi zjach ka blo wych na ob szar Ko sza li na i oko lic
oraz Wał cza i oko lic. Oso by przy cho dzą ce pod pi sać li stę
po par cia pod oby wa tel skim pro jek tem usta wy in for mu ją,
że czy nią to w związ ku z ape lem skie ro wa nym do dział -
kow ców prze ka za nym przez lo kal ne sta cje te le wi zyj ne.

Istot nym ele men tem na szych dzia łań by ły spo tka nia 
z par la men ta rzy sta mi i dzia ła cza mi sa mo rzą do wy mi w ce -
lu za pre zen to wa nia i za po zna nia ich z oby wa tel skim pro -
jek tem usta wy o ROD. Przed sta wi cie le okrę go we go
za rzą du i ro dzin nych ogro dów dział ko wych spo ty ka li się
m.in. z Po sła mi Lesz kiem Mil le rem, Grze go rzem Na pie -
ral skim i Sta ni sła wem Wziąt kiem z SLD, Wie sła wem Su -
cho wiej ko z PO i An drze jem Le wan dow skim z Ruch
Pa li ko ta. Pod czas spo tkań z par la men ta rzy sta mi zło żo no
wie le de kla ra cji po par cia dla oby wa tel skie go pro jek tu
usta wy. By ło też spo tka nie z Po słem PO, któ re mia ło szer -
szy od dźwięk, któ re po zwo li ło po znać za mia ry Plat for my

Oby wa tel skiej w sto sun ku do na szej usta wy. Wiel ce po -
ucza ją ce spo tka nia dział kow cy od by li z Pa nią Bur mistrz
Po łczy na Zdro ju i Pa nem Bur mi strzem Dar ło wa. 

Na wią za no współ pra cę z wo je wódz ki mi struk tu ra mi
Unii Pra cy, któ ra dzię ki za an ga żo wa niu się w pro mo cję
oby wa tel skie go pro jek tu usta wy Se na to ra An drze ja Ni -
skie go udzie li nam po mo cy w zbie ra niu pod pi sów. Po -
przez pre ze sów za rzą dów nie któ rych ogro dów na wią-
za li śmy kon takt z ra da mi osie dli, or ga ni za cja mi eme ry -
tów i ren ci stów, wspól no ta mi i spół dziel nia mi miesz ka -
nio wy mi, or ga ni za cja mi zie lo nych, któ re rów nież po ma-
ga ją na szym dzia ła czom w ak cji zbie ra nia pod pi sów pod
pro jek tem usta wy. Jest oczy wi stym fakt, że wszyst kie or -
ga ni za cje i oso by po ma ga ją ce w na szej ak cji zo sta ły wy -
po sa żo ne w od po wied nie ma te ria ły pro pa gan do we.

Wie lu in dy wi du al nych dział kow ców w ogro dach po bra -
ło li sty do pod pi sów i zbie ra ją pod pi sy wśród swo ich ro -
dzin i zna jo mych. Jest to szcze gól nie po cie sza ją ce. 

W ra mach dal szych dzia łań ma ją cych na ce lu pro mo -
wa nie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy szcze gól ne dzia -
ła nia zo sta ną skie ro wa ne na pre zen to wa nie oby wa tel skie-
go pro jek tu usta wy w sto sun ku do po zo sta łych człon ków
za rzą dów ogro dów i ko mi sji sta tu to wych oraz dział kow -
ców. W tym ce lu wszel kie po sie dze nia or ga nów sta tu to -
wych w ogro dach win ny być otwar te dla za in te re so -
wa nych osób i obo wiąz ko wo naj waż niej szym punk tem
po sie dze nia win na być pre zen ta cja pro jek tu usta wy. Ma -
te ria łów in for ma cyj nych prze ka za nych przez Ra de kra jo -
wą i okrę go wy za rząd jest wy star cza ją ca ilość. Pierw sze
ze bra nia in for ma cyj ne są już or ga ni zo wa ne i od by ły się.  

Aby ze bra nia speł ni ły swo ją ro lę za rzą dy mu szą pod jąć
trud po wia do mie nia o or ga ni zo wa nym ze bra niu dział kow -
ców oraz przy go to wać i roz pro wa dzić po sia da ne ma te ria -
ły in for ma cyj ne.  

Okrę go wy Za rząd PZD w Ko sza li nie w pra sie o za się -
gu okrę go wym za mie ści spe cjal ne ogło sze nie wzy wa ją ce
wszyst kich sym pa ty ków ogro dów dział ko wych i nie tyl -
ko do skła da nia swo ich pod pi sów na li stach po par cia oby -
wa tel skie go pro jek tu wraz z przy po mnie niem lo ka li za cji
punk tów in for ma cyj no -kon su lat cyj nych. 

Wkra cza jąc w dru gi mie siąc ak cji pro mo wa nia i zbie ra -
nia pod pi sów pod oby wa tel skim pro jek tem usta wy o ro -
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dzin nych ogro dach dział ko wych w oce nie okrę go we go
za rzą du za da nia w tym za kre sie po win ny być zin dy wi du -
ali zo wa ne. Są dzi my, że prze pro wa dzo ne do tych cza so we
na ra dy, spo tka nia wy ło ni ły we wszyst kich na szych śro do -
wi skach gru py dzia ła czy, któ rzy są przy go to wa ni do pre -
zen ta cji usta wy w swo ich śro do wi skach ro dzin nych,
to wa rzy skich i za wo do wych. Ten kie ru nek dzia ła nia wy -
da je się być obie cu ją cy. Pierw sze re zul ta ty ak cji zbie ra nia
pod pi sów wska zu ją, że do brze przy go to wa ny in dy wi du al -
nie dzia łacz – dział ko wicz jest w sta nie ze brać du żą ilość

pod pi sów i to nie ko niecz nie wśród dział kow ców. 
Okrę go wy Za rząd w Ko sza li nie w dal szej swej bie żą -

cej dzia łal no ści szcze gól ną uwa gę po świę cać bę dzie ak cji
zbie ra nia pod pi sów pod oby wa tel skim pro jek tem usta wy.
To by ło jest i na naj bliż szy czas bę dzie na czel ne za da nie
re ali zo wa ne przez sta tu to we or ga na PZD w Okrę gu 
i Ogro dach.

Ha sło, „nic o nas bez nas”, ma w tym trud nym dla
Związ ku okre sie – szcze gól ne zna cze nie. Jesz cze mo że my
oca lić na sze ogro dy. 

Wi ce pre zes OZ PZD Ko sza lin
Ry szard No wak

Okrę go wy Za rząd PZD w El blą gu

Pro mo cja oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
na te re nie okrę gu el blą skie go

Pro mo wa nie pro jek tu usta wy na te re nie okrę gu roz po -
czę to od za po zna nia z je go tre ścią pre ze sów ROD oraz
człon ków or ga nów ogro do wych.

W tym ce lu w dniu 19 li sto pa da br. zor ga ni zo wa no na -
ra dę z pre ze sa mi ogro dów na któ rej omó wio no pro jekt
usta wy o rod oraz okre ślo no za da nia dla or ga nów za rzą -
dza ją cych ogro da mi w za kre sie pro mo wa nia pro jek tu 
i zbie ra nia pod pi sów na li stach je go po par cia. 

W dys ku sji nad pro jek tem usta wy udzie lo no peł ne go
po par cia co do pro po no wa nych ure gu lo wań w niej za war -
tych. Jed nak w to ku dys ku sji wy ra żo no rów nież oba wy 
o osta tecz ny kształt usta wy i czy znaj dzie się wo la prak -
tycz na jej uchwa le nia w ter mi nie okre ślo nym przez Try -
bu nał Kon sty tu cyj ny. Uzna no, w tej sy tu acji za cho dzi

po trze ba in te gra cji spo łecz no ści dział ko wej i wspar cia
dzia łań w uchwa le niu no wej usta wy.

Po nad to zor ga ni zo wa no spo tka nia z Za rzą da mi Rodzin-
nych Ogrodów Działkowych z te re nu Bra nie wa, Pie nięż -
na i Or ne ty w któ rych uczest ni czy li człon ko wie funk cjo -
nu ją cych tam ogro dów.

Spo tka nia mia ły na ce lu za po zna nie z tre ścią pro jek tu
usta wy człon ków ogro do wych oraz uświa do mie nie skut -
ków praw nych, ja kie mo gą na stą pić w ra zie nie przy ję cia
usta wy w ter mi nie okre ślo nym przez Try bu nał Kon sty tu -
cyj ny.

Z oma wia ny mi za gad nie nia mi za po zna no rów nież Spo -
łecz ną Służ bę In struk tor ską z te re nu dzia ła nia na sze go
okrę gu na spo tka niu, któ re od by ło się w dniu 3 grud nia br.

Dział kow cy okrę gu el blą skie go po pie ra ją pro jekt usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie stwier -
dze nia nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP sze re gu za pi sów
usta wy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2005 r.
wy warł na na szej spo łecz no ści stan nie pew no ści co do
przy szło ści ogrod nic twa dział ko we go. Za kwe stio no wa ne
prze pi sy obo wią zu ją cej usta wy o ROD skut ku ją utra tą sta -
bi li za cji, bez pie czeń stwa i pew no ści praw na by tych 
w prze szło ści. 

Dla te go też przy ję ty przez Nad zwy czaj ny X Kra jo wy
Zjazd De le ga tów PZD oby wa tel ski pro jekt usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych znaj du je peł ne po par cie
nie tyl ko wśród spo łecz no ści dział ko wej, ale rów nież
miesz kań ców na szych miast.

Okres zi mo wy po wo du je utrud nie nia w do tar ciu do
wszyst kich człon ków na sze go Związ ku. Dla te go też na
szcze gól ną uwa gę za słu gu je za an ga żo wa nie człon ków or -

ga nów ogro do wych i okrę go wych w pro pa go wa niu za ło -
żeń pro jek tu usta wy oraz zbie ra niu pod pi sów na li stach
po twier dza ją cych jej po par cie. Z za ło że nia mi do pro jek tu
usta wy oraz o zbie ra niu pod pi sów dział kow cy z na sze go
okrę gu są in for mo wa ni za po śred nic twem ma te ria łów do -
star czo nych przez Kra jo wą Ra dę oraz w spo sób zwy cza -
jo wo przy ję ty w ogro dzie lub miej sco wo ści. Czy nio ne są
rów nież sta ra nia o pro mo wa nie pro jek tu usta wy za po -
śred nic twem lo kal nych me diów.

Na le ży za uwa żyć, że ak cja zbie ra nia pod pi sów do pie ro
się roz po czę ła, a jej efek ty bę dą wi docz ne po jej za koń cze -
niu. Jed nak we dług sta nu obec ne go na wy róż nie nie za słu -
gu ją na stę pu ją ce Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we tj.
Pstrow skie go, Trau gut ta, Żwir ki i Wi gu ry, Ko ściusz ki,
Ko tlin ka, Sza rot ka, Za ga je w El blą gu oraz ROD im. „Pro -
myk” w Pa słę ku.
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Ogó łem we dług sta nu na dzień 3.12.2012 r. ze bra no
oko ło 3000 pod pi sów na li stach po par cia.

Każ dy dział ko wiec, jak rów nież miesz ka niec El blą ga i

oso ba po pie ra ją ca pro jekt oby wa tel ski usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych mo że zło żyć swój pod pis na li ście
po par cia w 5 punk tach w zor ga ni zo wa nych w El blą gu.

KOMUNIKAT

Pol ski Zwią zek Dział kow ców – Okrę go wy Za rząd 
w El blą gu in for mu je, że każ dy miesz ka niec na sze go mia -
sta i z te re nu dzia ła nia na sze go okrę gu, któ ry ukoń czył 
18 lat  mo że zło żyć swój pod pis pod oby wa tel skim pro jek -
tem usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Punkt zbie ra nia pod pi sów znaj du je się w sie dzi bie 
OZ PZD w El blą gu ul. Ko ściusz ki 106. 

Pod pi sy moż na skła dać w go dzi nach 8-16. Za pra sza my.
Po par cie dla oby wa tel skie go pro jek tu jest nie zbęd ny, je -

że li chce my że by był przed mio tem ob rad Sej mu, ale rów -
nież aby był trak to wa ny z na le ży tą po wa gą, ja ko pro jekt
re ali zu ją cy ocze ki wa nia wiel kiej ro dzi ny dział ko wej i spo -
łe czeń stwa.

Wy ko rzy staj my ta szan sę, aby do bre pra wo mo gło słu -
żyć spo łe czeń stwu.

Każ dy dział ko wiec mo że zło żyć swój pod pis w Za rzą -
dzie swo je go ogro du.

Okrę go wy Za rząd PZD w Szcze ci nie

Dzia ła nia pro mu ją ce oby wa tel ski pro jekt usta wy

1. Dla cze go po pie ra my pro jekt oby wa tel ski?

Za gro że nie re al ne – „być al bo nie być !” wy wo łu je
ogrom ne za nie po ko je nie dział kow ców, co da lej?

Try bu nał Kon sty tu cyj ny nie po zo sta wił złu dzeń. Nie bę -
dzie usta wy w 18 mie się cy – nie ma PZD. Wy ga sną pra -
wa do grun tu, do dzia łe, do wła sno ści, wy ga sną
upraw nie nia sa mo rzą dów w ogro dach. Co to ozna cza? Nie
trze ba tu ja sno wi dza. Ozna cza to ko niec te go co by ło 
– oce nia ne le piej czy go rzej, ale by ło i gwa ran to wa ło lu -
dziom pra wa.

Czy wszy scy to ro zu mie my? Nie za wsze i nie wszy scy.
Pa trze nie na pro blem przez in te res po je dyn czych lu dzi

lub nie wiel kiej gru py, mu si bu dzić za nie po ko je nie i sprze -
ciw.

Te ob ja wy nie wia ry i po ka zy wa nie, że „sam so bie po ra -
dzę”, na le ży uznać za ob jaw de fe ty zmu w okre sie wal ki 
o wspól ny cel.

Na szczę ście są to spo ra dycz ne przy pad ki. Nie ma ją one
ani uzna nia ani po par cia. Są jed nak nie bez piecz ne wte dy
kie dy po trze ba peł nej mo bi li za cji w dą że niu do osią gnię -
cia jed ne go ce lu – ra to wa nia ogro dów i obro nę or ga ni za -

cji ja ko ca ło ści.
Nie rów ne roz ło że nie wy sił ku, ospa łość w ini cja ty wach,

po zo ro wa nie dzia łań jest dzi siaj na gan ne.
Te raz po trze ba do tar cia do każ de go dział kow ca. Każ dy

spo sób jest do bry – przez ta bli ce in for ma cyj ne ROD, 
w punk tach kon sul ta cyj nych, in for ma cyj nych i wszę dzie
gdzie dział ko wiec mo że otrzy mać in for ma cję i ma moż li -
wość zło że nia pod pi sów po par cia dla pro po no wa nej usta -
wy.

Je że li tak poj mu je my na sze oby wa tel skie a za ra zem pa -
trio tycz ne obo wiąz ki to do brze.

Wy pra co wa ny pro jekt przez dział kow ców jest naj lep -
szy z moż li wych, jest je dy ną gwa ran cją suk ce sów w wal -
ce o to co nam cho dzi, tj. stwo rze nie ta kich me cha ni zmów
usta wo wych, któ re za gwa ran tu ją byt ogro dom dział ko -
wym, dział kow com do bre pra wa, a spo łe czeń stwu wie le
po żyt ku z ist nie nia ogro dów w mia stach.

Dla te go po pie ra my zgło szo ny do Mar szał ka Sej mu pro -
jekt o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Opra co wał: Piotr Sza rek

2. Stare sprawy a nowe kłopoty

W Szcze ciń skim Okrę gu Polskiego Związku Dział-
kowców po dziś dzień jak echo od bi ja ją się sta re spra wy,
zwłasz cza zwią za ne z go spo dar ką grun ta mi.

Od wie lu lat cią gną się spra wy są do we w m. Draw no, m.
Mię dzyz dro je, a rów nież w Szcze ci nie choć by dla przy -
kła du do ty czą ce RODim. „Po lmo” i „Przy jaźń”.
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Te za le głe spra wy nie po zwa la ją na spo koj ny sen dział -
kow ców co pe wien czas po wra ca ją jak bu me rang, Za rząd
Okrę go wy ma wie le pro ble mów z udo wod nie niem swo ich
ra cji przed są da mi. Po chła nia to czas, okre ślo ne środ ki i
prak tycz nie gdy by nie struk tu ry okrę go we i Kra jo wej Ra -
dy czę sto te spra wy za koń czy ły by się już daw no ze szko -
dą dla dział kow ców. Są to spra wy dla lu dzi naj waż niej sze.

W sy tu acji obec nej gdy pro blem usta wy jest na ra zie nie
roz strzy gnię ty, te pro ble my rzu ca ją świa tło na to, dla cze -

go tak moc no na le ży sta nąć w obro nie ogro dów dział ko -
wych i w spo sób wy raź ny po przeć za pi sy oby wa tel skie go
pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Bez do brych za pi sów usta wy nie moż na li czyć na sta bil -
ną przy szłość ogro dów i dzia łek. Ten aspekt czy sto ma te -
rial ny na le ży rów nież pod kre ślać prze ko nu jąc po słów i
spo łe czeń stwo, że do bra usta wa jest gwa ran tem iż lu -
dziom dzi siaj użyt ku ją cym dział ki nie sta nie się krzyw da.

Opra co wał: Ro bert Szy mań ski

Te raz, gdy za wi ro wa nia wo kół ro dzin nych ogro dów
dział ko wych są wy jąt ko wo du że to ten fakt nie na pa wa
opty mi zmem. Każ dy prze jaw do brej ro bo ty, każ da oka zja
do po ka za nia ro li ro dzin nych ogro dów dział ko wych ale
rów nież Okrę gu i Kra jo wej Ra dy, a tak że po żyt ków pły -
ną cych z te go dla dział kow ców jest bar dzo waż ne. 

Do brze się sta ło, że za rzą dy ogro dów pod ję ły wła ści wy
kie ru nek dzia ła nia w za kre sie re al ne go uno wo cze śnie nia
in fra struk tu ry ogro do wej, do in we sto wa nia jej oraz pod ję -
to dzia ła nia w za kre sie mo der ni za cji dzia łek. Na uwa gę
za słu gu ją pod ję te dzia ła nia w ogro dach: 

• „Do lin ka”- bu do wa do mu dział kow ca, 
• „Nad Grzep ni cą” –bu do wa do mu dział kow ca, 
• elek try fi ka cja -„Nad Bu ko wą”, „Ju trzen ka”, Ko nop -

nic kiej”, „Po la na”, „M. Re ja” Po li ce.
• ze spół ogro do wy „Gryf”, „Nep tun” i „Nar cyz” – bu do -

wa dro gi wspól nej dla ogro dów 
• re mont ogro dzeń w 10 ogro dach.
Te in we sty cyj ne dzia ła nia to wy raź ny sy gnał dla dział -

kow ców jak rów nież do spo łe czeń stwa, że mi mo wy two -
rzo nej nie pew no ści co do przy szło ści ogro dów, są one
za in te re so wa ne ist nie niem, roz wo jem i funk cjo no wa niem

or ga ni za cji du żej, któ ra swo im struk tu ra mi słu ży dla każ -
de go ogro du, a po śred nio dla każ de go dział kow ca.

To co zro bi my w tych ogro dach wią że nas moc no z tą
użyt ko wa ną zie mią, wiec ra zem wszyst kie ogro dy we spół
z Okrę giem i Kra jo wą Ra dą są w sta nie udo wod nić na -
ocz nie, że pro wa dzą kon kret ne przed się wzię cia re mon to -
we czy in we sty cyj ne, wspo ma ga ne fi nan so wo przez
środ ki z fun du szu roz wo ju  są do wo dem na na sze przy -
wią za nie do Pol skie go Związ ku Dział kow ców oraz na
wo lę ta kie go dzia ła nia, któ re za pew ni or ga ni za cji prze -
trwa nie a ogro dom ist nie nie.

Każ dy prze jaw ini cja ty wy, każ de do bre wy ko rzy sta nie
środ ków to dro ga do sta bi li za cji sy tu acji. Rób my swo je,
bo jest to kie ru nek do bry, a po pie ra jąc pro jekt oby wa tel -
skiej usta wy czy nem, da je my do wód na to, że nie je ste -
śmy go ło słow ni. Na rok bie żą cy w szcze ciń skim okrę gu
do fi nan so wa no ogro dy łącz nie na kwo tę 1.374000. Wie le
z tych za pla no wa nych za dań jest już za koń czo ne i roz li -
czo ne.

Bro niąc ogro dy ta kie po par cie usta wy jest rów nież nie -
zbęd ne.

Opra co wał: Ma rian Paw łow ski

3. Co robimy w Okręgu Szczecińskim dla promocji ustawy?

4. Co ro bi my by pro jekt usta wy stał się rze czy wi sto ścią? 

Od mo men tu, gdy zro dzi ła się myśl o oby wa tel skim
pro jek cie usta wy, pod ję li śmy w okrę gu szcze ciń skim dzia -
ła nia in for mu ją ce o ko lej nych eta pach prac nad pro jek tem
i wy ni ka mi tej pra cy.

W mo men cie gdy pro jekt zo stał zgło szo ny, a Ko mi tet
za re je stro wa ny we wszyst kich ogro dach pod ję li śmy dzia -
ła nia in for ma cyj ne, pro mu ją ce pro jekt usta wy, po łą czo ny
ze zbie ra niem pod pi sów po par cia dla te go pro jek tu. 

Waż nym eta pem był przy dział dla każ de go człon ka
okrę go we go za rzą du po kil ka ogro dów, z któ ry mi bez po -
śred nio pra cu je on na co dzień, za rów no w przy go to wa niu
spo tkań, jak rów nież w pre zen ta cji pro jek tu usta wy oraz

zbie ra niu pod pi sów.
Z do tych czas prze pro wa dzo nych spo tkań w ogro dach

na le ży wy mie nić pierw sze spo tka nie w ROD im. „Przy -
jaźń” ukie run ko wu ją ce pra ce po szcze gól nych ze spo łów.
Na stęp nie spo tka nie wspól ne dla ogro dów m. Choszcz no
z udzia łem władz sa mo rzą do wych i przed sta wi cie li par tii,
2 spo tka nia ogro dów pra wo brze ża dla za pre zen to wa nia
pro jek tu oraz po bu dze nia ak tyw no ści w zbie ra niu pod pi -
sów. Spo tka nia ob słu żo ne przez człon ków Ko mi te tu Ini -
cja ty wy Oby wa tel skiej. Po dob ne spo tka nie od by ło się w
m. Ło bez przy obec no ści miej sco wych władz sa mo rzą do -
wych, w Gry fi nie oraz w Świ no uj ściu.
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Pla no wa ne są ko lej ne spo tka nia w Star gar dzie Szcze -
ciń skim, Po li cach, Gry fi cach, No wo gar dzie, Go le nio wie,
Bar lin ku, Dęb nie oraz dwa więk sze spo tka nia w mie ście
Szcze ci nie. W ce lu pro mo cji usta wy na spo tka nia wy sła -
no za pro sze nia do po słów, me diów oraz sa mo rzą dów. 

