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1. Co z projektem po podpisach

2. Nasz licznik z podpisami ciàgle wzrasta! 

22 lu te go br. Mar sza łek Ewa Ko pacz prze sła ła do Ko mi -
te tu ofi cjal ne po twier dze nie, iż oby wa tel ski pro jekt usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych speł nił wy ma-
ga nia sta wia ne przez usta wę i zo sta nie skie ro wa ny do
pierw sze go czy ta nia w Sej mie (stro na nr 2). Te raz, aby
ini cja ty wa oby wa tel ska sta ła się pra wem, mu si uzy skać
po par cie więk szo ści po słów. 

Je dy ne co ma my za gwa ran to wa ne, to pierw sze czy ta nie
pro jek tu w Sej mie, w ter mi nie do 5 ma ja 2013 r. (trzy mie -
sią ce od zło że nia pod pi sów). W pro ce du rze tej Ko mi tet
bę dzie wy stę po wał w cha rak te rze spra woz daw cy. Przed -
sta wi ciel Ko mi te tu bę dzie pre zen to wał pro jekt, udzie lał
od po wie dzi na za py ta nia. Dal sze lo sy usta wy bę dą za le ża -
ły od uzy ska nia po par cia więk szo ści par la men tar nej. Je że -
li je znaj dzie, pro jekt tra fi do dal szych prac tzw. II i III
czy ta nie. Dla te go od sa me go po cząt ku Ko mi tet pod kre -
ślał, jak waż ne jest do tar cie dział kow ców ze swy mi ra cja -
mi do wszyst kich par la men ta rzy stów. To od ich po sta wy
za le ży osta tecz nie los ogro dów.

Z od by tych już spo tkań wy ni ka, że znacz na część po -
słów jest go to wa po przeć pro jekt oby wa tel ski. Wy raź ne
de kla ra cje pa dły ze stro ny par la men ta rzy stów SLD i PSL.
Je że li cho dzi o po słów PiS, to wy ra ża jąc się przy chyl nie
o ini cja ty wie oby wa tel skiej, za strze ga ją, że osta tecz ną de -
cy zję po dej mą wła dze par tii. Nic nie jest prze są dzo ne 
w Ru chu Pa li ko ta. Rów nież w PO pro jekt po sła St. Hu -
skow skie go na dal nie jest ofi cjal nym do ku men tem klu bo -
wym, a więc nie moż na już osta tecz nie prze są dzać, że

klub ten zo stał stra co ny przez dział kow ców. 
Stąd szan sa na po zy ska nie dla spra wy ogro dów więk -

szo ści w Sej mie na dal jest jak naj bar dziej re al na. Zwłasz -
cza, że w spra wie pro jek tu oby wa tel skie go, ja ko ini cja -
ty wy apo li tycz nej, po dzia ły mo gą teo re tycz nie wy stę po -
wać na wet we wnątrz klu bów. Mu si my do cie rać do
wszyst kich po słów, zwłasz cza tym nie zde kla ro wa nych 
i wy ja śniać im, dla cze go pro jekt So li dar nej Pol ski oraz za -
ło że nia opra co wa ne przez ze spół po sła St. Hu skow skie -
go, bu dzą oba wy o los ogro dów. War to pod kre ślać, że
pro jekt oby wa tel ski re ali zu je wy tycz ne Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go bez uszczerb ku dla dział kow ców, a pro po -
zy cje par tyj ne wręcz prze ciw nie. 

W tej sy tu acji nie zmier nie waż ne jest uka za nie spo łecz -
ne go po par cia dla pro jek tu oby wa tel skie go. Do wio dły już
go prze szło 924 000 pod pi sy pod pro jek tem, ale po twier -
dzić po win ny bez po śred nie wi zy ty u po słów, za pro sze nia
po li ty ków i sa mo rzą dow ców na wal ne ze bra nia oraz pi -
sma kie ro wa ne do Mar sza łek Sej mu, Pre mie ra i klu bów
par la men tar nych. 