Dla po pu la ry za cji usta wy prze ka za no ma te ria ły sto sow -
ne dla wszyst kich po słów Okrę gu z jed no cze sną proś bą o
wy zna cze nie ter mi nu spo tka nia się z po sła mi gru py dział -
kow ców. Ma te ria ły ta kie wy sła no rów nież do OPZZ,
Stron nic twa De mo kra tycz ne go, Związ ku Ochot ni czych
Stra ży Po żar nych, Sto wa rzy sze nia Ko biet, schro nisk mło -
dzie żo wych, Pol skie go Związ ku Ło wiec kie go, Związ ku
Sy bi ra ków, Par tii Zie lo nych, Li gii Ochro ny Przy ro dy,
Związ ku Eme ry tów i Ren ci stów, Związ ku Na uczy ciel stwa
Pol skie go oraz 5 spół dziel ni miesz ka nio wych.

Sta ły kon takt rów nież jest utrzy my wa ny z Par tią Ko biet,
Ra dą Wo je wódz ka SLD i PSL.

Od by ły się dwa spo tka nia (z po słem PO oraz se na to rem
PO). Za in te re so wa no me dia pro ble ma mi ak tu al ny mi ogro -
dów dział ko wych przez au dy cję Aka de mia Dział kow ca,
emi sje przez ty dzień wy wia du w te le wi zji Li pia ny, a tak -
że me dia lo kal ne pra so we.

Stro na in ter ne to wa OZ jest głów nym fo rum in for ma cyj -
nym, na to miast bar dzo ma ło ak tyw ne są stro ny in ter ne to -
we wie lu ROD.

W dal szych pla nach prze wi du je my lo kal ne spo tka nia w
więk szych ogro dach oraz w gru pach ogro dów z sze ro kim
gre mium dział kow ców no i cią gle suk ce syw ne zbie ra nie
pod pi sów pod pro jek tem po par cia usta wy.

Opra co wał: Ro bert Szy mań ski

Okrę go wy Za rząd Pod kar pac ki PZD 

Wszyst kie na ra dy po świę co ne by ły te ma ty ce pro mo cji
oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD. Pod czas na rad
szcze gó ło wo omó wio no spo so by i usta lo no miej sca zbie -
ra nia pod pi sów. Po wo ła na Uchwa łą Pre zy dium OZP PZD
w Rze szo wie gru pa wspie ra ją ca Ko mi tet Ini cja ty wy Usta -
wo daw czej Pro jek tu Usta wy o ROD re ali zu je za da nia z
za kre su nad zo ro wa nia i po mo cy ogro dom dział ko wym w
or ga ni zo wa niu ak cji zbie ra nia pod pi sów wśród dział kow -
ców i miesz kań ców miast. Człon ko wie gru py na bie żą co
prze ka zu ją in for ma cje oraz li sty z ze bra ny mi pod pi sa mi
do Okrę go we go Za rzą du Pod kar pac kie go w Rze szo wie.
Łącz nie od by ło się 11 na rad dla ak ty wu Ogro dów oraz
OZP w związ ku z pro mo cją pro jek tu Usta wy o ROD.
Wszy scy uczest ni cy na rad otrzy ma li kom plet ma te ria łów
za wie ra ją cy oby wa tel ski pro jekt usta wy o ROD wraz z
uza sad nie niem, prze wod nik po usta wie, li sty do zbie ra nia
pod pi sów, in struk cję „jak zbie rać pod pi sy”. Pod czas na rad
szcze gól nie po ru sza ny mi te ma ta mi by ły oba wy o dal sze
ist nie nie ogro dów dział ko wych na te re nie miast, zróż ni co -
wa ny sto su nek po szcze gól nych sa mo rzą dów co do funk -
cjo no wa nia ogro dów dział ko wych, wąt pli wo ści do ty czą ce
po par cia oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD w Sej -
mie RP oraz oba wy czy pro jekt nie tra fi do tzw. „za mra -
żar ki sej mo wej” już po pierw szym czy ta niu. 

Oprócz na rad z ak ty wem w dal szym cią gu od by wa ją się

otwar te spo tka nia dla dział kow ców i miesz kań ców w po -
szcze gól nych mia stach oraz wal ne ze bra nia in for ma cyj ne
w ROD. Pod czas spo tkań po ru sza ne by ły za gad nie nia od -
no śnie szans oby wa tel skie go pro jek tu w Sej mie, py ta nia
do ty czą ce ure gu lo wań za war tych w pro jek cie w szcze gól -
no ści do ty czą cych pra wa wła sno ści do ma jąt ku dział kow -
ca, wła sno ści urzą dzeń wspól nych znaj du ją cych się na
te re nie ROD oraz praw i obo wiąz ków użyt kow ni ków
dzia łek nie bę dą cych człon ka mi sto wa rzy szeń ogro do -
wych. Po nad to wie lo krot nie po ru sza na by ła spra wa przy -
zna wa nia oso bo wo ści praw nej ogro dom dział ko wym. W
wal nych ze bra niach in for ma cyj nych uczest ni czą oso by
przy go to wa ne przez OZ do ob słu gi, po sia da ją ce grun tow -
ną wie dzę w te ma cie oby wa tel skie go pro jek tu Usta wy o
ROD.

Zo sta ły uru cho mio ne punk ty zbie ra nia pod pi sów, w któ -
rych peł nią dy żu ry człon ko wie Za rzą dów ROD z do stęp -
ny mi ma te ria ła mi: pro jekt Usta wy wraz z uza sad nie niem,
prze wod nik po Usta wie, ulot ka „ocal my ogro dy”. Na te -
re nie dzia ła nia OZ Pod kar pac kie go otwar tych zo sta ło 25
ta kich punk tów. Rów nież w biu rze OZP PZD w Rze szo -
wie dzia ła Punkt Kon sul ta cyj ny, w któ rym to miesz kań cy
oraz dział kow cy uzy sku ją nie zbęd ne in for ma cje w za kre -
sie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD. 

II. Dział kow cy oraz człon ko wie ak ty wu czyn nie uczest ni czy li w or ga ni zo wa nych spo tka niach z:

Sa mo rzą da mi:
1. z Bur mi strzem Mia sta Łań cu ta – Sta ni sła wem Gwiz -

da kiem, któ ry pod czas spo tka nia wy ra ził opi nię, iż ist nie -
je po trze ba funk cjo no wa nia ogro dów dział ko wych w

mia stach, na do wód cze go wy sto su je list do Pa ni Mar sza -
łek Sej mu RP w spra wie po par cia oby wa tel skie go pro jek -
tu usta wy o ROD, 

I. Za koń czy ły się wcze śniej za pla no wa ne na ra dy z czo ło wym ak ty wem Ogro dów oraz OZ
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2. z Za stęp cą Bur mi strza Mia sta Dę bi cy – Je rzym Gą ga -
łą, któ ry tak że do strze ga po trze bę ist nie nia ogro dów dział -
ko wych ja ko nie zbęd ne go ele men tu in fra struk tu ry mia sta,
za pro po no wał wy sto so wa nie ape lu o po par cie pro jek tu
usta wy o ROD oraz sta no wi ska do Pa ni Mar sza łek Sej mu
RP w spra wie oby wa tel skie go pro jek tu 

3. z Ra dą Mia sta Łań cu ta – po pie rającą dzia łal ność
ogro dów dział ko wych w mie ście, która w dniu 11.12.2012
r. na naj bliż szej se sji RM, wy sto su je uchwa łę i sta no wi sko
w spra wie po par cia oby wa tel skie go pro jek tu usta wy 
o ROD.

Po sła mi: 
1. z Da riu szem Dzia dzio (Ruch Pa li ko ta) – de kla ru je po -

moc śro do wi sku dział ko we mu w spra wie prze gło so wa nia
oby wa tel skie go pro jek tu w Sej mie oraz zo bo wią zał się do
prze pro wa dze nia roz mów na po sie dze niu Klu bu Par la -
men tar ne go w tej spra wie

2. z Sta ni sła wem Ożóg (PiS) – uznał słusz ność oby wa -
tel skie go pro jek tu usta wy o rod i na dzień dzi siej szy dział -
kow cy nie ma ją in ne go wyj ścia jak prze pro wa dzić
pro ce du rę zwią za ną z oby wa tel skim pro jek tem do koń ca,  

3. z Ka zi mie rzem Go ło ju chem (PiS) – w peł ni po pie ra
dział kow ców, ogro dów, ko niecz ność za cho wa nia ogro -
dów dział ko wych w przy szło ści i pro po zy cja stwo rze nia
po nad par tyj nej ko ali cji w spra wie po par cia pro jek tu oby -
wa tel skie go na szej usta wy, 

4. z Ka zi mie rzem Mo ska lem (PiS) i Be atą Szy dło (W -
-ce Pre zes PiS) stwier dzi li, iż Pra wo i Spra wie dli wość
przy stą pi do bu do wa nia po nad par tyj nej ko ali cji na pod -
kar pa ciu, któ ra umoż li wi prze gło so wa nie w Sej mie oby -
wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, 

5. z To ma szem Ka miń skim (SLD) – ja ko Po seł w peł ni
an ga żu je po wia to we struk tu ry SLD w ak cję zbie ra nia pod -
pi sów pod oby wa tel skim pro jek tem. Za an ga żo wał się w

roz po wszech nia nie ak cji w me diach lo kal nych, 
6. z Mi ro sła wem Plu tą (PO) – wy ra ził po par cie dla

ROD, przed sta wił sta no wi sko pre mie ra RP Do nal da Tu -
ska, w któ rym to wy ra ził się, że nie moż na skrzyw dzić
pol skich dział kow ców. Po seł wy ra ził opi nię, że bę dzie
lob bo wał wśród Po słów PO po par cie oby wa tel skie go pro -
jek tu usta wy o ROD. Włą czył się w ak cję zbie ra nia pod -
pi sów. 

7. ze Zbi gnie wem Ry na sie wi czem (PO) – obec ni na
spo tka niu przed sta wi cie le łań cuc kich i rze szow skich ROD
zo sta li po in for mo wa ni przez Pa na Po sła, iż w Sej mie mu -
si zo stać uchwa lo na usta wa o ogro dach dział ko wych przy -
go to wa na przez po słów Plat for my Oby wa tel skiej. 
W naj bliż szym cza sie dział kow cy otrzy ma ją pro jekt usta -
wy w ce lu za po zna nia się z nim i wnie sie nia uwag. Pan
Zbi gniew Ry na sie wicz nie za jął żad ne go sta no wi ska w
spra wie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. 

Or ga ni za cja mi spo łecz ny mi:
1. ze Sto wa rzy sze niem Eme ry tów i Ren ci stów Po li cyj -

nych Za rząd Wo je wódz ki w Rze szo wie, któ rzy do ak cji
zbie ra nia pod pi sów i pro mo cji pro jek tu usta wy włą czy li
swo je struk tu ry te re no we. 

2. ze Sto wa rzy sze niem Eko lo gicz nym „Eko Prze strzeń”
w Rze szo wie – czyn nie uczest ni czą w ak cji zbie ra nia pod -
pi sów oraz wspól nie z na mi przy go to wu ją de ba tę w spra -
wie ogro dów dział ko wych i pro mo wa ne go pro jek tu
usta wy o rod.

3. z Wo je wódz ką Ra da OPZZ – włą czy ła swo je jed nost -
ki te re no we do ak cji zbie ra nia pod pi sów, wy stą pią do Pa -
ni Mar sza łek Sej mu RP ze sta no wi skiem w spra wie
po par cia oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o rod.

4. z Za rząd cy Nie ru cho mo ści oraz przed sta wi cie la mi
Spół dziel ni Miesz ka nio wych – po ma ga ją w zbie ra niu
pod pi sów pod oby wa tel skim pro jek tem usta wy o rod. 

III. Me dia w spra wie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD

Przed sta wi cie le me diów lo kal nych zo sta li za po zna ni z
oby wa tel skim pro jek tem usta wy o rod. Na szą ak cją na
dzień dzi siej szy za in te re so wa ły się Ra dio Rze szów, Ra -
dio Via, mie sięcz nik „Echo Rze szo wa”. Przy go to wu jąc
tym sa mym in for ma cje dla spo łecz no ści lo kal nej. 

Na stro nie in ter ne to wej OZP na bie żą co za miesz cza ne
są wszel kie in for ma cje do ty czą ce ak cji zbie ra nia pod pi -
sów, do stęp ne są wzo ry list, pro jekt usta wy wraz z uza -
sad nie niem, prze wod nik po usta wie. Pro mo wa na jest
rów nież stro na in ter ne to wa Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo -
daw czej.

IV. Pod su mo wa nie

Pla nu je my od być spo tka nia z wszyst ki mi Po sła mi i Se -
na to ra mi na te re nie wo je wódz twa pod kar pac kie go, po nie -
waż nie zbęd ne dla na szej dzia łal no ści jest peł ne po par cie
ze stro ny wszyst kich par la men ta rzy stów. 

W naj bliż szym cza sie od bę dzie się pa nel dys ku syj ny

dział kow ców i czo ło we go ak ty wu OZ z szer szą re pre zen -
ta cją par la men ta rzy stów z wo je wódz twa pod kar pac kie go
w sie dzi bie OZP w Rze szo wie.

Wy ni kiem dzia łal no ści punk tów oraz ak tyw no ści Za -
rzą dów ROD do tych czas prze ka za nych do Ko mi te tu Ini -
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cja ty wy Usta wo daw czej zo sta ło 4005 pod pi sów. Ak cja
zbie ra nia pod pi sów trwa na dal.

Wy sto so wa nych zo sta ło do Mar sza łek Sej mu RP oraz
par la men ta rzy stów 50 wy stą pień i li stów zbio ro wych od
Za rzą dów ROD, Ko le giów Pre ze sów oraz 18 sta no wisk
in dy wi du al nych od dział kow ców i sym pa ty ków. 

W dal szym cią gu trwa ją wal ne ze bra nia in for ma cyj ne

w rod, w któ rych uczest ni czą do brze przy go to wa ni przed -
sta wi cie le OZ oraz Rad ca Praw ny.

Pod kar pac kie Ogro dy są opla ka to wa ne i ofla go wa ne na
czas ak cji zbie ra nia pod pi sów i pro mo cji pro jek tu usta wy
o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Wszyst kie przed się wzię cia po wy żej opi sa ne są kon ty -
nu owa ne. 

Pre zes OZP PZD
/-/ Agniesz ka Sycz

Okrę go wy Za rząd PZD w Gdań sku

Po pu la ry za cja oby wa tel skie go pro jek tu usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

W ra mach po pu la ry za cji oby wa tel skie go pro jek tu usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych od by ły się na ra -
dy i spo tka ni, za rów no z dział kow ca mi jak i przed sta-
wi cie la mi sa mo rzą dów oraz par la men ta rzy sta mi.

W mi nio nych ty go dniach od by ło się sie dem na rad, w
któ rych udział wzię ło łącz nie po nad 360 osób. Te ma tem
tych spo tkań był pro jekt oby wa tel ski i je go pod sta wo we
za pi sy, jak rów nież za cho wa nie praw przy słu gu ją cych
dział kow com. Sze ro ko dys ku to wa ne by ły kwe stie zwią za -
ne z or ga ni za cją ak cji zbie ra nia pod pi sów. 

Pod czas spo tkań i na rad dział kow cy mo gli usły szeć de -
kla ra cję po par cia i współ pra cy ze stro ny dzia ła czy sa mo -
rzą do wych. Bar dzo sil ne wspar cie wy ra zi li przed sta-
wi cie le OPZZ oraz Związ ku Na uczy ciel stwa Pol skie go.
Te śro do wi ska w zna czą cy spo sób włą czy ły się do zbie ra -
nia pod pi sów po par cie pod pro jek tem oby wa tel skim.

Zor ga ni zo wa ne zo sta ły dwa spo tka nia z par la men ta rzy -
sta mi. Z za pro sze nia sko rzy sta li Po sło wie, Pan Je rzy Bo -
row czak oraz Pan Le szek Mil ler. Oprócz nich w spo t-
ka niach uczest ni czy li lo kal ni dzia ła cze SLD oraz Ru chu
Pa li ko ta. 

Spo tka nie z Po słem Pa nem Lesz kiem Mil le rem od by ło
się w Sta ro gar dzie Gdań skim 29 paź dzier ni ka 2012 roku. W
spo tka niu udział wzię ła bar dzo du ża re pre zen ta cja Ro dzin -
nych Ogro dów Dział ko wych mię dzy in ny mi ze Sta ro gar du
Gdań skie go, Choj nic i Ko ście rzy ny oraz Pan Ed mund Sta -
cho wicz Pre zy dent Mia sta Sta ro gard Gdań ski.

W dniu 19 li sto pa da w sie dzi bie Okrę go we go Za rzą du

PZD w Gdań sku od by ło się spo tka nie, na któ re za pro szo -
no wszyst kich par la men ta rzy stów z wo je wódz twa po mor -
skie go. Z za pro sze nia oso bi ście sko rzy stał Pan Po seł Je rzy
Bo row czak. Po ja wi li się rów nież przed sta wi cie le SLD 
i Ru chu Pa li ko ta. Ob ra dy od by wał się w ra mach po sie -
dze nia Okrę go we go Za rzą du z udzia łem Ko mi sji Sta tu to -
wych Okrę gu.

Od dnia za re je stro wa nia Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo -
daw czej zor ga ni zo wa no sze reg na rad z dział kow ca mi 
z udzia łem Pre ze sa OZ PZD Gdańsk oraz in spek to ra ds.
te re no wo praw nych. W ra mach spo tkań dys ku to wa no na
te mat pro jek tu oby wa tel skie go oraz ak cji zbie ra nia pod pi -
sów. 

Za in te re so wa nie spo tka nia mi oraz rze czo wa dys ku sja na
każ dym z nich świad czą o tym, że dział kow cy Okrę gu
Gdań skie go są bar dzo za in te re so wa ni ak tu al ną sy tu acją
Związ ku, a tak że wy ka zu je za an ga żo wa nie w dzia ła niu na
rzecz przy szło ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. 

Okrę go wy Za rząd prze słał za le ce nie do Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych aby na prze ło mie grud nia i stycz -
nia prze pro wa dzić nad zwy czaj ne ze bra nia dział kow ców
w ce lu prze ka za ni peł nej in for ma cji o naj istot niej szych
kwe stiach zwią za nych z pro jek tem usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Nad zwy czaj ne ze bra nia ob słu gi -
wa ne bę dę przez człon ków Okrę go we go Za rzą du i człon -
ków Ko mi sji Sta tu to wych Okrę gu oraz pra cow ni ków
biu ra OZ, w ce lu za pew nie nia fa cho wej i ak tu al nej in for -
ma cji dla ze bra nych dział kow ców.

Zbiór ka pod pi sów pod oby wa tel skim pro jek tem usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Okrę go wy Za rząd PZD w Gdań sku, z peł nym za an ga -
żo wa niem włą czył się w ak cję zbie ra nia pod pi sów pod
oby wa tel skim pro jek tem usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych. 

Ak tu al nie pod pi sy zbie ra ne są w Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych Okrę gu Gdań skie go. Po nad to uru cho mio no
dzie sięć punk tów zbie ra nia pod pi su, w któ rych każ dy za -
in te re so wa ny mo że wy ra zić swo je po par cie dla pro jek tu
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usta wy. Li sta punk tów opu bli ko wa na jest na stro nie in ter -
ne to wej Okrę gu.

Zbie ra nie pod pi sów pro wa dzo ne jest rów nież po przez
człon ków or ga nów sa mo rzą do wych Okrę gu oraz pra cow -
ni ków biu ra Okrę go we go Za rzą du. 

Wie le z osób zbie ra ją cych pod pi sy po par cia dla pro jek -
tu wy róż nia się za an ga żo wa niem i kre atyw no ścią. Li sty z
pod pi sa mi umiesz cza ną się w za przy jaź nio nych skle pach,
za kła dach fry zjer skich i sa lo ni kach pra so wych. Bar dzo
do brze funk cjo nu je rów nież zbie ra nia po pi sów w śro do -
wi sku naj bliż sze go są siedz twa.  Ob ser wu je my wy raź ne
po par cie osób, któ re co praw da nie są dział kow ca mi, a mi -
mo to po pie ra ją ist nie nie ogro dów dział ko wych.

Co dzien nie do biu ra Okrę go we go Za rzą du spły wa ją wy -

peł nio ne li sty po par cia z Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych. Wszyst kie li sty z ogro dów, oraz te ze bra na przez
in nych dzia ła czy Związ ku suk ce syw nie prze sy ła ne są do
Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej.

Li czy my na to, że na wet po osią gnię ciu wy ma ga nej licz -
by pod pi sów po par cia, ak cja bę dzie trwa ła na dal aby do -
bit nie pod kre ślić ra cję by tu ro dzin nych ogro dów
dział ko wych.

O ak cji zbie ra nia pod pi sów po in for mo wa ły rów nież po -
mor skie me dia. Za rów no w „Dzien ni ku Bał tyc kim” jak i
„Ga ze cie Mal bor skiej” po ja wi ła się ar ty ku ły na te mat
trwa ją cej zbiór ki pod pi sów. W tre ści pu bli ka cji za sy gna -
li zo wa no ja kie ce le re ali zu je oby wa tel ski pro jekt usta wy
oraz co jest po wo dem je go przy go to wa nia. 

Pre zes OZ PZD Gdańsk 
Cze sław Smo czyń ski

Ba ner przy Au to stra dzie A4

Okrę go wy Za rząd Ślą ski PZD 

OZ Ślą ski PZD pod jął dzia ła nia ma ją ce na ce lu re ali za -
cję przed się wzię cia po le ga ją ce go na eks po zy cji pro mo -
cyj ne go ban ne ru na no śni ku re kla mo wym usy tu owa nym
na te re nie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Na sza Pra -
ca” w Ka to wi cach. W tym ce lu roz po czę to pro wa dze nie
uzgod nień z Agen cją Re kla my „FUX” Sp. z o.o. Wspól -
ny mi si ła mi zo stał opra co wa ny pro jekt ban ne ru, któ ry
przez naj bliż sze mie sią ce bę dzie pro mo wał oby wa tel ski

pro jekt usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.
No śnik re kla mo wy z przed mio to wym ban ne rem sta nie w
naj bliż szym cza sie przy jed nym z głów nych szla ków ko -
mu ni ka cyj nych w Pol sce. 

Ce lem pod ję te go przed się wzię cia jest pro mo cja ak cji
zbie ra nia pod pi sów pod oby wa tel skim pro jek tem usta wy
o ROD. W tym przy pad ku ak cja tra fi do po dró żu ją cych
Au to stra dą A4. 

Au dy cja w Pol skim Ra diu Ka to wi ce

Ko lej nym przed się wzię ciem re ali zo wa nym z ini cja ty -
wy OZ Ślą skie go PZD jest cykl au dy cji w Pol skim Ra diu
Ka to wi ce. W naj bliż szym cza sie pro wa dzo ne uzgod nie -
nia z ra diem zo sta ną za koń cze nie umo wą, na mo cy któ rej
Ra dio Ka to wi ce S.A. wy pro du ku je i wy emi tu je cykl 10
au dy cji. Przed mio to we au dy cje emi to wa ne bę dą o sta łych
po rach w czwart ki o go dzi nie 12.35, po cząw szy od 3

stycz nia 2013 ro ku. Te ma ty au dy cji bę dą uzgad nia ne na
bie żą co z OZ Ślą skim PZD, wszyst kie jed nak bę dą do ty -
czy ły te ma ty ki ogro do wej i spraw zwią za nych z funk cjo -
no wa niem Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych. Po nad to
część cza su an te no we go bę dzie po świę co na pro mo cji oby -
wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD. Za tem za chę ca my
wszyst kich do słu cha nia Pol skie go Ra dia Ka to wi ce.

Opra co wał
Ma te usz Ma cian ty

Okrę go wy Za rząd PZD w Ło dzi

Ak cja pro mo cji oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych na te re nie wo je wódz twa
łódz kie go na bie ra tem pa. W jej ra mach pro wa dzo ne są

roz ma ite dzia ła nia ma ją ce na ce lu do tar cie do jak naj szer -
sze go gro na spo łe czeń stwa, udo wod nie nie zna cze nia
ogro dów i waż nej spo łecz nie ro li ogro dów.
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W pierw szej ko lej no ści or ga ni zo wa ne są  du że na ra dy 
z dział kow ca mi i człon ka mi ak ty wu ogro do we go. Spo tka -
nia te ma ją za za da nie przed sta wie nie roz wią zań pro po -
no wa nych w pro jek cie, okre śle nie jak bę dzie wy glą da ła
sy tu acja dział kow ca, ja kie pra wa gwa ran tu je mu no wa
usta wa.  Na ra dy ma ją cha rak ter otwar ty. Waż nym jest fakt,
że do udzia łu w nich za pra sza ni są przed sta wi cie le lo kal -
nych władz, po sło wie z da ne go re jo nu, przed sta wi cie le
me diów. 

Pierw sza z ta kich na rad mia ła miej sce w Kut nie. W dniu
16 li sto pa da br. w Du żej Sa li Ob rad Urzę du Mia sta w Kut -
nie od by ło się spo tka nie dział kow ców z te re nu Mia sta 
i Gmi ny Kut no. Udział w nim wzię ły naj wyż sze wła dze
sa mo rzą do we z Pre zy den tem Kut na – pa nem Zbi gnie wem
Bu rzyń skim na cze le. Pod czas na ra dy Pre zy dent wy ra ził
po par cie dla ini cja ty wy pro jek tu oby wa tel skie go. Do dał,
że ogro dy dział ko we peł nią po ży tecz ną ro lę eko lo gicz ną
i spo łecz ną dla mia sta, dla te go za wsze mo gą li czyć na zro -
zu mie nie i przy chyl ność władz. Na po par cie swo ich słów
pod pi sał się na li ście po par cia dla pro jek tu. To sa mo uczy -
ni li Wi ce pre zy dent – pan Ja cek Bocz ka ja i Prze wod ni czą -
cy Ra dy Miej skiej – pan Grze gorz Choj nac ki. 

Na sa li obec ni by li re dak to rzy z trzech miej sco wych ga -
zet: „Ga ze ta Lo kal na”, „Po wia to we Ży cie Kut na”’ „Ty -
go dnik Płoc ki”.

In for ma cja z na ra dy zo sta ła wy emi to wa na w lo kal nej
te le wi zji – TV Kut no. 

W dniu 17 li sto pa da od by ło się spo tka nie w Ro dzin nym
Ogro dzie Dział ko wym „War ta” w Pa jęcz nie. Uczest ni czy -
ło w nim pra wie 170 osób. Obec ny był rów nież Za stęp ca
Bur mi strza Mia sta i Gmi ny Pa jęcz no – pan Sła wo mir
Gosz czak. Spo tka nie za owo co wa ło ze bra niem 160 pod -
pi sów po par cia dla pro jek tu.

W dniu 23 li sto pa da w klu bie Skier nie wic kiej Spół dziel -
ni Miesz ka nio wej „Oa za” od by ło się spo tka nie otwar te
dla wszyst kich skier nie wic kich dział kow ców. Uczest ni -
czy ło 80 osób, któ re pod pi sa ły się pod pro jek tem. In for -
ma cję ze spo tka nia nada ło Ra dio „Vic to ria” emi tu ją ce
pro gram nie tyl ko na te re nie Skier nie wic, ale tak że Ło wi -
cza, Ra wy Maz. i Ży rar do wa. Sta cja pla nu je cy klicz ne au -
dy cje po świę co ne spra wom ogro dów i no wej usta wy.

3 grud nia w Klu bie Gar ni zo no wym w Sie ra dzu spo tka -

li się dział kow cy z Mia sta i Gmi ny Sie radz. Uczest ni czył
w nim po seł Pra wa i Spra wie dli wo ści pan Piotr Po lak. Po -
seł stwier dził, że no we roz wią za nia praw ne po win ny
przede wszyst kim słu żyć dział kow com, speł niać ocze ki -
wa nia spo łecz ne. Po twier dził, że za gro że nie dla ogro dów,
z uwa gi na to, że zaj mu ją atrak cyj ne grun ty, jest du że. Jed -
no cze śnie wy ra ził prze ko na nie, że ze wzglę du na ro lę 
i funk cję ogro dów po win ny one być za cho wa ne. Pan po -
seł z uzna niem wy po wia dał się o ini cja ty wie oby wa tel -
skiej. Stwier dził, że jest to cen na idea i dla te go nie
po win na prze paść w Sej mie. Je go zda niem w par la men cie
po win na po wstać spe cjal na pod ko mi sja, a po sło wie po -
win ni po chy lić się nad pro jek tem. 

Po seł po in for mo wał, że je go ugru po wa nie rów nież po -
wo ła ło ze spół do opra co wa nia wła snej usta wy. Nie jest
jesz cze wia do mo, czy bę dzie to no we li za cja obec nej, czy
no wy pro jekt. Po seł za de kla ro wał włą cze nie się w pra ce
te go ze spo łu.

Okrę go wy Za rząd Łódz ki prze pro wa dził tak że cykl na -
rad dla ak ty wu ogro dów po ło żo nych w Ło dzi i naj bliż -
szych oko li cach. Mia ły one miej sce w Ło dzi w dniach
21-23 i 26 li sto pa da, w Pa bia ni cach 27 li sto pa da , w Zgie -
rzu 30 li sto pa da Ko lej ne od bę dzie się 4 grud nia w To ma -
szo wie Maz. i 15 grud nia  w Wie lu niu.

Cykl na rad z prze wod ni czą cy mi ogro do wych ko mi sji
re wi zyj nych roz po czy na Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na. 

W sa mych ogro dach or ga ni zo wa ne są ze bra nia in for ma -
cyj ne dla dział kow ców, pod czas któ rych oprócz oma wia -
nia pro jek tu, zbie ra ne są pod pi sy, roz da wa ne ma te ria ły
pro mo cyj ne, prze ka zy wa ne li sty, któ re na stęp nie tra fia ją
do ro dzin, zna jo mych, śro do wisk, w któ rych dział kow cy
miesz ka ją i pra cu ją.

Jak do tej po ry naj licz niej szym spo tka niem by ło ze bra -
nie w ROD „Pie ni sta” w Ło dzi w dniu 2 grud nia br. Tyl -
ko w tym dniu dział kow cy prze ka za li li sty z pod pi sa mi
395 osób, ko lej ne ma ją zo stać ze bra ne w na stęp ny week -
end oraz w pierw szą nie dzie lę stycz nia.

Za pla no wa ne zo sta ły ko lej ne ze bra nia in for ma cyj ne w
ogro dach: ROD „Ła giew ni ki” w Ło dzi (po nad 600 ro dzin)
– 15 grud nia i wspól ne ROD „Sło necz na Po la na” i „Pod
La sem” w Paw li ko wi cach, gmi na Pa bia ni ce (bli sko 300
ro dzin) rów nież 15 grud nia.

Na ra dy ak ty wu ogro do we go, ze bra nia in for ma cyj ne w ogro dach

Zbie ra nie pod pi sów po par cia dla pro jek tu usta wy.

Ak cja zbie ra nia pod pi sów od by wa się przede wszyst -
kim za po śred nic twem za rzą dów ogro dów (na dzień
4.12.2012r. ze bra no 4173 pod pi sy), ale nie tyl ko. Na te re -
nie okrę gu uru cha mia ne sta łe punk ty zbie ra nia pod pi sów.
Obec nie dzia ła ją one: w Ło dzi: w sie dzi bie Ra dy Miej -
skiej So ju szu Le wi cy De mo kra tycz nej, w sie dzi bie Ra dy
OPZZ Wo je wódz twa Łódz kie go, w Do mach Dział kow ca

ROD „Księ ży Młyn” i „Zdro wie”; w cen trum ogrod ni -
czym „Tracz”; w Pa jęcz nie: w Biu rze Po sel skim po sła
Ce za re go Olej ni cza ka i w Do mu Dział kow ca ROD „War -
ta”; w Piotr ko wie Tryb. w Szko le Pod sta wo wej nr 11; w
Sie ra dzu w Do mu Dział kow ca ROD „Kon wa lia” oraz w
Sie radz kiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej; w Alek san dro -
wie Łódz kim w skle pie „WIR-BUT”; w Ła sku w Ła skim
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Do mu Kul tu ry; w Ko lusz kach w Ko lusz kow skiej Spół -
dziel ni Miesz ka nio wej w To ma szo wie Maz. w Do mu
Dział kow ca ROD „Sied mio dom ki”.

In for ma cje o punk tach prze ka za ne zo sta ły na stro nę in -
ter ne to wą Ko mi te tu oraz umiesz czo ne na stro nie OZŁ

Spo tka nia z sa mo rzą dow ca mi i przed sta wi cie la mi świa ta po li ty ki

W ce lu zdo by wa nia so jusz ni ków dla pro jek tu wśród sa -
mo rzą dow ców or ga ni zo wa ne są spo tka nia z pre zy den ta -
mi, bur mi strza mi, rad ny mi.

Już 7 li sto pa da do szło do spo tka nia z Prze wod ni czą -
cym Ra dy Miej skiej w Dzia ło szy nie – pa nem Sta ni sła -
wem Ra nosz kiem i Wi ce bur mi strzem Mia sta i Gmi ny
Dzia ło szyn – pa nem Bog da nem Gó rec kim. Obaj pa no wie
za pew ni li wspar cie dla oby wa tel skie go pro jek tu.

W dniu 14 li sto pa da de le ga cja skła da ją ca się z przed sta -
wi cie li Okrę go we go Za rzą du Łódz kie go PZD i dzia ła czy
ogro dów z te re nu Wie ru szo wa zo sta ła przy ję ta przez Prze -
wod ni czą ce go RM w Wie ru szo wie pa na Ry szar da Ol -
brom skie go oraz Bur mi strza Mia sta i Gmi ny Wie ru szów
pa na Bog da na Na wro ta. W spo tka niu udział bra li tak że
rad ni. Ra da Miej ska na naj bliż szej se sji po dej mie sta no wi -
sko po pie ra ją ce pro jekt usta wy. 

Wśród osób opo wia da ją cych się za roz wią za nia mi pro -
po no wa ny mi przez Zwią zek zna leź li się: Jan Ryś - Sta ro -
sta Pa ję czań ski, Krzysz tof Pie karz – Se kre tarz Po wia tu,
Woj ciech Mar chew ka – Prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej
w Pa jęcz nie.

Pro jekt zo stał po par ty pod pi sa mi przez Pre zy den ta Kut -
na – Zbi gnie wa Bu rzyń skie go, Wi ce pre zy den ta – Jac ka

Bocz ka ję, Prze wod ni czą ce go Ra dy Miej skiej – Grze go -
rza Choj nac kie go, któ rzy uczest ni czy li w na ra dzie w Kut -
nie w dniu 16 li sto pa da, o czym pi sa li śmy wcze śniej.

Ini cja ty wę oby wa tel skie go pro jek tu po par li tak że Bur -
mistrz Opocz na i Sta ro sta Po wia tu Opo czyń skie go, któ -
rzy 20 li sto pa da spo tka li się z przed sta wi cie la mi opo -
czyń skich ogro dów.

Po zy tyw nie o roz wią za niach pro jek tu wy po wie dzie li się
rad ni Sej mi ku Wo je wódz kie go z Ko mi sji Rol nic twa 
i Ochro ny Śro do wi ska. W ce lu za ję cia pi sem ne go sta no -
wi ska spra wa ini cja ty wy oby wa tel skiej zo sta nie przed sta -
wio na na se sji Sej mi ku za pla no wa nej na 18 grud nia.

Od by wa ją się spo tka nia  z po sła mi z okrę gów z wo je -
wódz twa łódz kie go. Do tej po ry do skut ku do szły spo tka -
nia z po sła mi: Joh nem God so nem (PO) w Ło dzi, Ro-
ber tem Te lu sem (PiS) w Opocz nie, Ar tu rem Ostrow skim
(SLD) w Ra dom sku i wspo mnia nym na wstę pie Pio trem
Po la kiem (PiS) w Sie ra dzu. Po sło wie za de kla ro wa li za ję -
cie sta no wi ska po do kład nym za po zna niu się z pro jek tem.
Po nad to po seł John God son po twier dził, że Plat for ma
Oby wa tel ska po wo ła ła ze spół do opra co wa nia swo je go
pro jek tu usta wy, obie cał włą cze nie się w je go pra ce. 

Czy nio ne są sta ra nia o ko lej ne spo tka nia. 

Współ pra ca z me dia mi

In for ma cje o oby wa tel skim pro jek cie usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych i dzia ła niach dla je go po par -
cia uka za ły się w lo kal nej pra sie. 

Do tych czas ko mu ni ko wa ły o tym: „Express Ilu stro wa -
ny” w Ło dzi w wy da niu z dnia 19 li sto pa da, „Po wia to we
Ży cie Kut na” 20 li sto pa da, „Ga ze ta Lo kal na” Kut no 22
li sto pa da, do da tek do Dzien ni ka Łódz kie go w Sie ra dzu
„Nad War tą” 21 li sto pa da, do da tek do Ty go dni ka Płoc kie -
go w dniu 27 li sto pa da. 

O pro jek cie usta wy i ak cji zbie ra nia pod pi sów in for mo -
wa ły po nad to: 

– Ra dio Zie mi Wie luń skiej pod czas au dy cji w dniu 
14 li sto pa da br.,

– Re la cje z na rad i spo tkań nada ły: TV Kut no w dniu 
16 li sto pa da br.,  

– Ra dio „Vic to ria” w dniu 23 li sto pa da br.,
– Zgier ska, lo kal na te le wi zja „Cen trum” w dniu 30 li sto -

pa da br.

Dzia ła nia pro mu ją ce oby wa tel ski pro jekt usta wy o ROD

Mi nę ło 5 mie się cy od chwi li do zna nia przez ca ły pol ski
ruch dział ko wy szo ku po ogło sze niu wy ro ku przez Try -
bu nał Kon sty tu cyj ny, co do zgod no ści na szej usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych z Kon sty tu cją RP.
Wszyst kie pod sta wo we jej ar ty ku ły zo sta ły unie waż nio ne,
zdep ta no Pol ski Zwią zek Dział kow ców bez żad nych po -

wo dów i bez umo co wa nia praw ne go, zdep ta no mi lion pol -
skich ro dzin, któ re z po ko le nia na po ko le nie do pro wa dza -
ły nie chcia ne gmi nom odło gi i te re ny nie miesz czą ce się
w kla sy fi ka cji pol skich grun tów, za mie nia jąc je w ma łe
oa zy szczę ścia ro dzin ne go, wy po czyn ku i re kre acji dla
pra cu ją cych, dla eme ry tów i ren ci stów zgod nej z wie kiem

Okrę go wy Za rząd Opolski PZD
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re ge ne ra cji zdro wia i po pra wy sy tu acji eko no micz nej
swo ich ro dzin. Tyl ko dwóch sę dziów Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go spoj rza ło na ogro dy dział ko we, dział kow ców 
i na Pol ski Zwią zek Dział kow ców okiem nie apa ra tu pań -
stwo we go, a spoj rze niem na spo łe czeń stwo, któ re w za -
ufa niu do ów cze snych prze pi sów praw nych – usta wy 
z 1949 r. o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych, usta -
wy z 1981 r. i usta wy z lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych, in we sto wa ło z nie wiel kich wła snych
do cho dów w ten 3-4 aro wy ka wa łek zie mi. Dział kow cy
są świa do mi – że wy ro kiem Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
za mie rza się zli kwi do wać ogro dy dział ko we i po zba wić
ich je dy ne go obroń cy ich praw, nasz Pol ski Zwią zek
Dział kow ców, cze go do wo dem jest 22 let nia wal ka z prze -
ciw ni ka mi ogrod nic twa dział ko we go w mia stach. Li czy
się obec nie nie czło wiek, je go po trze by i po trze by ich ro -
dzin ży ją cych w ubó stwie, ale li czy się pie niądz i war tość
użyt ko wa nych przez dział kow ców grun tów.

Sy tu acja w ogro dach i obu rze nie nie spra wie dli wym wy -
ro kiem Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go spo łecz no ści dział ko -
wej zin te gro wa ła nas wszyst kich jesz cze bar dziej wo kół
Związ ku i przy go to wa ne go pro jek tu oby wa tel skiej usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.  

W okrę gu opol skim li czą cym 111 ROD z 40 ty sią ca mi
dział kow ców, bez po śred nio po uzy ska niu oso bo wo ści
praw nej przez Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej, ze brał
się okrę go wy ak tyw dla pod pi sa nia de kla ra cji o przy stą -
pie niu do Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej pro jek tu
usta wy o ROD oraz do zło że nia swe go pod pi su pod tym
pro jek tem dla uzy ska nia oso bo wo ści praw nej Ko mi te tu.
Na ten dzień cze ka li śmy wszy scy, aby pod jąć dzia ła nia
pro mo cyj ne dla pro jek tu usta wy, aby w try bie pil nym ze -
brać 100 ty się cy pod pi sów, dla przy ję cia te go pro jek tu
przez Mar szał ka Sej mu.

Naj waż niej szą sta ła się spra wa do tar cie z pro jek tem
usta wy o ROD do za rzą dów ogro dów. Nie cze ka jąc na
praw ne ze zwo le nie dla roz po czę cia kam pa nii pro mo cyj nej
usta wy do tar li śmy do wszyst kich ogro dów prze ka zu jąc
im w dniu 15 paź dzier ni ka 2012 r. tekst pro jek tu usta wy
łącz nie z do ku men ta mi przy ję ty mi przez X Kra jo wy Zjazd
De le ga tów PZD. Na stęp nie w dniu 9 li sto pa da br. za opa -
trzy li śmy za rzą dy ROD w blan kie ty list pro mo cyj nych do
pod pi su wraz z Ape lem Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
skie ro wa nym do wszyst kich dział kow ców, struk tur i spo -

łe czeń stwa dla pro mo cji usta wy. W dniu 14 li sto pa da br.
od by ła się na ra da przed sta wi cie li struk tur ogro do wych ze
111 ROD, ob słu żo na przez przed sta wi cie la Kra jo wej Ra -
dy, któ ry bar dzo szcze gó ło wo za po znał ak tyw z pro jek -
tem usta wy o ROD.

Uczest ni cy na ra dy otrzy ma li spe cjal ne wy da nie pro jek -
tu usta wy, wzo ry po par cia pro jek tu oraz in struk cję jak
zbie rać pod pi sy. Po dob nej te ma ty ce po świę co no 4 re jo -
no we na ra dy struk tur ogro do wych z udzia łem dział kow -
ców i w ten spo sób ak cją zo sta ły ob ję te wszyst kie ogro dy
dział ko we i część dział kow ców, któ rym prze ka za no też
in for ma cje o ak tu al nej sy tu acji w Związ ku – po wy ro ku
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. 

Nie za leż nie od pod ję tych dzia łań we wnętrz nych – tj. do -
tar cia do naj więk szej licz by dział kow ców – OZO PZD
pod jął sze ro ką ak cję in for ma cyj ną wy cho dząc do spo łe -
czeń stwa.

I tak:
− W dniu 19 li sto pa da br. wy sła no do 10 re dak cji lo kal -

nych me diów pro jekt usta wy o ROD oraz „Prze wod nik
po Oby wa tel skim pro jek cie Usta wy”, ulot ki i druk li sty
po par cia. Efek tem te go był ar ty kuł z 29 li sto pa da br. opu -
bli ko wa ny w ga ze cie „Ku li sy Po wia tu Klucz bork – Ole -
sno” o dzia ła niach pod ję tych przez ROD „Re lax” w
Pra sz ce.

− W dniu 23 li sto pa da br. za in te re so wa li śmy pro jek tem
usta wy 11 Prze wod ni czą cych Ko le giów Pre ze sów, wska -
zu jąc na po trze bę in te gra cji śro do wi ska dział ko we go i
pod ję cia sto sow nych dzia łań.

− W dniu 26 li sto pa da br. na wią za no kon takt ze Związ -
kiem Eme ry tów i Ren ci stów oraz z Ra dą Wo je wódz ką
Ogól no pol skie go Po ro zu mie nia Związ ków Za wo do wych
w Opo lu.

− Zor ga ni zo wa ne zo sta ły w 36 ogro dach wio dą ce punk -
ty zbie ra nia pod pi sów, wy po sa ża jąc je we fla gi związ ko -
we i cza pecz ki z lo go PZD.

− Za po zna wa no z pro jek tem usta wy kan dy da tów na
człon ka PZD, na szko le niach or ga ni zo wa nych w ośrod -
kach szko le nio wych. W dniu 22–23 li sto pa da br. od by ło
się szko le nie kan dy da tów z te re nu mia sta Opo la, na któ -
rym szcze gó ło wo zo sta li za po zna ni z pro jek tem usta wy,
przez praw ni ka OZO.