Na szą szan są jest wła śnie za ma ni fe sto wa nie spo łecz -
nych ocze ki wań. Mu si my prze słać do po li ty ków ja sny
prze kaz, iż ogół dział kow ców jest zde ter mi no wa ny bro -
nić swo ich ogro dów. Wów czas po sło wie przy chyl ni dział -
kow com bę dą mie li na ty le sil ną po zy cję w klu bach, iż
zdo ła ją prze ko nać wła dze par tii do pro jek tu oby wa tel skie -
go, a w kon se kwen cji uzy ska nie dla nie go po par cia od 
231 po słów sta nie się na praw dę re al ne.

BP

I. CO DALEJ Z OBYWATELSKIM PROJEKTEM USTAWY
O ROD?

5 lu te go br. człon ko wie Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo -
daw czej Pro jek tu Usta wy o ROD wraz z dział kow ca mi
prze ka za li do Sej mu 924 801 pod pi sów zło żo nych pod
oby wa tel skim pro jek tem usta wy o ROD. Wy nik ten nie
jest jed nak osta tecz ny, gdyż nadal napływają do nas listy
z podpisami poparcia. W ciągu ostatnich kilkunastu dni
otrzymaliśmy ich blisko 12 tysięcy, dzięki czemu na
naszym liczniku poławiła sie nowa liczba – 934 611.

Mi mo te go, że pod pi sy te nie speł nia ją wy mo gu for mal -
ne go, zgod nie z któ rym po win ny zo stać zło żo ne w Sej mie
do 5 lu te go br., nie mo gą zo stać zlek ce wa żo ne i wy rzu co -
ne do ko sza. Dla te go też w naj bliż szych dniach człon ko wie
Ko mi te tu zło żą je w Biu rze Po daw czym Sej mu.

Pod pi sy te są bo wiem waż nym i cen nym po twier dze -
niem po par cia, któ re go oby wa te le udzie la ją no wej usta -
wie dział ko wej. 

mz
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Zgod nie z art. 10 ust. 3 usta wy z dnia 24 czerw ca 1999 r. o wy ko ny wa niu ini cja ty wy usta wo daw czej
przez oby wa te li (Dz. U. Nr 62, poz. 688) za wia da miam, że wnie sio ny w dniu 5 lu te go 2013 r. pro jekt
usta wy o zmia nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych zo sta nie skie ro wa ny do pierw sze go
czy ta nia w Sej mie.

Jed no cze śnie pra gnę nad mie nić, iż w myśl art. 14 ust. 1 usta wy o wy ko ny wa niu ini cja ty wy usta wo -
daw czej przez oby wa te li w pra cach nad pro jek tem usta wy Ko mi tet re pre zen tu je przed sta wi ciel lub
oso ba upraw nio na do je go za stęp stwa, po wo ła na w try bie okre ślo nym w art. 5 ust. 3 i art. 6 ust. 2 
pkt 3 usta wy.

Pan
Bar tło miej PIECH
Peł no moc nik
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

Warszawa 22 lutego 2013 r.

MARSZAŁEK SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

O tym, że „dział kow ców nie spo tka krzyw da” sły szał
już chy ba każ dy użyt kow nik dział ki w Pol sce. To sło wa,
któ re pa da ją z ust wie lu po li ty ków par tii rzą dzą cej, a na -
wet pre mie ra RP Do nal da Tu ska. Tym cza sem gru pa po -

słów Plat for my Oby wa tel skiej przy go to wu je pro jekt usta -
wy dział ko wej, któ ry bez wąt pie nia prze czy tym sło wom.
Jed nak jak po ka zu ją spo tka nia dział kow ców z po li ty ka mi
Plat for my Oby wa tel skiej, po sło wie tej par tii ma ją róż ne