Dal sze dzia ła nia

Na dzień 4 grud nia br. ze bra li śmy po nad 4 ty sią ce pod -
pi sów pod pro jek tem usta wy. Ak cja pro mo cji pro jek tu
usta wy na dal trwa i co dzien nie wpły wa ją do na sze go
okrę gu wy peł nio ne li sty.  

− w naj bliż szym okre sie za pla no wa no spo tka nia z po sła -
mi i z se na to ra mi z każ dej opcji po li tycz nej, aby uzy skać
od nich za pew nie nie co do po par cia pro jek tu usta wy o

ROD,
− od by cie spo tkań z pre zy den ta mi miast Opo la i Kę -

dzie rzy na – Koź la oraz bur mi strza mi i wój ta mi gmin, w
któ rych dzia ła ją ogro dy dział ko we. W dniu 11 stycz nia
2013 ro ku od bę dzie się spo tka nie u Pre zy den ta Mia sta
Opo la – ce lem omó wie nia sy tu acji for mal no – praw nej 14
miej skich ogro dów i pro mo cji pro jek tu usta wy,
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− na spo tka nia ak ty wu i dział kow ców or ga ni zo wa ne
przez ko le gia pre ze sów za pra sza ni są po sło wie i se na to ro -
wie oraz wła dze lo kal ne miast i gmin,  

− kon ty nu acja oma wia nia te ma tu pro jek tu usta wy
m.in. na szko le niach kan dy dac kich, szko le niach spe cja li -
stycz nych (księ go wych), służb in we sty cyj nych i in nych,

Pre zes OZO PZD w Opo lu
/-/ An to ni na Bo roń

Okrę go wy Za rząd PZD w Le gni cy

DZIAŁANIA PROMUJĄCE OBYWATELSKI PROJEKT USTAWY
NA TERENIE OKRĘGOWEGO ZARZĄDU PZD W LEGNICY

5 li sto pa da 2012 r. to dzień, na któ ry cze ka li z nie cier -
pli wo ścią dział kow cy w ca łym kra ju. Ta da ta to nie mo że
być za po mnia na i wpi su je się w kar ty hi sto rii ru chu ogrod -
nic twa dział ko we go. Pa ni Ewa Ko pacz Mar sza łek Sej mu
RP wy da ła po sta no wie nie o przy ję ciu za wia do mie nia 
o po wsta niu Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej w spra -
wie oby wa tel skie go pro jek tu o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych. Ko mi tet pod prze wod nic twem Pa na 
mgr Bar tło mie ja Pie chy – Peł no moc ni ka na by wa jąc oso -
bo wość praw na z dniem 5 li sto pa da br. roz po czął kam pa -
nię in for ma cyj ną w tym pra wo do zbie ra nia pod pi sów pod
pro jek tem. Wy da ne nie zwłocz nie przez Ko mi tet Usta wo -
daw czy ma te ria ły pro mo cyj ne a prze ka za ne do okrę gów i
wszyst kich ro dzin nych ogro dów dział ko wych w kra ju sta -
no wią źró dło in for ma cji i wie dzy na te mat oby wa tel skie -
go pro jek tu. Wy po sa ża jąc w tak waż ne do ku men ty wszy-
st kie struk tu ry PZD pod ję te zo sta ły dzia ła nia w ce lu ich
roz po wszech nie nia mię dzy in ny mi po przez: zło że nie
pierw szych 40 pod pi sów dnia 8 li sto pa da w tym przez
dzien ni ka rzy, któ rzy zło ży li wi zy tę w biu rze OZ.

Dnia 6 li sto pa da br. zo stał opra co wa ny har mo no gram
spo tkań z dział kow ca mi.

– Wy ty po wa no 12 miej sco wo ści ze wska za niem ogro -
dów, w któ rych od by wa ły się i od by wa ją spo tka nia pn.
„Dni otwar te dla dział kow ców”. Na tę oko licz ność Okrę -
go wy Za rząd wy dał pla ka ty – za pro sze nia in for mu ją ce o
dniach i go dzi nach spo tkań oraz miej scu a prze ka za ne do
87ro dzin nych ogro dów dział ko wych zlo ka li zo wa nych na
te re nie wy ty po wa nych miast i są to: Lu bin, Le gni ca, Zło -
to ry ja, Po lko wi ce, Cho cia nów, Lwó wek Śl., Gło gów i Bo -
le sła wiec. 

Dnia 14 li sto pa da br. utwo rzo ne zo sta ły w mia stach
punk ty zbie ra nia pod pi sów pod pro jek tem oby wa tel skim,
gdzie od wie dza ją cy otrzy mu ją pro jekt usta wy, prze wod -
nik po oby wa tel skim pro jek cie usta wy o ROD oraz ulot -
ki za się ga ją do dat ko wych in for ma cji na te mat sy tu acji
PZD, któ re udzie la ją peł nią cy dy żur. W tej spra wie zo stał
wy da ny Ko mu ni kat przez OZ PZD w for mie afi szy i prze -
ka za ny do 68 ROD na te re nie 7 miej sco wo ści, gdzie są
zor ga ni zo wa ne punk ty tj. Bo ga ty nia, Bo le sła wiec, Cho -

cia nów, Choj nów, Gry fów Śl. Le gni ca, Lu bań. 
Ja kie efek ty da ją spo tka nia i czy za sad nym jest ich or -

ga ni zo wa nie? Na osta tecz ną oce nę jest za wcze śnie, ale
bio rąc pod uwa gę, że na dzień 28 li sto pa da br. go ści li śmy
w na szych do mach dział kow ca łącz nie 771 osób, nie tyl -
ko dział kow ców i pre ze sów Rodzinnych Ogrodów Dział-
kowych, ale sym pa ty ków ogrod nic twa, któ rzy w więk szo -
ści zło ży li pod pi sy po par cia pro jek tu, do wo dzi, że ze spo -
tkań nie na le ży re zy gno wać. 

W dys ku sji za bra ło 149 osób wy po wia da jąc się bar dzo
po zy tyw nie na te mat przy szłej usta wy wska zu jąc, że au -
to rzy pro jek tu zna ją śro do wi sko dział kow ców, wie dzą
cze go chcą i ocze ku ją człon ko wie PZD. W tym miej scu,
w imie niu dys ku tan tów prze ka zu je my sło wa po dzię ko wa -
nia za przy go to wa nie tak waż ne go dla dział kow ców 
i przy szło ści or ga ni za cji do ku men tu. Nie spo sób po mi nąć
słów kry ty ki pod ad re sem au to rów pro jek tu usta wy So li -
dar nej Pol ski, któ ry jest po pu li stycz ny i przy po mi na okres
pro pa gan dy suk ce su a tym sa mym nie tra fia do lu dzi. Te
wy po wie dzi po win ny być mo bi li za cją dla wzmo żo nych
dzia łań ak ty wu na szcze blu ogro dów oraz okrę gu. 

Szcze gól ną ro lę w mniej szych miej sco wo ściach ma ją
do speł nie nia pre ze si ROD oraz oso by zna ne i za słu żo ne
dla ru chu ogrod nic twa dział ko we go. Ko lej ne spo tka nia
od bę dą się 11 grud nia w ROD Wy zwo le nie w Le gni cy
oraz 13 grud nia w ROD „Gwa rek” w Bo le sław cu. 

Ak tu al ne da ne to: na ze bra nych łącz nie 2834 pod pi sów
do 5 grud nia br. naj bliż si człon ko wie na szych ro dzin, zna -
jo mi, przy ja cie le, któ rych za an ga żo wa no do bez in te re sow -
nych dzia łań ze bra li łącz nie 714 pod pi sów i wie rzy my, że
li sty na dal bę dą wpły wa ły nie tyl ko od in dy wi du al nych
człon ków po pie ra ją cych Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw -
czej ale przede wszyst kim z ROD, w któ rych człon ko wie
or ga nów na szcze blu okrę gu są użyt kow ni ka mi dzia łek.
Z bez po śred nich co dzien nych roz mów z pre ze sa mi ROD
wy ni ka, że są zbie ra ne pod pi sy, a li sty bę dą prze ka za ne 
w jak naj krót szym ter mi nie, po nie waż w prze wa ża ją cej
więk szo ści człon ko wie za rzą dów do cie ra ją do dział kow -
ców w ich miej scu za miesz ka nia. Na dzień opra co wa nia
ni niej szej in for ma cji nie spły nę ły li sty z punk tów zbie ra -
nia pod pi sów, ale na pod sta wie bie żą cych in for ma cji prze -
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ka zy wa nych przez dy żu ru ją cych, że spo łecz ność lo kal na
chęt nie skła da pod pi sy od no sząc się z uzna niem do ini -
cja ty wy oby wa tel skiej. Dla te go na le ży są dzić, że z okrę -
gu le gnic kie go bę dzie nie mniej jak oko ło 5 ty się cy
pod pi sów. Bę dzie to wy raz jed no ści i so li dar no ści, a
przede wszyst kim udo wod nie nie ad wer sa rzom, że „Ogro -
dy to lu dzie nie grun ty” i „21 stycz nia 2014 r. nie bę dzie
koń ca ogro dów dział ko wych w Pol sce”. 

Nie wy pa da po mi nąć po da jąc do wia do mo ści na te mat
po par cia pro jek tu usta wy po przez zło że nie pod pi sów na li -
stach a mia no wi cie dnia 22 li sto pa da na spo tka niu z dział -
kow ca mi w Po lko wi cach zło ży li: Wi ce prze wod ni czą cy
Ra dy Miej skiej Pan Ste fan Ciż mar oraz rad ny Pan Ma rek
Sta roń. Dnia 29 li sto pa da br. od by ła się Kon fe ren cja w
Cen trum Kul tu ry Mu za w Lu bi nie z ini cja ty wy Po sła SLD
Pa na Ry szar da Zbrzy zne go, któ rej go ściem był mię dzy in -
ny mi b. Pre mier, Prze wod ni czą cy SLD Po seł Pan Le szek
Mil ler oraz Wi ce prze wod ni czą cy Sej mi ku Wo je wódz twa
Dol no ślą skie go Pan Ra do sław Mo łań. Na le ży są dzić, że
po wy stą pie niu Ho no ro we go Pre ze sa Okrę gu wy mie nie -
ni Pa no wie zło ży li pod pi sy na li stach Ko mi te tu Ini cja ty -
wy Usta wo daw czej da jąc w ten spo sób wy raz, że pro jekt
oby wa tel ski jest god ny po par cia i bę dą czy nić sta ra nia po -
przez po zy ska nie ko ali cjan tów wśród par tii po li tycz nych
z wia rą, że Sejm uchwa li usta wę. 

Krót ka re cen zja oraz zdję cia z prze bie gu spo tka nia, w
któ rej uczest ni czy ło bli sko 200 osób w tym pre ze si z 31
ROD m. Lu bi na jest umiesz czo na na stro nie in ter ne to wej

OZ PZD.  
Z oka zji „Eu ro pej skie go Ro ku Se nio ra” Pre zy dent Mia -

sta Le gni cy wy sto so wał za pro sze nie or ga ni za cji spo łecz -
nych, w któ rych dzia ła ją se nio rzy, a od by ło się ono 30
li sto pa da 2012 r. Na spo tka niu przed sta wi cie le śro do wisk
le gnic kich se nio rów dzie li li się swo imi do świad cze nia mi
na rzecz śro do wi ska lo kal ne go zgod nie z za in te re so wa -
nia mi. 

By ła więc to oka zja za po zna nie go ści Pre zy den ta z oby -
wa tel skim pro jek tem usta wy, wrę cze nie te go do ku men tu
wraz z prze wod ni kiem, co uczy ni ła Elż bie ta Dzie dzic Ho -
no ro wy Pre zes Okrę gu w Le gni cy, zwra ca jąc się rów nież
z proś bą o po par cie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy, skła -
da jąc pod pis na li ście.

W tej spra wie Pan Pre zy dent Ta de usz Krza kow ski za -
bie ra jąc głos po wie dział, że w mie ście Le gni cy ro dzin ne
ogro dy dział ko we są czę ścią kra jo bra zu i nie znaj du je uza -
sad nie nia na ich li kwi da cję i zmia ny cha rak te ru funk cjo -
no wa nia i ja ko pierw szy zło żył pod pis, co rów nież uczy-
ni ła Za stęp ca Pre zy den ta Pa ni Do ro ta Pur gal i bio rą cy
udział w spo tka niu w Ra tu szu współ pra cow ni cy Pa na Pre -
zy den ta jak rów nież za pro sze ni se nio rzy, któ rzy utwo rzy -
li Ra dę Se nio rów przy Pre zy den cie Mia sta Le gni cy.

Wszyst kim, któ rzy zło ży li pod pi sy, oso bom zna nym 
z imie nia i na zwi ska, sym pa ty kom ru chu ogrod nic twa
dział ko we go, tą dro gą skła dam ser decz ne po dzię ko wa nia,
zwra ca jąc się z proś bą o kon ty nu ację dzia łań.

Ho no ro wy Pre zes Okrę gu w Le gni cy
/-/ Elż bie ta Dzie dzic

Le gni ca, 5 grud nia 2012 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Po zna niu

Dzia ła nia Okrę gu Po znań skie go wspie ra ją ce zbie ra nie pod pi sów 
pod oby wa tel skim pro jek tem usta wy o rod

Wspar cie OZ PZD w Po zna niu dla pro jek tu oby wa tel -
skie go usta wy o rod roz po czę ło się dwa dni po za koń cze -
niu ob rad Nad zwy czaj ny X Zjaz du Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w dniu 6 paź dzier ni ka 2012 r., na któ rym
pro jekt przy ję to. Już 8 paź dzier ni ka br. szer sze gro no ak -
ty wu OZ PZD, zło żo ne z człon ków Okrę go we go Za rzą du

PZD, Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej, Okrę go wej Ko mi -
sji Roz jem czej oraz Prze wod ni czą cych Ko le giów Pre ze -
sów, za po zna ło się pro jek tem oby wa tel skim usta wy. W
wy ni ku pod ję tych dzia łań udzie lo no sze ro kie go wpar cia
pro jek to wi oby wa tel skie mu usta wy. 

Swo je po par cie dla pro jek tu oby wa tel skie go usta wy w sta no wi skach pod ję ły:

Ko le gium Pre ze sów ROD po wia tu ko ściań skie go, Ko -
le gium Pre ze sów ROD po wia tów sza mo tul skie go i obor -
nic kie go, Ko le gium Pre ze sów ROD Po znań – Je ży ce,
Ko le gium Pre ze sów i przed sta wi cie li ROD w Śro dzie

Wiel ko pol skiej, Ko le gium Pre ze sów i ko mi sji sta tu to -
wych po wia tu lesz czyń skie go, Ko le gium Pre ze sów ROD
Po znań – Grun wald, Ko le gium Pre ze sów i ko mi sji sta tu -
to wych ROD w Swa rzę dzu, Ko strzy nie i Me cho wie, Ko -
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le gium Pre ze sów i ko mi sji sta tu to wych ROD z Ra wi cza,
Ko le gium Pre ze sów i ko mi sje sta tu to we ROD w Gnieź -
nie, Ko le gium Pre ze sów ROD gmi ny Po bie dzi ska i Łu -
bo wo, Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na w Po zna niu,
Ko mi sja Po li ty ki Spo łecz nej przy OZ, ROD Re lax 27 w

Po zna niu, ROD im. In spek to ra So wiń skie go w Ko ścia nie,
ROD „WIśniewo” w Wa go wie, ROD im. 2 Ar mii Woj ska
Pol skie go w Po zna niu, ROD im. St. Stru gar ka w Po zna -
niu, ROD „Che mik” w Ko ścia nie, ROD im. ks. L. Przy -
łu skie go w Po zna niu.

Po znań scy dział kow cy po szu ku ją so jusz ni ków dla oby wa tel skie go pro jek tu usta wy

W OZ PZD w Po zna niu spo tka nia roz po czę ły się już 
8 paź dzier ni ka br. Pierw sze spo tka nie od by li śmy z przy -
ja ciół ką ogro dów dział ko wych po słan ką SLD Kry sty ną
Ły bac ką. W tym sa mym dniu spo tka li śmy się z prze wod -
ni czą cym klu bu par la men tar ne go Plat for my Oby wa tel -
skiej po słem Ra fa łem Gru piń skim. W po dob nym du chu
od by ły sie ko lej ne spo tka nia z po sła mi PO Wal dy Dzi -
kow skim w Po zna niu, Woj cie chem Ziem nia kiem w Ko -
ścia nie, To ma szem Pio trem No wa kiem w Śro dzie Wlkp.,
Jac kiem Tom cza kiem w Po zna niu oraz Łu ka szem Bo ro -
wia kiem w Lesz nie. 22 paź dzier ni ka 4-oso bo wą de le ga cję
dział kow ców pod kie run kiem pre ze sa OZ PZD Zdzi sła -
wa Śli wy przy jął po seł PiS, by ły wo je wo da wiel ko pol ski
Ta de usz Dziu ba. W bar dzo przy ja znej i peł nej zro zu mie -
nia at mos fe rze od by ło sie w sie dzi bie OZ PZD spo tka nie
Po sła Pio tra Ba na sza ka z Ru chu Pa li ko ta. Ogra ni czo ne 
z oczy wi stych przy czyn kon tak ty z ko lej nych przy ja cie -
lem ogro dów mi ni strem rol nic twa Sta ni sła wem Ka lem bą
przy no szą in for ma cje o nie zmien nym po par ciu dzia łań
dział kow ców przez PSL. Do ce nia jąc nie pod wa żal ną ro lę
po słów i po trze bę spo tkań z ni mi po znań scy dział kow cy
sta ra ją się do cie rać do róż nych śro do wisk mo gą cych
udzie lić wspar cia dział kow com. W czwar tek 25 paź dzier -
ni ka spo tka li śmy się z Prze wod ni czą cym Ra dy Wo je -
wódz kiej OPZZ w Po zna niu Bo le sła wem Sta ni kow skim.
Bu du jąc po trzeb ną ko ali cję na rzecz pro jek tu usta wy po -
pie ra nej przez dział kow ców do tar to tak że do Prze wod ni -
czą ce go „So li dar no ści” Re gion Wiel ko pol ska. Ko lej ne
spo tka nia z po sła mi od by ły się w:

– w Opa le ni cy, gdzie w spo tka niu uczest ni czy li: po seł 
z ra mie nia SLD Ro mu ald Aj chler, prze wod ni czą cy struk -
tur Wiel ko pol skich SLD Wie sław Szcze pań ski oraz prze -
wod ni czą cy Ra dy Po wia to wej SLD Ro bert No wic ki, 

– w Gnieź nie, gdzie w spo tka niu Ko le gium Pre ze sów 
z te re nu mia sta i po wia tu Gnie zno oraz z Wrze śni uczest -
ni czy li Po seł na Sejm RP – Ta de usz To ma szew ski i Pre zy -
dent Mia sta Gnie zna Ja cek Ko wal ski,

– w od ręb nym spo tka niu dział kow cy z Gnie zna spo tka -
li się z po słem PiS Zbi gnie wem Do la tą,

– w Obor ni kach Wlkp. po seł na Sejm RP Kil lin Mu ny -
ama przy jął dział kow ców z Obor nik i Sza mo tuł. 

Efek tem spo tkań z par la men ta rzy sta mi by ły wy ra zy po -
par cia dla pro jek tu usta wy skła da ne przez po słów SLD,
du że za in te re so wa nie i wo la współ pra cy ze stro ny Ru chu
Pa li ko ta, de kla ro wa nie uwzględ nie nia za pi sów pro jek tu
w pra cach nad wła snym pro jek tem oraz za in te re so wa nie
pro jek tem ze stro ny po sła Dziu by z PiS. Istot ne jest jed -
nak, że ze stro ny po słów PO nie do cze ka li śmy się jed no -
znacz nej od po wie dzi, czy za pro po no wa ne roz wią za nie
jest dla nich do przy ję cia. Je dy nie po seł No wak po in for -
mo wał, że jest moż li wość dal szej współ pra cy przy two -
rze niu no wej usta wy, choć wy stę pu ją róż ni ce w in ter-
pre ta cji szcze gó ło wych roz wią zań. Uzy ska li śmy tak że
waż ne te le fo nicz ne za pew nie nie ze stro ny Mi ni stra Rol -
nic twa Sta ni sła wa Ka lem by o cią głym wspar ciu na sze go
pro jek ty ze stro ny PSL.

Rów nie waż ne sta ły się spo tka nia z sa mo rzą dow ca mi w ra mach spo tkań ko le giów pre ze sów:

W ze bra niu Ko le gium Pre ze sów Po wia tu Ra wic kie go
uczest ni czy li: Wi ce sta ro sta – Krzysz tof Sy no rac ki, Bur -
mistrz Ta de usz Paw łow ski, Prze wod ni czą cy SLD w Wiel -
ko pol sce Wie sław Szcze pań ski, Wi ce prze wod ni czą cy
Ra dy Mia sta To masz Or ga nist ka oraz Ka rol Bia łec ki Se -
kre tarz SLD po wia tu ra wic kie go. Spo tka nie za owo co wa -
ło pod ję ciem sta no wisk po par cia przez Bur mi strza Gmi ny
Ra wicz, Sta ro stę Po wia tu Ra wic kie go oraz Po ro zu mie nie
Sa mo rzą do we w Ra wi czu.

W spo tka niu w Mię dzy cho dzie uczest ni czył przed sta -
wi ciel Bur mi strza Mia sta kie row nik Wy dzia łu Go spo dar -
ki Prze strzen nej i Nie ru cho mo ści p. Mie czy sła wa Tra fis,
któ ry za pew nił o wo li wspie ra nia dział kow ców w wal ce 

o za cho wa nie ogro dów.
Waż nym wy da rze niem by ło tak że uzy ska nie po par cia

dla oby wa tel skie go pro jek tu usta wy ze stro ny Pre zy den ta
Mia sta Po zna nia Ry szar da Gro bel ne go, któ ry pod czas
uro czy sto ści za koń cze nia XIX edy cji kon kur su Zie lo ny
Po znań w Sa li Bia łej Urzę du Mia sta w obec no ści oko ło
200 osób zło żył pod pis na li ście Ko mi te tu Ini cja ty wy
Usta wo daw czej i za pew nił ze bra nych go ści o wo li wspie -
ra nia ogro dów dział ko wych, pod kre śla jąc do bą współ pra -
cę Mia sta i PZD w roz wia zy wa niu czę sto na brzmia łych
pro ble mów te re no wo -praw nych z po sza no wa niem in te re -
sów dział kow ców.
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Tak że Wo je wo da Wiel ko pol ski Piotr Flo rek przy jął de -
le ga cję po znań skich dział kow ców. Spo tka nie po słu ży ło
za po zna niu Wo je wo dy z pro ble ma mi dział kow ców oraz
pro jek tem oby wa tel skim usta wy o ROD. 

Współ pra ca z OPZZ w ra mach ogól no eu ro pej skie go
pro te stu na rzecz roz po czę cia roz mów nad Kon trak tem
So cjal nym dla Eu ro py przed bu dyn kiem Urzę du Wo je -
wódz kie go w Po zna niu za owo co wa ła moż li wo ścią przed -
sta wie nia związ kow com pro ble mu ogro dów dział ko wych

oraz ze bra niem wie lu pod pi sów po par cia dla na szej usta -
wy.

Po znań scy dział kow cy uczci li tak że Świę to Nie pod le -
gło ści uczest ni cząc ze sztan da rem związ ko wym w ob cho -
dach Świa ta w mie ście oraz przez zor ga ni zo wa nie
wie czo ru po etyc kie go „Dział ko we Za dusz ki” z udzia łem
hi sto ry ka oraz po etów. Pod czas wie czo ru zbie ra no pod pi -
sy po par cia dla na szej usta wy. 

Opra co wa li: 
Zdzi sław Śli wa i Mag da le na Kles sa -Kiec

Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki PZD 

Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go był wy jąt ko wym
cio sem dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych i dział kow -
ców z te re nu Ma zow sza.

Do tych cza so we rosz cze nia tyl ko w sa mej War sza wie
obej mu ją 118 ogro dów o po wierzch ni 767,9024 ha, na
któ rych znaj du je się 18 691 dzia łek. Rosz cze nia mi ob ję te
są ogro dy w Ra do miu, Płoc ku, Ostro łę ce. Łącz nie rosz -
cze nia mi ob ję tych jest 128 ogro dów o po wierzch ni
783,3074 ha, na któ rych funk cjo nu je pra wie 19 000 dział -
kow ców. W sto sun ku do ko lej nych 20 ROD po stę po wa nie
zo sta ło za koń czo ne. Nie ste ty Okrę go wy Za rząd Ma zo -
wiec ki po zy sku je in for ma cje o ko lej nych rosz cze niach.
Do tych czas sku tecz nie na szych praw bro ni ła usta wa o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych i jej art. 24. Nie ste ty 
11 lip ca br. w wy ni ku wy ro ku Try bu na łu  Kon sty tu cyj ne -
go zo stał za kwe stio no wa ny.  

Ko lej na waż na kwe stia do ty czy spra wy od szko do wań.
War to przy wo łać przy kła dy trzech ogro dów ra dom skich,
któ re swe go cza su sta ły się „prze szko dą” przy re ali za cji
in we sty cji dro go wych. Dzię ki roz mo wom Okrę gu z wła -
dza mi mia sta uda ło się dojść do po ro zu mie nia.

Dział kow cy otrzy ma li od szko do wa nia usta lo ne przez
rze czo znaw cę, a in we stor mógł spo koj nie re ali zo wać za -
da nie. Po dob nie uda ło nam się roz wią zać pro blem dział -
ki geo de zyj nej w ROD „Wał Wi śla ny” w War sza wie.
Spor ny te ren, do któ re go pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go
uzy skało FSO zo stał sprze da ny wraz z działkow ca mi
Spółce Men ni ca Pol ska S.A., któ ra wystąpiła o wy da nie
te re nu ołącznej po wierzch ni 2 828 m². W tej sy tu acji te ren
za go spo da ro wa ny przez działkow ców, użyt ko wa ny był
bez ty tu łu praw ne go, po nie waż mo gli śmy wy ka zać się
pra wem do spor ne go grun tu . Nie bez piecz ne by ło to, że od
Związ ku za żą da no wy da nia te re nu w cią gu 30 dni. Okrę -
go wy Za rząd Ma zo wiec ki PZD wraz z Za rzą dem ROD
wni kli wie prze ana li zo wał po sia da ne do ku men ty ogro du i
w opar ciu o za pi sy usta wy o ROD z 2005 r. pod pi sa no po -
ro zu mie nie z ko rzy ścią dla dział kow ców. Co praw da bez
te re nu za mien ne go, ale z od szko do wa nia mi dla dział kow -

ców przy zna ny mi zgod nie z wy ce ną rze czo znaw cy. Gdy -
by nie dzia ła nia Związ ku, dział kow cy po zo sta wie ni by li -
by sa mi so bie. 

Pra gnie my wy ra zić swo je po par cie dla oby wa tel skie go
pro jek tu usta wy o ROD, gdyż jest on je dy ną szan są dla
dal sze go ist nie nia ogro dów dział ko wych. Waż ne jest to,
że gwa ran tu je za cho wa nie pra wa do dział ki, w ra zie li -
kwi da cji od szko do wa nie za ma ją tek. Dział kow cy do ce -
nia ją roz wią za nia pro po no wa ne w pro jek cie. Po twier dza ją
to na  licz nych na ra dach, spo tka niach, któ re od by wa ją się
w okrę gu od za re je stro wa nia 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 ce lu ze bra nia jak naj więk szej licz by pod pi sów pod
no wą usta wą dział ko wą na te re nie de le ga tur i w War sza -
wie zor ga ni zo wa no punk ty kon sul ta cyj ne, gdzie moż na
zło żyć swój pod pis. Zo bo wią za no tak że Za rzą dy do or ga -
ni zo wa nia ze brań in for ma cyj nych dla dział kow ców. 

Aby zin ten sy fi ko wać dzia ła nia Pre zy dium OZM po sta -
no wi ło zo bo wią zać ze spół te re no we go za bez pie cze nia lo -
gi stycz ne go do bez po śred nich kon tak tów z pre ze sa mi
Za rzą dów, oraz udzie la nie im peł ne go wspar cia i po rad 
w zbie ra niu pod pi sów.

Szcze gó ło we ma te ria ły znaj du ją się na stro nie in ter ne -
to wej OZ Ma zo wiec kie go: www.ma zo wiec ki.pzd.pl.

Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki rów no le gle pro wa dzi
sze reg in nych dzia łań, m.in.: Pre zy dium przy zna ło 
w 2012 r. do ta cje dla ROD, któ re ma ją cięż ką sy tu ację fi -
nan so wą  oraz zu ży wa ją cą się in fra struk tu rę ogro do wą.
Szcze gól ną uwa gę przy wią zy wa li śmy do kon ser wa cji sie -
ci me lio ra cyj nej. Ten ele ment in fra struk tu ry ma szcze gól -
ne zna cze nie dla bez pie czeń stwa ogro dów. W wy ni ku
pod to pie nia oraz in nych sy tu acji lo so wych, sta ra li śmy się
po móc ogro dom  w na pra wie niu znisz czo nej  in fra struk -
tu ry ogro do wej. 

Pre zy dium OZM PZD w 2012 r. przy zna ło do ta cję dla
30 ogro dów o war to ści 202,990 zł. Na le ży tu pod kre ślić,
że te ogro dy, któ re po praw nie zło ży ły wnio sek, de cy zją
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Pre zy dium OZM, otrzy ma ło do ta cje.
Waż nym za gad nie niem re ali zo wa nym w Okrę go wym

Za rzą dzie by ły szko le nia kan dy da tów na człon ków PZD.
Te ma ty ka i prze bieg szko leń by ły prze my śla ne tak, aby
słu ży ły przy szłym dział kow com w za kre sie wie dzy związ -

ko wej i mo der ni za cji dzia łek, upraw oraz na wo że nia.  
W 2012 r. zo sta ło prze szko lo nych 1637 osób w Ośrod -

ku Szko le nia OZM i pod le głych de le ga tu rach. Or ga ni zo -
wa ne przez Okręg szko le nia  cie szą się du żym za in te re -
so wa niem i fre kwen cją.

Wi ce pre zes OZM 
Sta ni sław Za wad ka 

Mi ni mal ne wy na gro dze nie

Od 1 stycz nia 2013 roku bę dzie obo wią zy wać no wa,
wyż sza kwo ta mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra cę.
Zgod nie z Roz po rzą dze niem Ra dy mi ni strów z dnia 14
wrze śnia 2012 r. w spra wie wy so ko ści mi ni mal ne go wy -
na gro dze nia za pra cę w 2013 roku (Dz. U.  z 2012 r. poz.
1026) w 2013 r. mi ni mal ne wy na gro dze nie za pra cę bę -
dzie wy no si ło 1600,- zł. Dla osób, któ re po raz pierw szy
po dej mą pra cę, mi ni mal ne wy na gro dze nie w pierw szym
ro ku pra cy wy nie sie 1280,-zł. Usta lo na kwo ta mi ni mal -
ne go wy na gro dze nia za pra cę do ty czy pra cow ni ków za -
trud nio nych w peł nym mie sięcz nym wy mia rze cza su
pra cy. Zmia na mi ni mal ne go wy na gro dze nia wpły nie na
pod wyż sze nie świad czeń pra cow ni czych, któ re są od niej
uza leż nio ne.

Dla za rzą dów ROD ozna cza to, że zry czał to wa ne wy na -
gro dze nie brut to pra cow ni ka za trud nio ne go w ROD 
w peł nym wy mia rze cza su pra cy nie mo że być niż sze ani -
że li 1600 zło tych. 

Zgod nie z uchwa łą Nr 196/2009 Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD z 30 grud nia 2009 r. w spra wie funk cjo no wa -
nia biur oraz za sad za trud nia nia i wy na gra dza nia w ROD
mak sy mal ne wy na gro dze nie dla peł ne go eta tu okre ślo ne
w wy so ko ści 150% mi ni mal ne go wy na gro dze nie nie mo -
że prze kro czyć kwo ty brut to 2400 zło tych. W od nie sie niu
do pra cow ni ków za trud nio nych w ROD w nie peł nym wy -
mia rze cza su pra cy wy so kość mi ni mal ne go wy na gro dze -
nia na le ży usta lić w kwo cie pro por cjo nal nej do cza su
pra cy okre ślo ne go w umo wie o pra cę.

Na le ży pa mię tać, że je że li Zarząd ROD bę dzie wy pła cał
wy na gro dze nie w stycz niu 2013 r. za gru dzień 2012 r. pra -
cow ni ko wi, któ ry otrzy mu je wy na gro dze nie w wy so ko ści
mi ni mal nej, po wi nien wy pła cić kwo tę mi ni mal ne go wy na -
gro dze nia obo wią zu ją ce go w grud niu 2012 r. czy li 1500 zł.,
gdyż wy na gro dze nie jest na leż ne za pra cę wy ko na ną.

Urlo py wy po czyn ko we

Zarząd ROD pod ko niec ro ku po wi nien prze ana li zo wać
sy tu ację urlo po wą po szcze gól nych pra cow ni ków i usta -
lić, ile dni urlo pu po zo sta ło mu do wy ko rzy sta nia. W przy -
pad ku nie wy ko rzy sta nia urlo pów po wi nien udzie lić
pra cow ni ko wi urlo pu w tym ro ku lub usta lić je go wy ko -
rzy sta nie w ter mi nie do 30 wrze śnia przy szłe go ro ku. 
Zarząd ROD speł ni wy móg udzie le nia za le głe go urlo pu
wy po czyn ko we go w ter mi nie je że li udzie li pra cow ni ko wi
te go urlo pu naj póź niej 30 wrze śnia. War to pa mię tać, że
nie udzie le nie pra cow ni ko wi urlo pu wy po czyn ko we go sta -
no wi wy kro czenie prze ciw ko pra wom pra cow ni czym 
i jest za gro żo ne ka rą grzyw ny od 1 tys. zł. do 30 tys. zł.
(art. 282 § 1 ust. 2 Ko dek su pra cy).

Wy stę po wa nie za le gło ści urlo po wych mo gą uspra wie -
dli wiać je dy nie oko licz no ści nie za leż ne od pra co daw cy,
np. dłu go trwa ła cho ro ba pra cow ni ka czy prze by wa nie pra -
cow ni ka na urlo pie ma cie rzyń skim lub wy cho waw czym.

Współ czyn nik urlo po wy na 2013 r.

Że by usta lić ekwi wa lent pie nięż ny na leż ny pra cow ni -
ko wi za nie wy ko rzy sta ny urlop wy po czyn ko wy po trzeb -
na jest zna jo mość współ czyn ni ka urlo po we go na da ny
rok.  Usta la się go odej mu jąc od licz by dni w da nym ro ku
ka len da rzo wym łącz ną licz bę przy pa da ją cych w tym ro ku
nie dziel, świąt oraz dni wol nych od pra cy, a otrzy ma ny
wy nik dzie li się przez 12 (365 dni – 114 dni = 251 dni,
251 dni: 12 = 20,92). A za tem współ czyn nik urlo po wy dla
pra cow ni ków za trud nio nych w peł nym wy mia rze cza su
pra cy, któ rzy ma ja wol ne so bo ty z ty tu łu 5 dnio we go ty -
go dnia pra cy, w 2013 r. bę dzie wy no sił 20,92.

Wy so kość współ czyn ni ka urlo po we go przy ob li cza niu
ekwi wa len tu za nie wy ko rzy sta ny urlop wy po czyn ko wy od -
no si się do ro ku, w któ rym na stę pu je wy pla ta te go ekwi wa -

XI. INFORMACJE KRAJOWEJ RADY

1. Naj wa˝ niej sze zmia ny w pra wie pra cy w 2013 r.
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len tu, bez wzglę du na to, z ja kie go ro ku jest to urlop.
Na le ży pa mię tać, że zgod nie z Art. 171 § 1 Ko dek su pra -

cy ekwi wa lent pie nięż ny za nie wy ko rzy sta ny urlop wy po -
czyn ko wy przy słu gu je pra cow ni ko wi wy łącz nie w ra zie
roz wią za nia lub wy ga śnię cia sto sun ku pra cy. W każ dym in -
nym przy pad ku Zarząd ROD jest zo bo wią za ny udzie lić pra -
cow ni ko wi urlo pu wy po czyn ko we go w na tu rze.

Ekwi wa len tu moż na nie wy pła cać tyl ko i wy łącz nie 
w jed nym przy pad ku, tj. gdy pra cow nik bez po śred nio po
roz wią za niu umo wy o pra cę za wie ra z tym sa mym Zarząd
ROD ko lej ną ta ką umo wę i zgo dzi się na wy ko rzy sta nie
urlo pu pod czas dal szej pra cy w ROD (art. 171 § 3 Ko dek -
su pra cy).

JP

2. Ko mu ni kat Prezydium Krajowej Rady PZD w spra wie wy so ko Êci opro cen to wa nia
w ro ku 2013 po ̋ y 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

KOMUNIKAT
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY PZD

W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPROCENTOWANIA W ROKU 2013 
POŻYCZEK UDZIELANYCH Z FUNDUSZU SAMOPOMOCOWEGO PZD

NA INWESTYCJE I REMONTY W ROD

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD na po sie dze niu w dniu
8 li sto pa da 2012 r. dzia ła jąc na pod sta wie § 7 ust. 2
uchwa ły nr 4/XXIII/2002 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia
10.10.2002 r. w spra wie utwo rze nia w PZD Fun du szu Sa -
mo po mo co we go w związ ku z § 150 ust. 2 pkt 17 sta tu tu
PZD, usta li ło na rok 2013 opro cen to wa nie po ży czek
udzie la nych dla ROD z Fun du szu Sa mo po mo co we go 
w wy so ko ści 3%. Wy so kość opro cen to wa nia po zo sta je na
do tych cza so wym po zio mie jak w la tach ubie głych, 
tj. 2009, 2010, 2011, 2012.

Opro cen to wa nie udzie la nych ro dzin nym ogro dom po -
ży czek win no uwzględ niać prze wi dy wa ną in fla cję, aby
re al na war tość środ ków zgro ma dzo nych na tym Fun du -
szu nie ma la ła. Za tem nie wy stę pu je tu opro cen to wa nie
ty pu ban ko we czy też nie są to od set ki kar ne. Pre zy dium
po dej mu jąc de cy zję mia ło na wzglę dzie mak sy mal ne
ogra ni cze nie do dat ko we go cię ża ru fi nan so we go dla ROD
w związ ku z za cią gnię ciem po życz ki. Na le ży pa mię tać,
że Fun dusz ten po cho dzi z czę ści skład ki człon kow skiej
wszyst kich dział kow ców, z któ re go mo gą sko rzy stać

wszyst kie ro dzin ne ogro dy dział ko we. Za da niem Związ -
ku jest pro wa dze nie in we sty cji po le ga ją cych na mo der ni -
za cji i re mon tach już ist nie ją cych bu dyn ków i in fra s-
truk tu ry słu żą cej do wspól ne go użyt ko wa nia oraz po dej -
mo wa nie no wych in we sty cji. Za rzą dy ROD ini cju ją po -
dej mo wa nie przez wal ne ze bra nia w ROD uchwał 
w spra wie re ali za cji za dań in we sty cyj no -re mon to wych,
rów no cze śnie wska zu ją na moż li wość ich sfi nan so wa nia 
z Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD na pod sta wie uchwa -
ły wal ne go ze bra nia w spra wie za cią gnię cia po życz ki 
z Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD. 

Dzię ki tej for mie fi nan so wa nia za da nie mo że być re ali -
zo wa ne w krót szym ter mi nie, dział kow cy mo gą ko rzy stać
z po wsta łej in fra struk tu ry, na to miast spła ta od by wa się w
na stęp nych la tach – mak sy mal nie spła ta na stę pu je w cią -
gu 5 lat. Od cza su po wo ła nia Fun dusz Sa mo po mo co wy
PZD dzia ła nie prze rwa nie i sys te ma tycz nie udzie la na jest
po moc dla ROD re ali zu ją cych za da nia in we sty cyj no -re -
mon to we.

MK

3. Ko lej ny suk ces w wal ce o za cho wa nie ROD „Ur sy nów” w War sza wie

Od 10 lat trwa wal ka o te ren ROD „Ur sy nów” w War -
sza wie. War szaw ski ogród zo stał za ło żo ny na po cząt ku lat
70. ubie głe go wie ku przez Mi ni ster stwo Obro ny Na ro do -
wej. Dział ki w ogro dzie otrzy ma li woj sko wi i pra cow ni -
cy cy wil ni woj ska. Ogród pięk nie roz wi jał się i funk cjo-
no wał bez za kłó ceń aż do 2002 ro ku, kie dy to woj sko po -
sta no wi ło sprze dać te ren ogro du.

W dniu 10 paź dzier ni ka 2002 r. Szef Sto łecz ne go Za -
rzą du In fra struk tu ry (MON) wy stą pił do Sta ro sty Po wia -

tu War szaw skie go z wnio skiem o wy ga sze nie trwa łe go za -
rzą du MON do nie ru cho mo ści zaj mo wa nej przez ogród.
Wnio sek umo ty wo wa ny był zbęd no ścią nie ru cho mo ści 
i za mia rem jej prze ka za nia na rzecz Agen cji Mie nia Woj -
sko we go ce lem sprze da ży. Nie wzię to jed nak pod uwa gę,
że te ren ten był za go spo da ro wa ny pod ogród dział ko wy 
i od 40 lat nie był wy ko rzy sty wa ny na po trze by woj ska. 

Od po wie dzi w tej spra wie udzie lił Pre zy dent M. St.
War sza wy, któ ry przy chy lił się do proś by władz woj sko -
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wych i w dniu 5 li sto pa da 2002 r. wy dał de cy zję o wy ga -
sze niu trwa łe go za rzą du MON. Za rząd ROD „Ur sy nów’ 
w War sza wie do wie dział się o tym fak cie do pie ro wio sną
2003 ro ku, kie dy to do ogro du przy by ła ko mi sja w spra -
wie prze ję cia ogro du. Od ra zu Za rząd ROD wy stą pił 
z wnio skiem o wszczę cie po stę po wa nia za koń czo ne go
osta tecz ną de cy zją, gdyż PZD bez wła snej wi ny nie brał
udzia łu w po stę po wa niu. Pre zy dent przy znał ra cję Za rzą -
do wi ROD, jed nak od mó wił wszczę cia po stę po wa nia 
z uwa gi, że w „no wym po stę po wa niu mo gła by za paść wy -
łącz nie de cy zja od po wia da ją ca w swej isto cie de cy zji do -
tych cza so wej”. 

Za rząd ROD kil ka krot nie od wo ły wał się w tej spra wie.
Wo je wo da Ma zo wiec ki raz uchy lał de cy zję Pre zy den ta
M. St. War sza wy, raz ją pod trzy my wał. Osta tecz nie, spra -
wa zna la zła się w Wo je wódz kim Są dzie Ad mi ni stra cyj -
nym, któ ry w dniu 2 czerw ca 2006 r. uchy lił do tych-
cza so we roz strzy gnię cia. Wo je wódz ki Sąd Ad mi ni stra cyj -
ny uznał, że de cy zja Pre zy den ta M. St. War sza wy zo sta ła
wy da na bez prze pro wa dze nia wni kli wej ana li zy ma te ria -
łu do wo do we go. Pre zy dent za nie chał zba da nia, ko mu fak -
tycz nie przy słu gi wa ło pra wo do spor ne go te re nu (PZD
czy MON). W związ ku z tym, ist nie ją uza sad nio ne wąt pli -
wo ści, czy MON zgod nie z pra wem na był pra wo trwa łe -
go za rzą du i czy mógł je prze ka zać dla Agen cji Mie nia
Woj sko we go.

Po wy ro ku WSA, Kra jo wa Ra da wraz Za rzą dem ROD
kil ka krot nie zwra ca ła się do Pre zy den ta Mia sta o wzno -

wie nie po stę po wa nia w tej spra wie i zmia nę de cy zji. Dzia -
ła nia te nie przy no si ły jed nak za mie rzo ne go re zul ta tu. W
ce lu osta tecz ne go roz wią za nia te go pro ble mu, w 2009 ro -
ku Kra jo wa Ra da zwró ci ła się o ure gu lo wa nie sta nu praw -
ne go grun tu ROD i prze ka za nie go w użyt ko wa nie
wie czy ste PZD. Wnio sek ten nie do cze kał się jed nak od -
po wie dzi. 

Na no wo spra wa po ja wi ła się w 2012 r., kie dy to Pre zy -
dent M. St. War sza wy po raz ko lej ny wy dał de cy zję o od -
mo wie uchy le nia de cy zji o wy ga sze niu trwa łe go za rzą du
MON. De cy zja ta rów nież zo sta ła za skar żo na przez Za -
rząd ROD „Ur sy nów” w War sza wie. Wo je wo da Ma zo -
wiec ki uwzględ nił od wo ła nie i skie ro wał spra wę do
po now ne go roz pa trze nia przez or gan I in stan cji czy li przez
Pre zy den ta Mia sta.