II. RELACJE ZE SPOTAKA¡ Z POSŁAMI PO, PiS, 
SLD I PSL

Pod su mo wa nie spo tkań dział kow ców z po sła mi Plat for my Oby wa tel skiej
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spoj rze nie na ogro dy, ich przy szłość i za pi sy praw ne, któ -
re po win ny zna leźć się w no wej usta wie. Są po sło wie, któ -
rym bli skie są spra wy dział kow ców, choć by dla te go, że
sa mi są użyt kow ni ka mi dzia łek. Po seł Sta ni sław Żmi jan
(okręg wy bor czy Chełm), któ ry jest człon kiem Związ ku,
po sia da dział kę w ROD „Krzna” w Mię dzy rze czu Pod la -
skim, za de kla ro wał, że zro bi wszyst ko, by dział kow cy
mo gli na dal cie szyć się upra wą dzia łek w spo sób trwa ły 
i do stęp ny dla wszyst kich chęt nych. Wie lu par la men ta rzy -
stów za sko czo nych jest za rów no sa my mi za pi sa mi do
usta wy, któ re przy go to wał ze spół po słów PO pod kie run -
kiem S. Hu skow skie go, jak i ne ga tyw nym sta no wi skiem
dział kow ców w tej spra wie. 

To co da je na dzie ję, to pa da ją ce w cza sie spo tkań sło wa
i za pew nie nia, iż w opi nii par la men ta rzy stów 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. Co waż -
ne, Ra fał Gru piń ski (okręg wy bor czy Po znań), Prze wod -
ni czą cy Klu bu Par la men tar ne go PO za pew nił, że w je go
par tii jest wo la 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. Dla dział kow ców to bar dzo istot na spra wa, gdyż w in -
nym wy pad ku 21 stycz nia 2014 tra cą oni wszel kie pra wa
do użyt ko wa nych przez la ta dzia łek, a ogro dy znaj dą się
w pu st ce le gi sla cyj nej i or ga ni za cyj nej. Oba wy ta kie wy -
ra żał rów nież je den z sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go wska zu jąc, że wie lo krot nie w hi sto rii Sej mu po sło wie
nie zdą ży li uchwa lić no wej usta wy w wy zna czo nym przez
Try bu nał ter mi nie.

Po słan ka Ma rze na Okła -Drew no wicz, (okręg wy bor czy
Kiel ce) uwa ża, że 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. Prze ciw ni kiem
zmian re wo lu cyj nych w ogro dach jest rów nież po seł
Krzysz tof Brej za (okręg wy bor czy Byd goszcz). Zda niem
po sła Ar tu ra Gie ra dy (okręg wy bor czy Kiel ce) 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. W je go opi nii ko niecz ne
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. 

Ja nusz Dzię cioł (okręg wy bor czy To ruń) z prze ko na nia
jest orę dow ni kiem dzia łal no ści i re pre zen tan tem dział -
kow ców na co dzień i obie cał, że ta kim też bę dzie w Sej -
mie RP. Za pew nił tak że, iż do ło ży wszel kich sta rań aby
za po znać z oby wa tel skim pro jek tem usta wy o ROD ze -
spół po słów przy go to wu ją cy pro jekt usta wy Plat for my
Oby wa tel skiej. Kil ku po słów sprzy ja ją cych dział kow com,
m.in. Mi ro sław Plu ta (okręg wy bor czy Rze szów) za de kla -
ro wa ło, że bę dzie lob bo wa ło wśród ko le gów z par tii, aby
po par li oby wa tel ski pro jekt usta wy o ROD. Po ja wi ły się
tak że de kla ra cje, że nie za leż nie od spo so bu gło so wa nia