Jest to ko lej ny suk ces w wal ce o za cho wa nie ogro du i
nie do pusz cze nie do sprze da ży te re nu. For mal nie wal kę
za koń czył wy rok Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni stra cyj ne -
go z 2006 r., któ ry uznał ra cje Związ ku. Ko niecz ne jest
jed nak uchy le nie de cy zji przez Pre zy den ta Mia sta, aby od -
wró cić skut ki praw ne zwią za ne z prze ka za niem te re nu na
rzecz Agen cji. 

Do pó ki Agen cja Mie nia Woj sko we go bę dzie pró bo wa -
ła sprze dać grunt, do pó ty 334 dział kow ców z ROD „Ur -
sy nów” nie bę dzie mo gło spo koj nie użyt ko wać swo ich
dzia łek na po nad 12 ha po wierzch ni ROD. 

De cy zja Wo je wo dy z dnia 27 paź dzier ni ka 2012 r. to ko -
lej ne zwy cię stwo Związ ku, ale nie ko niec dal szej wal ki o
ura to wa nie ogro du przed sprze da żą i li kwi da cją. 

MAP

4. Pla ny in we sty cyj no – re mon to we w ROD na 2012 r.

W dniu 17 paź dzier ni ka 2012 ro ku Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD za po zna ło się z pla na mi in we sty cji i re mon tów
w ROD na rok 2012. Jed no cze śnie, te mat ten zo stał sze -
ro ko omó wio ny na na ra dzie dy rek to rów biur i pra cow ni -
ków Związ ku, któ ra od by ła się w dniu 18 paź dzier ni ka
2012 ro ku w War sza wie. 

Na 4 941 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 1 556 ogro dów,
co sta no wi 31% wszyst kich ROD w Pol sce. Łącz nie za rzą -
dy ro dzin nych ogro dów dział ko wych za pla nowa ły 
2 118 za dań in we sty cyj no – re mon to wych w za kre sie:

• ogro dzeń – za rzą dy ROD za pla no wa ły w tej ma te rii
pra ce aż w 496 ro dzin nych ogro dach dział ko wych na łącz -
ny koszt 7,258 mln zł. Prze wi dy wa na wiel kość za dań wy -
nie sie 165,951 km. 

• do mów dział kow ca, bu dyn ków ad mi ni stra cyj nych 
i świe tlic ogro do wych - pra ce te bę dą prze pro wa dzo ne 
w 480 ogro dach a ich koszt wy nie sie 9,645 mln zł. Pla ny
w tym za kre sie do ty czą 29 600 m² biur, do mów dział kow -
ca i in nych bu dyn ków go spo dar czych.

• sie ci wo do cią go wej - za da nia bę dą do ty czyć 340 ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych. Łącz ny koszt bu do wy
no wych sie ci, jak i prze bu do wy już ist nie ją cej wy nie sie
9,908 mln zł. Zgod nie z sza cun ka mi za rzą dów ROD, za -
da nia te bę dą do ty czy ły 168,725 km sie ci wo do cią go wej.

• sie ci ener ge tycz nej - po wyż sze przed się wzię cia bę dą
re ali zo wa ne w 338 ogro dach dział ko wych. Łącz ny koszt
wy nie sie 12,632 mln zł. Za rzą dy ROD pla nu ją wy ko na -
nie, prze bu do wę lub roz bu do wę 179,226 km tej sie ci.

• dróg i alej ogro do wych - ocze ki wa ne re mon ty jak i bu -
do wa cał kiem no wych cią gów ko mu ni ka cyj nych obej mie
139 ogro dów dział ko wych na łącz ny koszt 1,662 mln zł.

• te re nów re kre acyj nych - w 2012 ro ku pra ce zwią za ne
z bu do wą i re mon tem pla ców za baw czy ogro dów jor da -
now skich kosz to wać bę dzie oko ło 246 tys. zł. Za da nia te
za pla no wa ne są w 33 ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

• ochro ny śro do wi ska – za rzą dy ROD w 125 ro dzin nych
ogro dach dział ko wych ma ją za miar do ko nać sze re gu za -
bie gów ma ją cych na ce lu trwa łe po lep sze nie zdol no ści
pro duk cyj nych gleb po przez wy ko ny wa nie ro wów od -
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wad nia ją cych, wy bu do wa nie cią gów me lio ra cyj nych czy
za ło że nie no wych pa sów zie le ni, któ re nie tyl ko bę dą
ozdo bą ogro dów, ale tak że po zy tyw nie wpły ną na po wie -
trze, któ rym od dy cha ją dział kow cy i spo łecz ność lo kal na.
Na ten cel za rzą dy ROD za mie rza ją prze zna czyć 3,352
mln zł. 

Po za ww. za da nia mi za rzą dy ROD prze wi du ją tak że
zre ali zo wać sze reg in nych prac re mon to wo – in we sty cyj -
nych w 99 ROD, ta kich jak: wy ko na nie no wych ta blic in -
for ma cyj nych, wy mia na skrzy nek elek trycz nych czy
wy ko na nie ak tu al nych pla nów za go spo da ro wa nia ROD.
Koszt tych prac wy nie sie po nad 2,179 mln zł. 

Za rzą dy ROD za pla no wa ły wy dat ki na łącz ną kwo tę
46,883 mln zł, z cze go 36,353 mln zł sta no wić bę dą środ -
ki wła sne ROD, a 10,165 mln zł po cho dzić bę dzie z do ta -
cji udzie lo nych przez okrę go we za rzą dy PZD i Kra jo wą
Ra dę PZD. Ak tu al nie od 1 stycz nia 2012 r. do 30 wrze -
śnia 2012 r. struk tu ry Związ ku prze ka za ły już 799 do ta cji

dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych na łącz ną kwo tę 8
457 245 zł. Na po gram in we sty cyj no – re mon to wy w ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych bę dą udzie la ne ko lej ne
do ta cje na pod sta wie wnio sków za rzą dów ROD zło żo -
nych do okrę go wych za rzą dów PZD. Za rzą dy ROD prze -
wi du ją, iż za le d wie 1% środ ków po cho dzić bę dzie z tzw.
ze wnętrz nych źró deł. 

Mi mo za pla no wa nych za dań, ich ilość w dal szym cią gu
jest nie wy star cza ją ca, gdyż po trze by ogro dów są ogrom -
ne. Dla te go też ko niecz ne jest, aby za rzą dy ROD po dej -
mo wa ły ini cja ty wy re mon to wo – in we sty cyj ne i
wy stę po wa ły z wnio ska mi na wal nych ze bra niach człon -
ków ROD, któ re upraw nio ne są do po dej mo wa nia uchwał
umoż li wia ją cych przy stą pie nie do re ali za cji za dań. Nie -
zbęd ne jest tak że ak tyw ne pro mo wa nie te ma tu in we sty cji
i re mon tów w ROD, co rów nież wpły nie na zwięk sze nie
ilo ści pro wa dzo nych ro bót re mon to wo- in we sty cyj nych
w ROD.

AR 

5. Li kwi da cje ROD w 2012 ro ku 

Do dnia 25 paź dzier ni ka 2012r., do Kra jo wej Ra dy PZD
wpły nę ło 146 wnio sków w spra wie li kwi da cji ca ło ści
bądź czę ści ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Z po wyż -
szych wnio sków, po prze pro wa dze niu wni kli wej i sta ran -
nej ana li zy do ku men ta cji, Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
pod ję ło uchwa ły li kwi da cyj ne w sto sun ku do 45,8341 ha.
Ogó łem li kwi da cją ob ję tych zo sta ło 842 dział ki ro dzin ne
w 68 ROD. Tyl ko w czte rech przy pad kach li kwi da cje ob -
ję ły ca łe ogro dy, z cze go dwa zo sta ły skre ślo ne z Re je stru
ROD, z uwa gi na utra tę swych pod sta wo wych funk cji.

8,3878 ha z te re nów 25 ROD zwią za nych by ło z re ali -
za cją in we sty cji dro go wych. Ich prze bieg re ali zo wa ny jest
zgod nie z prze pi sa mi okre ślo ny mi w tzw. spe cu sta wie
dro go wej, któ re wy ma ga ją za pew nie nia od szko do wa nia
dla dział kow ców, Związ ku i te re nu za mien ne go. 

Z ko lei 9,8236 ha z 7 ROD to li kwi da cje na in ne ce le
pu blicz ne, jak roz bu do wa lot nisk, li nii ko le jo wych a tak -
że bu do wa in nych urzą dzeń nie zbęd nych do prze sy ła nia
pły nów, ga zu i ener gii elek trycz nej. De cy zje w spra wie
by ły po dej mo wa ne tak że z uwa gi na in we sty cje gmin ne,
wy ni ka ją ce z obo wiąz ków usta wo wych na ło żo nych na te
jed nost ki. W związ ku z ty mi ce la mi, uchwa ły li kwi da cyj -
ne za pa dły w sto sun ku do 11 ROD i ob ję ły te re ny o łącz -
nej po wierzch ni 12,4418 ha. W ta kich przy pad kach przy
li kwi da cji ROD za wsze sto su je się prze pi sy usta wy z dnia
8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Ba da -
ny jest cel na ja ki ma zo stać zli kwi do wa ny ogród dział -
ko wy i czy jest on zgod ny z za pi sa mi w miej sco wym
pla nie za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. Po nad to, nie -
zbęd ne jest za gwa ran to wa nie przez in we sto ra wy peł nie nia
pod sta wo wych wa run ków obo wią zu ją cych przy li kwi da -

cji, tj. wy pła ty od szko do wań dla dział kow ców, Związ ku a
tak że za pew nie nia nie ru cho mo ści za mien nej i od two rze -
nia ogro du.

Prio ry te to wym dzia ła niem dla Związ ku jest za bez pie -
cze nie in te re sów dział kow ców i ogro dów. Dla te go też w
każ dym przy pad ku, gdy li kwi da cja obej mu je część ogro -
du, nie zbęd ne jest za pew nie nie pra wi dło we go funk cjo no -
wa nia po zo sta łej czę ści ROD, za rów no w trak cie re ali za cji
in we sty cji, jak i po jej za koń cze niu. W tym ce lu, ko niecz -
ne jest za bez pie cze nie ogro du przez de wa sta cją i wan da -
li zmem. Rów nie istot ne jest po ro zu mie nie się z
in we sto rem w spra wie do sto so wa nia po zo sta łej czę ści
ROD do peł nej war to ści użyt ko wej, tak aby czę ścio wa li -
kwi da cja nie po zba wi ła ogro du wo dy czy ener gii elek -
trycz nej. W przy pad ku li kwi da cji ROD Zwią zek za wsze
pro wa dzi ne go cja cje z du żym wy czu ciem i ostroż no ścią,
tak aby in for ma cja o ewen tu al nej li kwi da cji ROD nie by -
ła sy gna łem dla zło mia rzy i wan da li, któ rzy mo gli by do -
ko nać znisz czeń w ma jąt ku dział kow ców i ogro du.
Spraw ne prze pro wa dze nie pro ce su li kwi da cyj ne go jest w
sta nie te mu za po biec. 

Po zo sta łe de cy zje li kwi da cyj ne, któ re by ły po dej mo wa -
ne przez Pre zy dium KR PZD do ty czy ły ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych, na któ rych nie był re ali zo wa ny cel
wy ni ka ją cy z usta wy o ROD, a więc te re ny po zo sta wa ły
nie za go spo da ro wa ne przez ROD i nie znaj do wał się na
nich ma ją tek Związ ku i dział kow ców. Jest to szcze gól ny
ro dzaj li kwi da cji, któ ry umoż li wia zwrot grun tów na rzecz
wła ści cie la. Za le ty ta kie go roz wią za nia są obo pól ne, gdyż
z jed nej stro ny gmi na mo że wy ko rzy stać ta ką nie ru cho -
mość na in ne ce le, któ re przy spo rzą ko rzy ści wszyst kim
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miesz kań com, a więc i dział kow com. Z dru giej stro ny
dział kow cy nie mu szą po no sić kosz tów utrzy ma nia tej
czę ści ROD, któ rej nie ma moż li wo ści za go spo da ro wać
na ce le ogro do we. 

Wnio ski, któ re wpły nę ły do KR PZD, jak rów nież i te,

któ re wpły ną w przy szło ści, bę dą w dal szym cią gu roz pa -
try wa ne przez Pre zy dium KR PZD po do ko na niu ana li zy
do ku men tów i zba da niu czy wa run ki li kwi da cyj ne za bez -
pie cza ją in te re sy dział kow ców i ogro du.

AR

War sza wa, 26 paź dzier ni ka 2012 r.

6. Li kwi da cje ROD 

Te mat li kwi da cji ROD, choć nie zmier nie trud ny dla
dział kow ców, to z uwa gi na pro wa dze nie licz nych in we -
sty cji lo kal nych i ogól no kra jo wych, do ty ka co raz więk -
szą licz bę ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Mi mo, iż do
koń ca ro ku po zo sta ło jesz cze 3 mie sią ce, tyl ko w 2012 ro -
ku do Kra jo wej Ra dy PZD wpły nę ło już 146 wnio sków li -
kwi da cyj nych. Wnio ski te nie kie dy obej mu ją na wet kil ka
ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Ta kie sy tu acje wy stę -
pu ją głów nie przy in we sty cjach zwią za nych z bu do wą
dróg kra jo wych, au to strad czy li nii ko le jo wych.

Ta ki wnio sek jest pierw szym sy gna łem, któ ry wska zu -
je, że da ny ogród mo że być do tknię ty li kwi da cją. Nie
prze są dza on jesz cze o tym, że li kwi da cja na pew no bę dzie
do ko na na. Wszyst ko za le ży od ce lu li kwi da cji i je go zgod -
no ści z usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych oraz
z tzw. spe cu sta wa mi – wa ło wą, dro go wą, czy ko le jo wą.
Ak tu al nie naj wię cej li kwi da cji, bo aż 91, bę dzie do ko na -
na w związ ku z bu do wą dróg na mo cy spe cu sta wy dro go -
wej.

Czę sto spo ty ka my się z te le fo na mi czy ma ila mi, w któ -
rych za nie po ko je ni dział kow cy za sta na wia ją się czy to jest
ko niec ogro du, czy dział kow cy mu szą już opu ścić te ren,
bo sły sze li o pla nach, że przez ich ogród bę dzie bu do wa -
na dro ga czy in na in we sty cja ce lu pu blicz ne go. Co w
prak ty ce ozna cza ta ki wnio sek li kwi da cyj ny ? Otóż jest
do pie ro po cząt kiem pra cy, któ rą Zwią zek mu si wy ko nać
w tej spra wie, aby za bez pie czyć pra wa dział kow ców i
ogro du. W pierw szej ko lej no ści na le ży zba dać cel na ja ki
ma zo stać zli kwi do wa ny ogród dział ko wy i czy jest on
zgod ny z za pi sa mi w miej sco wym pla nie za go spo da ro wa -
nia prze strzen ne go. Dla te go tak waż ne jest cią głe mo ni -
to ro wa nie pla nów miej sco wych, czy Gmi na lub Mia sto
za mie rza uchwa lić bądź zmie nić obo wią zu ją cy plan miej -
sco wy. Na le ży pa mię tać, iż za pi sa nie w miej sce ist nie ją -
cych ogro dów in ne go prze zna cze nia te re nu niż ZD –
zie leń dział ko wa, mo że wią zać się z li kwi da cją ogro du w
przy szło ści.  Spraw dza nie in for ma cji na te mat miej sco -
wych pla nów nie jest trud ne i mo że to ro bić każ dy dział -
ko wiec bez żad nych spe cjal nych upo waż nień. Wy star czy
śle dzić in for ma cje na ten te mat w pra sie lo kal nej lub na
stro nach in ter ne to wych mia sta lub gmi ny i re ago wać w
sy tu acji gdy Ra da Mia sta czy Gmi ny pró bu je „wy rzu cić”

ogro dy dział ko we z pla nów lub po mi ja je w no wo two rzo -
nych, za stę pu jąc je np. za bu do wą usłu go wą. 

We wstęp nym eta pie pro ce su li kwi da cyj ne go bar dzo
istot ne jest też usta le nie skut ków, ja kie wy wo ła po wyż sza
li kwi da cja dla ogro du i dział kow ców. Okrę go wy Za rząd
PZD, bę dą cy jed nost ką upraw nio ną do pro wa dze nia li -
kwi da cji ROD, mu si zba dać, czy li kwi da cja ogro du nie
unie moż li wi ko rzy sta nia z po zo sta łej czę ści ogro du. Ko -
niecz ne jest zwró ce nie uwa gi na do stęp do dro gi pu blicz -
nej, skut ki dla funk cjo no wa nia ROD w za kre sie za kłó ceń
ha ła sem czy za nie czysz cze nia mi. Do pie ro w przy pad ku
po zy tyw nej opi nii Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD
moż li we jest przy stą pie nie do usta la nia wa run ków li kwi -
da cyj nych.

Zgod nie z usta wą z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych pod sta wo wy mi wa run ka mi obo -
wią zu ją cy mi przy li kwi da cji ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych jest:

• za pew nie nie wy pła ty od szko do wań za mie nie bę dą ce
wła sno ścią dział kow ców;

• za pew nie nie wy pła ty od szko do wa nia dla Związ ku za
skład ni ki ma jąt ko we sta no wią ce je go wła sność;

• przy dział nie ru cho mo ści za mien nej;
• od two rze nie ogro du na te re nie za mien nym.
Pro ces ne go cja cji w za kre sie usta la nia wa run ków li kwi -

da cji w więk szo ści wy pad kach jest nie zwy kle cięż ki i cza -
so chłon ny. Oso by bez po śred nio pro wa dzą ce roz mo wy z
ra mie nia PZD czę sto mu szą po ko nać wie le trud no ści i nie -
zro zu mie nia ze stro ny Mia sta czy Gmi ny. Jed nak bez speł -
nie nia usta wo wych wa run ków li kwi da cja nie mo że być
prze pro wa dzo na. 

Ne ga tyw ny wpływ na pro ce du rę li kwi da cyj ną miał rów -
nież wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 9 grud nia
2008 r., któ ry prze są dził o tym, że li kwi da cja ROD na cel
pu blicz ny od by wa się bez zgo dy Związ ku. Czę sto PZD,
sto jąc w obro nie dział kow ców i dba jąc o ich wła sność
znaj du ją cą się na dział kach w ROD, mu si udo wod nić, że
brak zgo dy PZD nie jest toż sa my z bra kiem prze strze ga -
nia prze pi sów usta wy o ROD. To po wo du je, że ne go cja -
cje już na star cie są trud niej sze. 

Tro chę ina czej wy glą da sy tu acja, gdy li kwi da cja prze -
pro wa dza na jest na pod sta wie spe cu sta wy dro go wej czy
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wa ło wej.  W tych przy pad kach usta wa o ROD nie obo -
wią zu je, za tem stro ny nie pod pi su ją żad ne go po ro zu mie -
nia. Nie ozna cza to jed nak, że li kwi da cja prze pro wa dza na
jest bez za pew nie nia od szko do wań dział kow com, Związ -
ko wi i te re nu za mien ne go. Speł nie nie przez In we sto ra
tych obo wiąz ków wy ni ka bo wiem wprost z za pi sów
ustaw szcze gól nych, o któ rych wpro wa dze nie Pol ski
Zwią zek Dział kow ców wal czył.

Do pie ro po usta le niu wszyst kich szcze gó łów do ty czą -
cych li kwi da cji i uzy ska niu po zy tyw nej opi nii Za rzą du
ROD, bez któ rej li kwi da cja nie mo że zo stać prze pro wa -
dzo na, spra wa prze ka zy wa na jest do Kra jo wej Ra dy PZD,
gdzie za pa da osta tecz na de cy zja do ty czą ca li kwi da cji
ROD. De cy zja ta jed nak ni gdy nie jest po dej mo wa na po -
chop nie. Za wsze po prze dzo na jest szcze gó ło wą ana li zą
do ku men tów. Każ dy przy pa dek jest in ny i wi nien być in -
dy wi du al nie roz pa try wa ny. Waż ne jest tak że po now ne
spraw dze nie czy wa run ki li kwi da cyj ne za bez pie cza ją in -
te re sy dział kow ców i ogro du.

W 2012 ro ku Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD pod ję ło
uchwa ły li kwi da cyj ne w sto sun ku do 68 ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych. W 64 przy pad kach li kwi da cje mia ły
cha rak ter czę ścio wy. Tyl ko w czte rech przy pad kach li kwi -
da cje ob ję ły ca łe ogro dy, z cze go dwa ogro dy zo sta ły skre -
ślo ne z Re je stru ro dzin nych ogro dów dział ko wych, z
uwa gi na utra tę funk cji ja ką speł nia ją ogro dy dział ko we.
Naj wię cej czę ścio wych li kwi da cji zwią za nych by ło z re -
ali za cją in we sty cji dro go wych, gdyż do tknę ły one aż 25
ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Uchwa ły w spra wie
czę ścio wych li kwi da cji za pa dły tak że w związ ku z roz bu -
do wą li nii ko le jo wych, lot nisk a tak że bu do wy in nych
urzą dzeń nie zbęd nych do prze sy ła nia pły nów, ga zu i ener -
gii elek trycz nej.

Po wyż sze da ne wska zu ją, że PZD w peł ni ro zu mie ko -
niecz ność re ali za cji in we sty cji słu żą cych spo łe czeń stwu,
a tym sa mym i dział kow com, ro zu mie ich prio ry te to wy
cha rak ter. Jed nak nie mo że od by wać się to bez po sza no -
wa nia za gwa ran to wa nych usta wo wo praw. Dla te go też
Zwią zek stoi na stra ży ich prze strze ga nia i eg ze kwo wa -
nia. Bez po mo cy Związ ku dział kow cy by li by po zo sta wie -
ni sa mym so bie. O wie le trud niej prze bie ga ły by
ja kie kol wiek ne go cja cje do ty czą ce li kwi da cji, gdyż in we -
sto rzy nie li czy li by się ze zda niem nie wiel kiej grup ki
dział kow ców. Nie by li by „god nym” part ne rem do roz -
mów. Na to miast dzię ki si le ca łe go Związ ku moż li we jest
do cho dze nie po sza no wa nia praw dział kow ców i ogro du.   