par tyj ne go, nie któ rzy po sło wie chcą i bę dą gło so wać za
przy ję ciem oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD. Tak
za po wie dział Adam Ży liń ski (okręg wy bor czy El bląg), 
a tak że Łu kasz Bo ro wiak (okręg wy bor czy Ka lisz), któ ry
pro sił, aby spraw dzo no je go obiet ni cę po pierw szym czy -
ta niu w Sej mie RP. Tak że in ny po seł - Krzysz tof Kwiat -
kow ski (okręg wy bor czy Łódź) z uzna niem wy ra ził się na
te mat pro jek tu oby wa tel skie go. W je go opi nii jest on do -
bry, bo je go au to ra mi są dział kow cy, czy li gro no, któ re go
on do ty czy. Po seł ten od niósł się też do su ge stii ja ko by
ogro dy nie po win ny znaj do wać się w cen trach miast 
– prze cież więk szość dział kow ców to se nio rzy, któ rzy ko -
rzy sta ją z ko mu ni ka cji pu blicz nej, dla te go do god ne po ło -
że nie ogro dów ma ol brzy mie zna cze nie – mó wił w cza sie
spo tka nia z dział kow ca mi. Przy po mnij my, że dys ku sję pu -
blicz ną w tej kwe stii roz po czął in ny po seł tej że par tii Ste -
fan Nie sio łow ski (okręg wy bor czy Zie lo na Gó ra), któ ry
nie jed no krot nie na ła mach me diów lek ce wa żą co wy po -
wia dał się o ogro dach i „bu dach” w środ ku mia sta (w od -
nie sie niu do al tan). Co wię cej w bez po śred niej kon-
fron ta cji z dział kow ca mi 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 tak że, 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. Wro giem dział kow ców
mo że oka zać się po słan ka Mał go rza ta Ja ny ska (okręg wy -
bor czy Pi ła), któ ra pod da ła w wąt pli wość ja ko by 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 stoi w zgod -
no ści z pra wem. Wąt pli wo ści w tym aspek cie wy ra żał też
po seł Jó zef Las so ta (okręg wy bor czy Kra ków). Na to miast
po seł Je rzy Bo row czak (okręg wy bor czy Gdańsk), któ ry
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 ra mie nia Plat for my
Oby wa tel skiej, wska zał, że w no wej usta wie dział ko wej
mu szą zna leźć 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. We dług
Iwo ny Ko złow skiej (okręg wy bor czy Byd goszcz) trud no
zna leźć wspól ny śro dek, aby w peł ni za do wo lić za rów no
dział kow ców, jak i dru gą stro nę, czy li gmi ny szu ka ją ce
moż li wo ści zdo by wa nia pie nię dzy. Bo rys Bud ka (okręg
wy bor czy Gli wi ce) oświad czył, że prze pi sy bę dą re gu lo -
wa ły, iż pań stwa nie bę dzie moż na ob cią żyć nad mier ny mi
opła ta mi za dział ki – wska zu jąc tym sa mym, że to dział -
kow cy bę dą mu sie li po no sić wszyst kie kosz ty, któ re wska -
żą po sło wie. Po nad to w je go opi nii to gmi ny mu szą mieć
de cy du ją cy wpływ na to, co i jak jest re ali zo wa ne w ogro -
dach, a nie sa mi dział kow cy. Swój ne ga tyw ny sto su nek
do dział kow ców i ogro dów ko lej ny już raz po twier dzi ła
po słan ka Li dia Sta roń. To co dział kow cy wie dzą już od
roz pra wy przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym, gdy za -
miast bro nić ogro dów i dział kow ców, z za cię to ścią je ata -
ko wa ła, ko lej ny raz po twier dzi ło się w cza sie spo tka nia 
z użyt kow ni ka mi dzia łek. Sta roń uwa ża, że dział kow cy
po win ni za wie rać umo wy dzier ża wy na użyt ko wa nie
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dział ki z gmi ną na kil ka na ście lat, a po tem gdy te umo wy
wy ga sną, dział ki na le ży zli kwi do wać. Nie istot ny jej zda -
niem jest fakt, iż dział ki są użyt ko wa ne z po ko le nia na po -
ko le nie, a na kła dy, któ re na nich po czy ni li dział kow cy są
tak du że, że nie kie dy sta no wią ca ły do ro bek ich ży cia.