Uchwa ła Pre zy dium KR ZPD nie koń czy jesz cze dłu -
gie go pro ce su li kwi da cyj ne go. Do pie ro po ta kiej uchwa -
le rze czo znaw ca ma jąt ko wy mo że do ko nać in wen ta ry za cji
te re nu i na tej pod sta wie wy ko nać ope ra ty sza cun ko we
okre śla ją ce war tość wszel kich skład ni ków ma jąt ko wych
znaj du ją cych się na li kwi do wa nym ogro dzie. Wy móg

wpro wa dza nia rze czo znaw cy ma jąt ko we go na te ren ROD
do pie ro po pod pi sa niu po ro zu mie nia i wy da niu uchwa ły
przez Pre zy dium KR PZD wy ni ka z ko niecz no ści za bez -
pie cze nia ma jąt ku dział kow ców przed nisz cze niem i kra -
dzie ża mi. Do świad cze nie PZD wska zu je bo wiem, iż w
sy tu acji, gdy rze czo znaw ca wy ko nu je wcze śniej ope ra ty
sza cun ko we, czę sto do cho dzi do de wa sta cji mie nia dział -
kow ców. Po nad to, wy ko na nie wy ce ny jesz cze przed usta -
le niem osta tecz nych wa run ków li kwi da cji po wo du je, iż
ne go cja cje pro wa dzo ne przez Zwią zek są o wie le trud niej -
sze.

W tym rów nież mo men cie do cho dzi do re ali za cji po zo -
sta łych za pi sów po ro zu mie nia, a więc wy pła ty od szko do -
wań dla dział kow ców, Związ ku, przy zna nie te re nu
za mien ne go i od two rze nie ogro du. Po za wy peł nie niem
tych wa run ków, któ re cią żą na in we sto rze, Okrę go wy Za -
rząd PZD mu si do pil no wać, aby w tra cie re ali za cji in we -
sty cji, po zo sta ła część ogro du nie ulę ga ją ca li kwi da cji,
mo gła pra wi dło wo funk cjo no wać. Rów nie istot ne jest
przy dzie le nie przez OZ PZD dział kow com ze zli kwi do -
wa ne go ROD dzia łek za stęp czych, o ile oczy wi ście wy ra -
ża ją ta ką wo lę. Po speł nie niu wszyst kich wa run ków i
spraw dze niu pra wi dło wo ści ich wy ko na nia przez Kra jo wą
Ra dę PZD, moż li we jest wy da nie te re nu li kwi do wa ne go
na pod sta wie wy sta wio ne go peł no moc nic twa.

Li kwi da cja na mo cy spe cu staw prze bie ga tro chę ina -
czej. Wy ni ka to z cha rak te ru tych ustaw, któ rych za da niem
jest przy śpie sze nie ca łe go pro ce su in we sty cyj ne go. W tym
wy pad ku uchwa ły Pre zy dium KR PZD za pa da ją do pie ro
po za koń cze niu ca łej li kwi da cji, wy pła cie od szko do wań
dla dział kow ców i Związ ku oraz za pew nie niu te re nu za -
mien ne go. Zmia na re gu la cji w tym za kre sie wy ni ka z fak -
tu, iż w mo men cie gdy de cy zja o ze zwo le niu na re ali za cję
in we sty cji sta je się osta tecz na, grun ty prze zna czo ne pod
jej wy ko na nie z mo cy pra wa sta ją się wła sno ścią Skar bu
Pań stwa lub jed nost ki sa mo rzą do wej. Wy ga sa ją tez in ne
pra wa, ta kie jak pra wo użyt ko wa nia wie czy ste go czy
użyt ko wa nia. PZD w mo men cie gdy ta ka de cy zja sta je się
osta tecz na tra ci pra wo do grun tu. Jed nak mi mo te go,
Zwią zek za wsze dą ży do za bez pie cze nia praw dział kow -
ców i ogro du. Te ren ni gdy nie jest zwra ca ny, gdy nie wy -
ko na no wy ce ny skład ni ków ma jąt ko wych lub choć by
in wen ta ry za cji te re nu, na pod sta wie któ rej póź niej rze czo -
znaw ca ma jąt ko wy mo że spo rzą dzić ope ra ty sza cun ko we.   

Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, któ ry za padł 11 lip -
ca 2012 ro ku, był ogrom nym cio sem dla ca łej spo łecz no -
ści dział ko wej. Jed nak nie moż na za po mnieć, że usta wa o
ROD na dal obo wią zu je i bę dzie obo wią zy wać do stycz nia
2014 ro ku. Do te go mo men tu dział kow cy w dal szym cią -
gu ko rzy sta ją ze wszyst kich upraw nień wy ni ka ją cych z
usta wy z dnia 8 lip ca 2005 o ROD, tak że tych do ty czą -
cych li kwi da cji. 

AR

War sza wa, 25 paź dzier ni ka 2012 r.
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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 sta tu tu
PZD w związ ku z §7 sta tu tu, po sta na wia:

§ 1
l. Ogło sić na rok 2013 kon kurs kra jo wy pn: „Ro dzin ny

Ogród Dział ko wy Ro ku 2013”.
2. Re gu la min kon kur su sta no wi za łącz nik Nr 1 do ni -

niej szej uchwa ły.
3. An kie ta kon kur so wa sta no wi za łącz nik Nr 2 do ni -

niej szej uchwa ły.

§ 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 2012.

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 50.000 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 25 ma ja 2013 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,

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, w skład

któ rej wej dzie in struk tor SSI na pod sta wie ma te ria łów wy -
mie nio nych w §3 uchwa ły, a tak że lu stra cji prze pro wa -
dzo nych w okre sie od 15 czerw ca do 10 lip ca 2013 r.
do ko na oce ny ro dzin nych ogro dów dział ko wych zgło szo -
nych do kon kur su.

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 2013” 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
2013”

b) po zo sta łym lau re atom ty tuł: „ROD Ro ku 2013” 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. 

XII. KONKURSY

UCHWAŁA NR 232/2012
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 28 li sto pa da 2012 r.
w spra wie ogło sze nia kon kur su kra jo we go „Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2013”



75

§ 7
1. „Naj lep szy Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2013”

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 2013” 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.

§ 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 2013 oraz opu bli -
ko wa ne w mie sięcz ni ku „dział ko wiec” i Biu le ty nie
In for ma cyj nym PZD.

WICEPREZES 
/-/ Win cen ty KULIK 

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 28 li sto pa da 2012 r.

REGULAMIN KONKURSU KRAJOWEGO
„RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY ROKU 2013”

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 2012,                         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 2012 (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.

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:

Za łącz nik nr 1
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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 2012 – 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 2012 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.

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. 
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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.

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 przy le ga ją cych 
bez po śred nio do ogro du                                                0-10 pkt.
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.
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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.
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 590 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.

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 sta tu -
tu PZD w związ ku z § 7 sta tu tu, po sta na wia:

§ 1
1. Ogło sić na rok 2013 kon kurs kra jo wy pn. „Wzo ro wa

Dział ka Ro ku 2013”.
2. Re gu la min kon kur su sta no wi za łącz nik Nr 1 do

uchwa ły.
3. An kie ta kon kur so wa sta no wi za łącz nik Nr 2 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 ro ku 2012 r. 

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 25 ma ja 2013 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 2012 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.
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,

UCHWAŁA NR 233/12
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 28 li sto pa da 2012 r.
w spra wie ogło sze nia kon kur su kra jo we go „Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2013”



79

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 wraz z
in struk to rem SSI na pod sta wie prze sła nych ma te ria łów, a
tak że lu stra cji prze pro wa dzo nej w okre sie od 15 czerw ca
do 10 lip ca 2013 r. do ko na 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 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. lau re aci kon kur su otrzy ma ją na gro dy rze czo we o

war to ści 1000 zł.,
2. wy róż nio nych 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 mu 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 2013 oraz opu bli ko wa ne w
mie sięcz ni ku „dział ko wiec” i Biu le ty nie In for 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.
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.

WICEPREZES 
/-/ Win cen ty KULIK 

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 28 li sto pa da 2012 r.

Za łącz nik nr 1

REGULAMIN KONKURSU KRAJOWEGO
„WZOROWA DZIAŁKA ROKU 2013”
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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 2012 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. 

XIII. Z PRAC KRAJOWEJ KOMISJI ROZJEMCZEJ

Sygn. akt KKR-../……..

ORZECZENIE 
w imieniu

Krajowej Komisji Rozjemczej Polskiego Związku Działkowców

Krajowa Komisja Rozjemcza Polskiego Związku Działkowców w Warszawie w składzie następującym:

Przewodniczący: Zbigniew MALISZEWSKI 
Członkowie: Jerzy Andrzej TELUK 

Józef PIETRZAK 
Tadeusz MAŃKO 
Zofia PADEREWSKA 

Protokolant: Zofia PADEREWSKA

po rozpatrzeniu w dniu 25 września 2012 roku skargi
Przewodniczącej Krajowej Komisji Rozjemczej PZD na
prawomocne orzeczenie Okręgowej Komisji Rozjemczej
PZD w ………......................................................... z dnia
…………... (sygn. akt ………….) uchylające orzeczenie
Komisji Rozjemczej …………….....................................
w ………….................................... z dnia ……………

(sygn. akt …………..) i utrzymujące w mocy uchwałę
Zarządu ROD ……………........................... Nr ………..
z dnia …………  r. w sprawie pozbawienia członkostwa
Związku i prawa użytkowania działki.

na podstawie: § 57 pkt 3 lit. b Regulaminu Postę-
powania Komisji Rozjemczych Polskiego Związku Dzia-
łkowców
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Pa ni ………………........................................................
– użyt kow nik dział ki nr…….... w Ro dzin nym Ogro dzie
Dział ko wym „………......................................................”
w …………..............................................., po da niem skie -
ro wa nym do Prze wod ni czą cej Kra jo wej Ko mi sji Roz jem -
czej PZD, zwró ci ła się z proś bą o zło że nie skar gi w try bie
nad zwy czaj nym na osta tecz ne orze cze nie Okrę go wej Ko -
mi sji Roz jem czej  PZD w …………..................................
z dnia …………......... r. uchy la ją ce orze cze nie Ko mi sji
Roz jem czej ROD „…………….....................................”
w ………….......................................... z dnia ……….....
i utrzy mu ją ce w mo cy uchwa łę Za rzą du ROD
„……………....................................” z dnia ……………r.
w spra wie po zba wie nia człon ko stwa i pra wa użyt ko wa -
nia dział ki.

Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD
uwzględ ni ła po da nie i na za sa dzie § 162 ust.1 sta tu tu PZD
wnio sła skar gę  do Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej do roz -
po zna nia w try bie nad zwy czaj nym.

Ze spół Orze ka ją cy Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej usta -
lił i zwa żył co na stę pu je. Skar ga wnie sio na przez Prze -
wod ni czą cą Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej jest za sad na.

Do ku men ta cja roz jem cza po twier dza za sad ność wy wo -
dów  za war tych w skar dze nad zwy czaj nej, a do ty czą cych
– mię dzy in ny mi – ra żą ce go na ru sze nia przez Okrę go wą
Ko mi sję Roz jem czą w …………............................... obo -
wią zu ją cej pro ce du ry we wnątrz związ ko wej, po le ga ją ce -
go na nie we zwa niu skar żą cej ………….. na po sie dze nie
OKR, a przez to po zba wie nie jej pra wa do obro ny i ochro -
ny praw i in te re sów. Wy móg ów okre ślo ny zo stał w § 41
ust. 2 w związ ku z § 43 ust. 2 pkt 2 re gu la mi nu po stę po -
wa nia ko mi sji roz jem czych PZD. Nad to, Okrę go wa Ko -
mi sja Roz jem cza prze oczy ła fakt nie spo rzą dze nia przez
Ko mi sję Roz jem czą ROD pro to ko łu z po sie dze nia roz -
jem cze go (wy móg § 18 ust. 2 cyt. wy żej re gu la mi nu po -
stępo wa nia). Na ru sze nie przed mio to we go wy mo gu sta -
no wi ło pod sta wę do uchy le nia orze cze nia Ko mi sji Roz -
jem czej ROD.

Zgo dzić się rów nież na le ży z za rzu tem za war tym 
w skar dze nad zwy czaj nej, a do ty czą cym la ko nicz no ści
uza sad nie nia orze cze nia Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej,
nie wska zu ją ce go do wo dów na pod sta wie któ rych zo sta -
ła uzna na za uza sad nio ną i utrzy ma na w mo cy skar żo na
uchwa ła Za rzą du ROD, tym bar dziej w sy tu acji gdy Za -
rząd ROD, w uza sad nie niu skar żo nej uchwa ły, rów nież
nie po wo ły wał do wo dów, któ rym moż na by by ło dać wia -
rę, w opar ciu o któ re za sto so wał wo bec skar żą cej tak
szcze gól ną ka rę, ja ką jest po zba wie nie człon ko stwa i pra -
wa użyt ko wa nia dział ki. 

Nie wąt pli wym jest, że bez praw ne na ru sze nie gra ni cy
dział ki przez człon ka Związ ku sta no wi uza sad nio ną pod -
sta wę do po zba wie nia człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia
dział ki, jed nak że fakt ów wi nien być udo ku men to wa ny. 

Zwró ce nia uwa gi wy ma ga fakt, że człon kiem Związ ku
i użyt kow ni kiem przed mio to wej dział ki jest rów nież mąż
skar żą cej, w sto sun ku do któ re go nie za sto so wa no ka ry
po zba wie nia człon ko stwa (patrz – § 145 ust.1 re gu la mi nu
ROD). 

W związ ku z tym, że po wnie sie niu skar gi w try bie nad -
zwy czaj nym do Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej, Za rząd
ROD na de słał do dat ko wy ma te riał do wo do wy, do ku men -
tu ją cy oko licz no ści i pod sta wy pod ję cia skar żo nej uchwa -
ły, Ze spół Orze ka ją cy Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej
uznał skar gę Prze wod ni czą cej KKR za uza sad nio ną tyl ko
w czę ści do ty czą cej po stę po wa nia roz jem cze go i z uwa gi
na uchy bie nia pro ce du ral ne wska za ne wy żej, za ist nia łe w
to ku po stę po wa nia roz jem cze go oraz z uwa gi na ko niecz -
ność do ko na nia, przez I i II in stan cję roz jem czą, oce ny
do dat ko we go ma te ria łu do wo do we go, do ku men tu ją ce go
uchwa łę Za rzą du ROD – uchy lił skar żo ne orze cze nie
Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej w………...................... 
z dnia ………………r. oraz orze cze nie Ko mi sji Roz jem -
czej ROD „………….......................................................”
w …………….................................. z dnia …………….r.
i prze ka zał tej że Ko mi sji spra wę do po now ne go roz pa -
trze nia. 

UZA SAD NIE NIE

ORZEKA

1. Uchyla orzeczenie Okręgowej Komisji Rozjemczej
PZD w …….. z dnia ……….. .. (sygn. akt: …………),

2. Uchyla orzeczenie Komisji Rozjemczej ROD
………… w …………. z dnia ……… r. w sprawie

pozbawienia …………… członkostwa Związku i prawa
użytkowania działki i sprawę niniejszą przekazuje tejże
komisji do ponownego rozpatrzenia,

Prze wod ni czą cy: .........................................
Człon ko wie: ..........................................

..........................................

..........................................

..........................................  



82

Roz pa tru jąc po now nie spra wę Ko mi sja Roz jem cza
ROD „……………...................................”, po win na do -
ko nać oce ny czy Za rząd ROD po dej mu jąc skar żo ną
uchwa łę nie na ru szył prze pi sów obo wią zu ją cej pro ce du -
ry związ ko wej (patrz § 23 po wo ła ne go wy żej re gu la mi nu
po stę po wa nia ko mi sji roz jem czych) oraz do ko nać oce ny

ca ło ści ma te ria łu do wo do we go pod ką tem me ry to rycz nej
za sad no ści skar żo nej uchwa ły. 

Z tych też wzglę dów oraz na pod sta wie § 57 ust. 3 cyt.
wy żej re gu la mi nu, Ze spół Orze ka ją cy Kra jo wej Ko mi sji
Roz jem czej PZD orzekł jak w sen ten cji orze cze nia.

Prze wod ni czą cy Ze spo łu Orze ka ją ce go
Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD

/-/ mgr Zbi gniew Ma li szew ski

Sygn. akt: KKR-../……..

Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza Pol skie go Związ ku Dział kow ców w War sza wie w skła dzie na stę pu ją cym:

Prze wod ni czą cy: Jan KACZMARZYK 

Człon ko wie: Ro bert KLIMASZEWSKI
Jó zef PISARSKI
Szy mon Zyg munt MARCZEWSKI 
Zo fia Ma ria MRÓZ 

Pro to ko lant: Zo fia Ma ria MRÓZ

ORZECZENIE
w imie niu

Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej Pol skie go Związ ku Dział kow ców

po roz pa trze niu w dniu 25 wrze śnia 2012 skar gi Prze -
wod ni czą cej 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
PZD w  ………....................... z dnia ……………..(sygn.
akt ……………) od ma wia ją ce przy wró ce nia ter mi nu do
zło że nia od wo ła nia oraz uchy la ją ce orze cze nie (po sta no -
wie nie) Ko mi sji Roz jem czej ROD ……………….............
w ……………............................. z dnia …………….. r.,

i uchy la ją ce uchwa łę Za rzą du ROD z dnia ……………..
w spra wie po zba wie nia …………………............ człon -
ko stwa Związ ku i pra wa użyt ko wa nia dział ki i uma rza ją -
ce po stę po wa nie w spra wie.

na podstawie: § 57 pkt 3 lit. b Regulaminu Postę-
powania Komisji Rozjemczych Polskiego Związku
Działkowców

1. Uchy la po sta no wie nie Okrę go wej Ko mi sji Roz jem -
czej PZD w ……............................. z dnia…….. (sygn.
akt: ……….),

2. Uchy la orze cze nie (po sta no wie nie) Ko mi sji Roz -

jem czej ROD …………...................... w …………..........
z dnia ………….. (sygn. akt: …….) i prze ka zu je spra wę
tej że ko mi sji do po now ne go roz po zna nia.

ORZEKA

Prze wod ni czą cy: .........................................
Człon ko wie: ..........................................

..........................................

..........................................

..........................................  
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Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD
uwzględ ni ła po da nie Za rzą du ROD „im……………......”
w ………………............... i wnio sła 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………….............................. z dnia ………….r. od ma -
wia ją ce Pa ni ………….................... przy wró ce nia ter mi -
nu do zło że nia od wo ła nia i uchy la ją ce uchwa łę Za rzą du
ROD nr………...... z dnia………….. r…… po zba wia ją -
cą ……………............. człon ko stwa Związ ku i pra wa
użyt ko wa nia dział ki. 

Ze spół Orze ka ją cy Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej usta -
lił i zwa żył co na stę pu je. Skar ga wnie sio na przez Prze -
wod ni czą cą KKR jest za sad na.

Do ku men ta cja roz jem cza po twier dza za sad ność wy wo -
dów za war tych w skar dze nad zwy czaj nej, a do ty czą cych
– mię dzy in ny mi – ra żą ce go na ru sze nia przez Okrę go wą
Ko mi sję Roz jem czą w …………......................... pro ce -
du ry roz jem czej obo wią zu ją cej w PZD. Ra żą cym uchy -
bie niem sta no wią cym o bez sku tecz no ści orze cze nia
Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej by ło roz po zna nie od wo -
ła nia ……………......... od orze cze nia Ko mi sji Roz jem -
czej ROD, na po sie dze niu nie jaw nym bez udzia łu stron.
Jak wy ni ka z tre ści po sta no wie nia z dnia ……………r.
Ze spół Orze ka ją cy OKR po sta no wił utrzy mać w mo cy
orze cze nie Ko mi sji Roz jem czej ROD od ma wia ją ce
…………….............. przy wró ce nia ter mi nu do wnie sie -
nia od wo ła nia. Orze ka jąc w spra wie Okrę go wa Ko mi sja
Roz jem cza nie za uwa ży ła, że orze cze nie Ko mi sji Roz jem -
czej ROD jest do tknię te wa dą praw ną, al bo wiem, po za
tym, że zo sta ło wy da ne na po sie dze niu nie jaw nym bez
udzia łu stron, to zo sta ło wy da ne w sy tu acji, gdy skar żą ca
nie skła da ła wnio sku o przy wró ce nie ter mi nu, wno si ła na -
to miast od wo ła nie od uchwa ły Za rzą du ROD twier dząc,
że po zba wie nie jej człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia
dział ki jest bez pod staw ne i nie uza sad nio ne. Ani Ko mi sja
Roz jem cza ROD, ani też Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza
nie zwró ci ła uwa gi na fakt bra ku w do ku men ta cji roz jem -
czej do wo du sku tecz ne go do rę cze nia …………….uchwa -
ły Za rzą du ROD. A prze cież to od da ty do rę cze nia
uchwa ły roz po czął by bieg ter mi nu na wnie sie nie od wo -
ła nia do Ko mi sji Roz jem czej ROD (patrz § 26 ust. 2 sta -
tu tu PZD). W ja ki za tem spo sób obie Ko mi sje Roz jem cze
usta li ły upływ ter mi nu na wnie sie nie od wo ła nia? 

W kon kret nych oko licz no ściach, tak Ko mi sja Roz jem -
cza ROD, jak rów nież i Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza
win ne by ły roz po znać od wo ła nie ………….. w po stę po -
wa niu jaw nym z udzia łem stron. Na le ży stwier dzić, że
roz po zna jąc spra wę w try bie nie jaw nym, tak Ko mi sja
Roz jem cza ROD jak i Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza, ra -
żą co na ru szy ły za sa dy po stę po wa nia roz jem cze go okre -
ślo ne w § 23 i § 43 ust.2 re gu la mi nu po stę po wa nia ko mi sji
roz jem czej PZD. Za nie cha no bo wiem do ko na nia oce ny

pra wi dło wo ści po stę po wa nia Za rzą du ROD przy po dej -
mo wa niu skar żo nej uchwa ły jak też nie do ko na no oce ny
pra wi dło wo ści po stę po wa nia roz jem cze go Ko mi sji Roz -
jem czej ROD.  Skut kiem pra wi dło wej oce ny do ko na nej
przez Okrę go wą Ko mi sję Roz jem czą, by ło by uchy le nie
orze cze nia Ko mi sji Roz jem czej ROD i prze ka za nie spra -
wy tej że Ko mi sji do po now ne go roz po zna nia. 