Kon tak ty z par la men ta rzy sta mi ma ją szcze gól ne zna -
cze nie dla przy szło ści ogro dów.  Róż no rod ność opi nii po -
słów Plat for my Oby wa tel skiej po ka zu je, jak wie le jest

jesz cze do zro bie nia i wska zu je na du żą po trze bę or ga ni -
zo wa nia ko lej nych spo tkań z po sła mi tej że par tii. Do tych -
czas uda ło się do trzeć za le d wie do kil ku dzie się ciu po słów,
a tym cza sem ja ko par tia rzą dzą ca ma aż 206 swo ich
przed sta wi cie li w Sej mie. Tyl ko w ten spo sób mo że my
skło nić ko lej nych po słów do po par cia oby wa tel skie go
pro jek tu usta wy o ROD, co po zwo li za cho wać dział ki 
i ogro dy.

AH

Czy dział kow cy mo gą li czyć na wspar cie lu do wców?

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 za pew niał, tak że w imie niu ca łej
par tii, że PSL nie po dzie la opi nii za war tych w tym wnio -
sku. 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” – mó wił. Tuż przed
roz pra wą przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym 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. W od po wie -
dzi zaś na wy rok Try bu na łu za pro po no wał, tak że w imie -
niu PSL, by po li ty cy wznie 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 tak że 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. „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” – mó wił w wów czas w me diach.

Jak sy tu acja wy glą da za le d wie kil ka mie się cy póź niej,
kie dy dział kow cy wzię li spra wę we wła sne rę ce i nie tyl -
ko przy go to wa li oby wa tel ski pro jekt usta wy o ROD, któ -
ry speł nia wszyst kie wy mo gi i za le ce nia wy ni ka ją ce 
z wy ro ku TK, ale też, pod któ rym śro do wi sko dział ko we
ze bra ło bli sko mi lion pod pi sów?

Po cząt ko wo, jak wy ni ka z roz mów z po sła mi PSL, nie
do koń ca ja sne by ło czy par tia ta za mie rza two rzyć wła sny
pro jekt usta wy dział ko wej. In for ma cje w tej spra wie by ły
do syć sprzecz ne. Jan Bu ry – Prze wod ni czą cy Klu bu PSL

– de cy zję w tej spra wie uza leż nił od oce ny te go pro jek tu
usta wy przez Biu ro Ana liz Sej mo wych, któ re za opi niu je
pro jekt pod wzglę dem zgod no ści z Kon sty tu cją. Na to -
miast za po wie dział, że je go par tia bez względ nie po prze
pro jekt usta wy w pierw szym czy ta niu i za wnio sku je skie -
ro wa nie go do dal szej pra cy w ko mi sji sej mo wej. Tym -
cza sem in ny po seł PSL – Jó zef Rac ki z Ka li sza choć
za pew nił o swo im po par ciu dla ru chu dział ko we go, jak
rów nież o po par ciu dla za ło żeń za war tych w pro jek cie
oby wa tel skim, pra wie dział kow ców do grun tów i dzia łek,
od mó wił swo je go pod pi su pod pro jek tem oby wa tel skim,
gdyż, jak za po wie dział, je go par tia przy go to wu je swój
wła sny pro jekt zbież ny z pro jek tem oby wa tel skim. Tym -
cza sem po seł Mi ro sław Paw lak z Kielc wska zał, iż je go
ugru po wa nie dą żyć bę dzie do wspar cia ini cja ty wy oby -
wa tel skiej, ja ko prze ciw wa gi dla pro po zy cji le gi sla cyj nych
kie ro wa nych ze stro ny po zo sta łych par tii. Wąt pli wo ści 
w tej dzie dzi nie pró bo wał roz wiać Mar sza łek Se nior Sej -
mu, ho no ro wy pre zes PSL Jó zef Zych któ ry stwier dził, iż
do pie ro wte dy, gdy 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.
De kla ra cję, że 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 zło -
ży li tak że po seł Fran ci szek Ste fa niuk z Chełm na i Wi ce -
mar sza łek Sej mu Eu ge niusz Grzesz czak. 

W roz mo wach po słów PSL z dział kow ca mi po ru sza ny
jest rów nież te mat za pi sów do usta wy dział ko wej, któ re
przy go to wa li po sło wie Plat for my Oby wa tel skiej i So li -
dar nej Pol ski. Po seł Ma rek Gos z Kielc za pew nił dział -
kow ców, że pro jekt SP 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. Jan Bu ry uwa ża, że kry tycz ne sta no -
wi ska po słów PO nie mu szą być osta tecz ne, gdyż w du żej
mie rze bę dą one za le ża ły od sta no wi ska władz par tii, 
a zwłasz cza pre mie ra. Z ar gu men ta cją o szko dli wo ści 
i nie ra cjo nal no ści za pi sów pro jek tów ustaw PO i SP zgo -
dził się w peł ni po seł Mi ro sław Paw lak. W szcze gól no ści



5

kry tycz nie od niósł się do wy ga sze nia ty tu łów praw nych
do te re nów ogro dów, ewen tu al nej od płat no ści za je go
użyt ko wa nie – dzier ża wę oraz brak nie mal ja kich kol wiek
gwa ran cji przed li kwi da cją ROD. Wska zał, iż je go ugru -
po wa nie dą żyć bę dzie do wspar cia ini cja ty wy oby wa tel -
skiej ja ko prze ciw wa gi dla pro po zy cji le gi sla cyj nych
kie ro wa nych ze stro ny po zo sta łych par tii. Pod kre ślił ko -
niecz ność bu do wa nia jak naj więk szej ko ali cji w Sej mie
dla za pi sów wy pły wa ją cych ze śro do wi ska dział kow ców
i ma na dzie ję, że uda się Ko mi te to wi Ini cja ty wy Usta wo -
daw czej ta ką prze wa gę sej mo wą zbu do wać. – Trze ba
wziąć wszyst kie pro jek ty, usiąść i roz ma wiać – mó wił na -
to miast Eu ge niusz Grzesz czak. Kry tycz nie od niósł się do
za pi sów do ty czą cych zmniej sze nia wiel ko ści al tan i nie
zwią za nia ich z zie mią – ta ki plan na zwał „ideą Drzy ma -
ły z okre su za bo rów”. Wi ce mar sza łek od niósł się w cza -
sie roz mo wy tak że do pro jek tu po sła De ry mó wiąc, że to
żad na no wość i wszy scy zna ją ten pro jekt od lat.

Po sło wie PSL chęt nie uczest ni czą w spo tka niach wy ka -
zu jąc du że zro zu mie nie dla pro ble mów, z któ ry mi zma -
ga ją się dział kow cy. Pod kre śla ją ogrom ną ro lę i zna cze nie
ogro dów dział ko wych dla ca łe go spo łe czeń stwa i dla
miast. „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 swe go cza su w me diach
Ja nusz Pie cho ciń ski, któ ry od li sto pa da 2012 ro ku jest Pre -
ze sem PSL i wi ce pre mie rem rzą du. Ak cen tu jąc swój po -
zy tyw ny sto su nek do pro jek tu oby wa tel skie go po sło wie
PSL uwa ża ją, że Zwią zek po wi nien do pro wa dzić do spo -
tka nia z wła dza mi wszyst kich klu bów par la men tar nych.
Zda niem prze wod ni czą ce go Klu bu PSL Ja na Bu re go bez -
po śred nie roz mo wy umoż li wią dział kow com przed sta wie -
nie wszyst kich ra cji, któ re prze ma wia ją za przy ję ciem
pro po no wa nych roz wią zań. W je go opi nii wy ni ki ta kie go
spo tka nia po win ny być ko rzyst ne dla dział kow ców. 

W sej mie jest 28 po słów PSL. Je śli dział kow cy chcą, by
pro jekt oby wa tel ski stał się usta wą, mu szą za bie gać o każ -
dy głos, na wet wte dy gdy de kla ra cje kil ku po słów par tii są
po zy tyw ne. Je śli w cza sie gło so wa nia nie jest za rzą dzo na
dys cy pli na par tyj na, któ ra wska zu je od gór nie, jak ma ją
za de cy do wać po sło wie da nej par tii, to każ dy po seł gło su -
je zgod nie z wła snym su mie niem i wła sny mi prze ko na -
nia mi. Dla te go pra cy wciąż jest jesz cze spo ro – war to
bo wiem każ de go po sła per so nal nie za po znać z pro jek tem
oby wa tel skim usta wy o ROD.