O za sad no ści za rzu tów za war tych w skar dze nad zwy -
czaj nej, a do ty czą cych bez sku tecz no ści skar żo ne go orze -
cze nia Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej, świad czy rów nież
prze czą ca treść sen ten cji orze cze nia. Jak bo wiem wy ni ka
z tre ści sen ten cji za war tej w pkt.1 Okrę go wa Ko mi sja
Roz jem cza od mó wi ła skar żą cej przy wró ce nia ter mi nu do
wnie sie nia od wo ła nia od uchwa ły Za rzą du ROD, przez co
uzna ła skar żo ną uchwa łę za sku tecz ną, zaś w pkt. 2 orze -
cze nia po sta no wi ła uchy lić skar żo ną uchwa łę uzna jąc ją
za bez sku tecz ną. Na le ży pod kre ślić, że uchy le nie uchwa -
ły Za rzą du ROD na stą pi ło na po sie dze niu nie jaw nym
OKR bez udzia łu stron, wbrew prze pi som obo wią zu ją cej
pro ce du ry we wnątrz związ ko wej (§ 41 re gu la mi nu po stę -
po wa nia). Uwa gi wy ma ga rów nież po sta no wie nie OKR
o umo rze niu po stę po wa nia w spra wie (dal sza część pkt 1
sen ten cji orze cze nia). Po sta no wie nie przed mio to we jest
nie zgod ne z § 36 ust.1 pkt 4 re gu la mi nu po stę po wa nia ko -
mi sji roz jem czych PZD, al bo wiem o umo rze niu po stę po -
wa nia roz jem cze go orze ka się w sy tu acji gdy ko mi sja
roz jem cza nie jest wła ści wą 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 zbęd ne z in nych wzglę dów. Wska -
za ne prze słan ki w ni niej szej spra wie nie wy stę pu ją..   

Na le ży rów nież wska zać na la ko nicz ność uza sad nie nia
orze cze nia Ko mi sji Roz jem czej ROD, z tre ści któ re go nie
wy ni ka ani spo sób usta le nia da ty upły wu ter mi nu do
wnie sie nia od wo ła nia ani też mia ro daj ny do wód, na pod -
sta wie któ re go do ko na no ta kie go wy li cze nia. La ko nicz -
ność uza sad nie nia orze cze nia na le ży rów nież przy pi sać
Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej, któ re to uza sad nie nie
rów nież nie wska zu je na pod sta wie ja kie go do wo du i w
ja ki spo sób zo sta ło usta lo ne, że skar żą ca uchy bi ła ter mi -
no wi do wnie sie nia od wo ła nia od uchwa ły Za rzą du ROD.
Bra ku je rów nież in for ma cji dla cze go OKR, w sy tu acji od -
mo wy przy wró ce nia ter mi nu do za skar że nia uchwa ły Za -
rzą du ROD, w pkt.2 sen ten cji orze cze nia, uchwa łę
Za rzą du ROD uchy li ła na po sie dze niu nie jaw nym, bez
udzia łu stron. Jest to ra żą ce na ru sze nie obo wią zu ją cych
norm po stę po wa nia od wo ław cze go (§ 41 do 45 re gu la mi -
nu po stę po wa nia ko mi sji roz jem czych PZD). 

Ma jąc po wyż sze na wzglę dzie Ze spół Orze ka ją cy Kra -
jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD uznał, że spra wa ni niej -
sza win na być po now nie roz po zna na przez Ko mi sję
Roz jem czą ROD, któ ra win na do ko nać oce ny do ku men -
ta cji znaj du ją cej się w spra wie i pra wi dło wo ści po stę po -

UZA SAD NIE NIE
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wa nia Za rzą du ROD przy po dej mo wa niu skar żo nej
uchwa ły oraz usta le nia, w opar ciu o do wo dy w spra wie,
czy zo sta ły do cho wa ne ter mi ny, od któ rych za leż na jest
sku tecz ność po stę po wa nia od wo ław cze go. 

Z tych tez wzglę dów oraz na pod sta wie § 57 ust. 3 pkt
2 re gu la mi nu po stę po wa nia ko mi sji roz jem czych PZD,
Ze spół Orze ka ją cy Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD
orzekł jak w sen ten cji orze cze nia. 

Prze wod ni czą cy Ze spo łu Orze ka ją ce go KKR
/-/ Jan Kacz ma rzyk

KKR-../……

Krajowa Komisja Rozjemcza Polskiego Związku Działkowców w Warszawie w składzie następującym:

Przewodnicząca: Olga OCHRYMIUK 
Członkowie: Zbigniew MALISZEWSKI 

Jan KACZMARZYK 
Tadeusz MAŃKO 
Zofia PADEREWSKA 

Protokolant: Zofia PADEREWSKA

ORZECZENIE
w imieniu

Krajowej Komisji Rozjemczej Polskiego Związku Działkowców

1. Uchy la orze cze nie Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej
PZD w …………….............................. z dnia ………….
(sygn. akt ………..),

2. Uchy la orze cze nie Ko mi sji Roz jem czej ROD
……………........................... w  …………........................

z dnia ………............... (sygn. akt ………),
3. Uchy la uchwa łę Za rzą du ROD ………….................

w ……….................................... Nr …….. z dnia ………
W spra wie po zba wie nia Pa ni ………………...............

człon ko stwa Związ ku i pra wa użyt ko wa nia dział ki.

po roz pa trze niu w dniu 26 września 2012 r. skar gi Pre -
ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców na pra wo moc ne
orze cze nie Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD w
…………............................................... z dnia ......……...,
(sygn. akt ………..) mo cą któ re go od da lo no od wo nie po -

zba wio nej przez Za rząd ROD ............………….................
w …………….......................... człon ko stwa PZD i pra wa
użyt ko wa nia dział ki.

na pod sta wie: § 57 pkt 3 lit. b Re gu la mi nu Po stę po wa -
nia Ko mi sji Roz jem czych Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców

ORZEKA

Prze wod ni czą cy: .........................................
Człon ko wie: ..........................................

..........................................

..........................................

..........................................  
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Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców uwzględ nił po -
da nie Pa ni ….……………................... – użyt kow ni ka
dział ki nr ….. w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko wym
„……………............................” w Tur ku i 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 PZD w ………................................................
z dnia ……………..r. (sygn. akt: OKR …………) utrzy -
mu ją ce w mo cy uchwa łę Za rzą du ROD nr …….. z dnia
…………r. po zba wia ją cą …………………… człon ko -
stwa Związ ku i pra wa użyt ko wa nia dział ki. Uzna jąc po da -
nie skar żą cej za uza sad nio ne Pre zes PZD za rzu cił obu
Ko mi sjom Roz jem czym nie rze tel ność i brak wni kli wo ści
w roz po zna niu spra wy, po przez po mi nię cie, w ca łym to -
ku po stę po wa nia roz jem cze go, oczy wi stych fak tów zwią -
za nych z pro wa dzo ną in we sty cją w ROD. Wska zy wał
przy tym na błęd ną treść uza sad nie nia orze cze nia Ko mi -
sji Roz jem czej ROD, od no szą cą się rów no cze śnie do
dwóch spraw o po zba wie nie człon ko stwa i pra wa użyt ko -
wa nia dział ki, a nad to, że więk sza część uza sad nie nia nie
do ty czy me ri tum spra wy ale po glą dów ze spo łu orze ka ją -
ce go. Od no śnie skar żo ne go orze cze nia Okrę go wej Ko mi -
sji Roz jem czej, Pre zes PZD pod no sił, że brak jest
wy ma ga ne go do wo du o po wia do mie niu skar żą cej o ter -
mi nie po sie dze nia Ze spo łu Orze ka ją ce go OKR i nie wła -
ści wą oce nę sta nu fak tycz ne go, ma ją ce go istot ny wpływ
na osta tecz ne orze cze nie roz jem cze.

Ze spół Orze ka ją cy Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD,
po do ko na niu szcze gó ło wej ana li zy do ku men ta cji roz jem -
czej zgro ma dzo nej w spra wie, wy wo dy za war te w skar dze
nad zwy czaj nej uznał za za sad ne

Z ma te ria łu do wo do we go w spra wie wy ni ka, że pod -
mio to wy Za rząd ROD uchwa łą nr ……… z dnia
…………….. r. po zba wił skar żą cą człon ko stwa Związ ku
i pra wa użyt ko wa nia dział ki. W uza sad nie niu uchwa ły Za -
rząd ROD twier dził, że przy czy ną pod ję cia przed mio to -
wej uchwa ły by ło dzia ła nie skar żą cej na szko dę PZD
po le ga ją ce na do no sie do Po wia to we go In spek to ra Nad zo -
ru Bu dow la ne go, pro ku ra tu ry, po li cji, Urzę du Skar bo we -
go, itd. co spo wo do wa ło opóź nie nie prac in we sty cyj nych,
dez or ga ni za cję pra cy Za rzą du oraz na ra zi ło dział kow ców
na stra ty fi nan so we w związ ku ze zna czą ca zmia ną cen
ka bli, złącz elek trycz nych i ro bo ci zny.  W dal szej czę ści
uchwa ły Za rząd ROD wska zy wał na ko lej ną przy czy nę
pod ję cia przed mio to wej de cy zji, ja ką jest wy bu do wa nie
przez skar żą cą al tan ki nie zgod nie z pla nem bu dow la nym,
bez uprzed nie go przed sta wie nia pla nu bu do wy Za rzą do -
wi ROD.   

W tym miej scu na le ży przy po mnieć, że po zba wie nie
człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki jest bar dzo do -
le gli wą ka rą i mo że być za sto so wa na tyl ko wów czas, gdy
po nad wszel ką wąt pli wość zo sta nie wy ka za ne, że dział -
ko wiec na ru szył i to w spo sób ra żą cy obo wią zu ją ce prze -

pi sy we wnątrz związ ko we.
W oce nie Ze spo łu Orze ka ją ce go KKR za rzu ty skar gi

nad zwy czaj nej pod ad re sem przed mio to wej uchwa ły Za -
rzą du ROD, jak rów nież w kwe stii nie pra wi dło we go po -
stę po wa nia obu ko mi sji roz jem czych, znaj du ją uza sad-
nie nie. Do ku men ta cja roz jem cza po twier dza, że obie ko -
mi sje roz jem cze roz pa trzy ły spra wę nie rze tel nie i nie wni -
kli wie, al bo wiem już na wstę pie prze oczy ły fakt ra żą ce go
na ru sze nia przez Za rząd ROD obo wią zu ją cej pro ce du ry,
po le ga ją ce go na nie za bez pie cze niu pro to ko łu z po sie dze -
nia Za rzą du, na któ rym po dej mo wa na by ła skar żo na
uchwa ła (brak ta kie go pro to ko łu w do ku men ta cji spra wy).
Brak za tem moż li wo ści usta le nia czy skar żą ca bra ła udział
w po sie dze niu Za rzą du, na któ rym zo sta ła pod ję ta uchwa -
ła do ty czą ca jej oso by, a je że li nie, to czy zo sta ła pra wi dło -
wo po wia do mio na o ter mi nie po sie dze nia (wy móg – § 40
ust.1 re gu la mi nu ROD w związ ku z § 36 ust.3 sta tu tu
PZD). Nad to, Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza na ru szy ła i
to w spo sób ra żą cy § 41 ust. 2 i § 19 w związ ku z § 50 re -
gu la mi nu po stę po wa nia ko mi sji roz jem czych PZD, al bo -
wiem mi mo obo wiąz ku roz po zna nia spra wy z udzia łem
stron, za uprzed nim pra wi dło wym we zwa niem stron na
po sie dze nie roz jem cze, spra wę roz po zna ła za ocz nie, 
bez udzia łu skar żą cej. Wy da nie orze cze nia w ta kich oko -
licz no ściach już na wstę pie sta no wi ło o je go bez sku tecz -
no ści. 

Na le ży rów nież zgo dzić się z za rzu ta mi za war ty mi 
w skar dze nad zwy czaj nej, do ty czą cy mi kwe stii me ry to -
rycz nych tj. nie rze tel ne go i nie wni kli we go roz po zna nia
od wo ła nia w po stę po wa niu roz jem czym. To na obu Ko mi -
sjach Roz jem czych, obok za cho wa nia obo wią zu ją cej pro -
ce du ry we wnątrz związ ko wej, cią żył obo wią zek szcze-
gó ło we go, me ry to rycz ne go zba da nia ca ło kształ tu spra wy,
a przede wszyst kim do ko na nia oce ny do wo dów ze bra -
nych w spra wie i usta le nia czy sta no wią uza sad nio ną przy -
czy nę za sto so wa nia tak szcze gól nej ka ry, ja ką jest po z-
ba wie nie człon ko stwa Związ ku i pra wa użyt ko wa nia
dział ki. W oce nie Ze spo łu Orze ka ją ce go KKR, w kon kret -
nym przy pad ku, obie Ko mi sje Roz jem cze nie do ło ży ły
wy ma ga nej sta ran no ści w wy ja śnie niu spra wy. Nie moż -
na bo wiem przy jąć za uza sad nio ny za rzut sta wia ny skar -
żą cej przez Za rząd ROD, do ty czą cy do no su i na ra że nia
dział kow ców na stra ty fi nan so we, tym bar dziej, że jak wy -
ni ka z do ku men ta cji spra wy, wsku tek ta kie go „do no su”,
Po wia to wy In spek tor Nad zo ru Bu dow la ne go wstrzy mał
pro wa dzo ną bu do wę ze wzglę du na po waż ne bra ki w do -
ku men ta cji, za pro wa dze nie któ rej skar żą ca prze cież nie
by ła od po wie dzial na. Po waż ne bra ki w do ku men ta cji in -
we sty cyj nej, po twier dzo ne do wo da mi znaj du ją cy mi się w
spra wie, szcze gó ło wo omó wio ne w skar dze nad zwy czaj -
nej, w tym brak jed ne go z za sad ni czych do ku men tów ja -
kim jest po zwo le nie na bu do wę, nie mo że obar czać
skar żą cą, a tym bar dziej sta no wić pod sta wę do po zba wie -

UZA SAD NIE NIE
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Za chę ca my wszyst kie Okrę go we Za rzą dy i Za rzą dy Ogro dów do zło że nia za mó wie nia i w ten spo sób za -
opa trze nia w ka len darz wszyst kich za in te re so wa nych, a zwłasz cza in struk to rów i sto su ją cych tech ni kę bio -
dy na micz ną dział kow ców.

Dla Okrę go wych Za rzą dów i Za rzą dów Ogro dów ist nie je moż li wość otrzy ma nia ka len da rza po ce nie hur -
to wej (z upu stem).

Wy daw nic two re ali zu je za mó wie nia na tych miast.
Ży czy my suk ce sów w eko lo gicz nej upra wie ro ślin na dział kach przy po mo cy Na sze go Ka len da rza.

Ka len darz bio dy na micz ny to przez ca ły rok nie za wod ny przy ja ciel ogrod ni ka!!!
Ce na nie zmien na od wie lu lat!!!

XIV. INFORMACJE WYDAWNICZE 

nia jej człon ko stwa Związ ku i pra wa użyt ko wa nia dział -
ki. W tych oko licz no ściach nie uza sad nio nym jest twier -
-
dze nie Za rzą du ROD, że po stę po wa nie skar żą cej na ra zi -
ło dział kow ców na stra ty fi nan so we. Gdy by na wet za ist -
nia ła ta ka sy tu acja, to wi nę za ewen tu al ne stra ty fi nan so we
po win ny po no sić oso by od po wie dzial ne za roz po czę cie
in we sty cji bez do ku men ta cji in we sty cyj nej wy ma ga nej
prze pi sa mi pra wa bu dow la ne go. Twier dze nie za tem Za -
rzą du ROD, że or ga ny do któ rych zwra ca ła się („do no si -
ła”) skar żą ca nie po twier dzi ły zgła sza nych nie pra wi -
dło wo ści – jest bez pod staw ne, o czym świad czy de cy zja
Po wia to we go In spek to ra Nad zo ru Bu dow la ne go wstrzy -
mu ją ca pro wa dzo ną in we sty cję.

Do ko nu jąc ca ło ścio wej oce ny po stę po wa nia roz jem cze -
go pro wa dzo ne go przez obie Ko mi sje Roz jem cze, Ze spół
Orze ka ją cy KKR stwier dza, że orze cze nia wy da ne przez
te in stan cje, obok za ist nia łych błę dów for mal nych, nie po -
sia da ją rów nież cech bez stron no ści i wni kli wo ści w roz -
po zna niu spra wy, al bo wiem opar te zo sta ły na prze słan-
kach nie ma ją cych od zwier cie dle nia w fak tach spra wy, co
sta no wi o bez sku tecz no ści tych orze czeń.  

W tym miej scu na le ży wska zać, że pod no szo ne przez
Za rząd ROD w przed mio to wej uchwa le wy bu do wa nie

przez skar żą cą al tan ki nie zgod nie z pra wem bu dow la nym
mo że sta no wić o ra żą cym na ru sze niu obo wią zu ją cych
norm praw nych, skut ku ją cym po zba wie niem człon ko stwa
i pra wa użyt ko wa nia dział ki, jed nak że pod wa run kiem
udo ku men to wa nia za ist nia łe go na ru sze nia po rząd ku
praw ne go. W tym po stę po wa niu Za rząd ROD, sku pia jąc
się na in nych przy czy nach, nie wy ka zał na czym po le ga -
ło przed mio to we na ru sze nie. Sam brak przed sta wie nia Za -
rzą do wi pla nu bu do wy al ta ny, bez wy ka za nia na czym
po le ga na ru sze nie pra wa bu dow la ne go, nie mo że świad -
czyć o je go na ru sze niu. Tą kwe stią Za rząd ROD mo że
ewen tu al nie za jąć się w po now nym po stę po wa niu. 

Z uwa gi na na ru sze nie w ni niej szej spra wie wska za nych
wy żej norm pra wa we wnątrz związ ko we go, tak przez za -
rząd ROD przy po dej mo wa niu uchwa ły ob ję tej skar gą
nad zwy czaj ną, jak też przez Ko mi sję Roz jem czą ROD 
i Okrę go wą Ko mi sję Roz jem czą przy roz po zna wa niu
spra wy w po stę po wa niu roz jem czym – Ze spół Orze ka ją -
cy Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej, w opar ciu o § 57 ust. 3
Re gu la mi nu Po stę po wa nia Ko mi sji Roz jem czych PZD,
uchy lił skar żo ne orze cze nie Okrę go wej Ko mi sji Roz jem -
czej oraz orze cze nie Ko mi sji Roz jem czej ROD, z jed no -
cze snym uchy le niem skar żo nej uchwa ły Za rzą du ROD.  

Prze wod ni czą ca Ze spo łu Orze ka ją ce go 
Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD

/-/ mgr Ol ga Ochry miuk

Przy po mi na my!!!

W Wy daw nic twie „dział ko wiec” 
jest jesz cze do na by cia

„Ka len darz bio dy na micz ny na 2013 rok”
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Ju˝  w sprze da˝y ko lej na ksià˝ ka 
z se rii Bu du je my …

Ścież ki, scho dy i po de sty słu żą wy go dzie użyt kow ni ków ogro du czy dział ki. Dzię ki nim moż na swo bod nie po -
ru szać się po obiek cie, po ko ny wać wszel kie wznie sie nia i ob ni że nia te re nu, a tak że wy god nie wy po czy wać. Sta -
no wią one coś w ro dza ju łącz ni ka, któ ry spa ja ca ły ogród w spraw nie dzia ła ją cy sys tem.

Z książ ki Czy tel nik do wie się:
– jak i gdzie za pro jek to wać je w ogro dzie?
– na ja kich grun tach moż na bu do wać te ele men ty?
– jak do brać od po wied nie ma te ria ły?
– jak sa mo dziel nie wy ko nać ścież ki, scho dy czy po de sty?

A tak że każ dy znaj dzie prak tycz ne wska zów ki jak zbu do wać – krok po kro ku – ścież ki, scho dy lub po de sty zo -
bra zo wa ne wie lo ma szcze gó ło wy mi tech nicz ny mi ry sun ka mi, któ re w ja sny i przej rzy sty spo sób ob ja śnia ją ko -
lej ność prac ja kie trze ba wy ko nać.

dr in˝. A. Gaw łow ska
Âcie˝ki, scho dy, po de sty

Do∏àcz do gro na na szych przy ja ciół!

Cze ka my na cie bie na naj lep szym ogrod ni czym por ta lu in ter ne to wym 
www.dzial ko wiec.com.pl 

– dla pro fe sjo na li stów i pa sjo na tów 

– Re la cje z kra jo wych i za gra nicz nych wy staw ogrod ni czych
– Naj now sze tren dy i nie po wta rzal ne in spi ra cje
– Ga le rie zdjęć naj pięk niej szych ogro do wych za kąt ków – pięk no za klę te w przy ro dzie
– Po my sły na za pro jek to wa nie nie ba nal ne go ogro du
– Aran ża cje ogro du i dział ki by za chwy ca ły za pa chem i bar wą
– Wska zów ki do ty czą ce co dzien nej upra wy i pie lę gna cji
– Od po wie dzi na ty sią ce py tań i wąt pli wo ści, dzię ki któ rym stwo rzysz per fek cyj ny ogród. 

Tyl ko u nas:

Za pra sza my rów nież na: 

www.fa ce bo ok.com/per fek cyj ny ogrod klik nij lu bię to i zo stań na szym no wym przy ja cie -
lem. Stwórz otwar ty al bum, wy mie niaj się po my sła mi i do świad cze nia mi, sprawdź swo ją
wie dzę bio rąc udział w fa scy nu ją cych kon kur sach.



Dla Cie bie otwo rzy li śmy sklep in ter ne to wy
www.dzial ko wiec sklep.pl 
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Pra wie 2000 fir mo wych pro duk tów w kon ku ren cyj nych ce nach!

W nim bez piecz nie i wy god nie ku pisz wszyst ko, co jest nie zbęd ne 
w do mu i ogro dzie. Pro mu jąc zdro wy styl ży cia po sze rzy li śmy 

nasz asor ty ment o pro duk ty z se rii Eko. 

My wie my, że Twój ogród na to za słu gu je. Prze ko naj się sam!

– Pro duk ty Eko
– Na rzę dzia i ak ce so ria ogrod ni cze 
– Pre pa ra ty do pie lę gna cji ro ślin
– Ma ła ar chi tek tu ra

– Markowe ak ce so ria ku chen ne 
– Na rzę dzia do maj ster ko wa nia
– Be au ty & Spa 
– Pro duk ty dla zdro wia

W styczniowym numerze szczególnie polecamy: 

Kwiatowe pnącza, Sposób na „szybki” ogród, Działkowe metamorfozy, Kiwi na działce,

Podkładki dla drzew pestkowych, Mój pierwszy warzywnik, Błędy w uprawie i nawożeniu,

Jak odmłodzić stare drzewa owocowe,  Ekokosmetyki.

Styczniowy numer „działkowca”
ju˝ w sprzeda˝y

Najlepszy, 
profesjonalny magazyn ogrodniczy 

dla dzia∏kowców

Co miesiąc:
– aktualne porady  ogrodnicze
– prezentacje różnych grup roślin ozdobnych i użytkowych
– nowinki i ciekawostki
– zalecenia uprawowe i nawozowe
– skuteczne sposoby zwalczania chorób i szkodników