AH

Wśród 924 801 pod pi sów zło żo nych pod oby wa tel skim
pro jek tem usta wy o ROD zna la zły się tak że pod pi sy po -
słów. Swo je po par cie wy ra zi li w ten spo sób nie mal wszy -
scy po sło wie SLD. Wśród nich jest tak że wi ce mar sza łek
Sej mu Je rzy Wen der lich i szef So ju szu Le szek Mil ler, któ -
rzy 5 lu te go br. za pro si li do Sej mu dwu na sto oso bo wą de -
le ga cję dział kow ców. Pod czas spo tka nia li de rzy So ju szu
za pew ni li po now nie, że w peł ni po pie ra ją pro jekt oby wa -
tel ski. Le szek Mil ler za po wie dział, że je go klub za gło su -
je za je go przy ję ciem pod czas sej mo we go gło so wa nia.
Wi ce mar sza łek Sej mu Je rzy Wen der lich pod kre ślił, że im -
po nu ją ca licz ba pod pi sów zło żo nych pod pro jek tem, spra -
wia, że bro ni się on sam i wy nik ten nie po wi nien zo stać
zlek ce wa żo ny przez par la men ta rzy stów. Wie le po zy tyw -
nych słów na te mat pro jek tu pa dło też z ust Kry sty ny Ły -
bac kiej, któ ra po za tym, że sa ma zło ży ła pod pis pod
ini cja ty wą oby wa tel ską, ze bra ła pod nią po nad 200 pod -
pi sów. W jej oce nie bo wiem pro jekt ten jest bar dzo war -
to ścio wy i do pra co wa ny praw nie. Jest wol ny od za rzu tów
pod no szo nych przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny i two rzy do -
bre wa run ki do za cho wa nia i dal sze go roz wo ju ogro dów
dział ko wych. Tak że po seł Ma rek Balt (okręg wy bor czy
Czę sto cho wa) umoż li wił miesz kań com mia sta skła da nie

pod pi sów pod pro jek tem usta wy o ROD w swo im biu rze
po sel skim.

Na prze strze ni ostat nich mie się cy po sło wie SLD nie
stro ni li od spo tkań z dział kow ca mi. W ca łym kra ju od by -
li ich kil ka na ście.  Wszyst kie spro wa dza ją się do jed ne go
wnio sku – w oce nie po słów So ju szu pro jekt oby wa tel ski
po wi nien stać się obo wią zu ją cym pra wem.

Pod czas spo tkań po sło wie od nie śli się jesz cze do wie lu
in nych kwe stii. Jed na z nich do ty czy funk cjo no wa nia
PZD, któ re w opi nii nie któ rych po win no zo stać zli kwi do -
wa ne. Tym cza sem po seł Ro mu ald Aj chler pod czas spo -
tka nia z dział kow ca mi z OZ Pi ła 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 or ga ni za cją dział kow ców. O po trze bie
ist nie nia sil nej or ga ni za cji ja ką jest PZD mó wił tak że pod -
czas spo tka nia z dział kow ca mi Eu ge niusz Czy kwin (okręg
wy bor czy Bia ły stok). W je go oce nie tyl ko sil ny Zwią zek
mo że obro nić do tych cza so we pra wa dział kow ców. Tak że
Zby szek Za bo row ski (okręg wy bor czy Ka to wi ce) uwa ża,
że gdy by nie PZD, to znacz nej czę ści dzia łek już by nie
by ło. „Nie daj cie so bie wmó wić, że to PZD jest wa szym

Pod su mo wa nie spo tkań dział kow ców z po sła mi SLD
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pro ble mem. Ko muś bar dzo za le ża ło na tym, by za kwe -
stio no wać po zy cję ogro dów dział ko wych po to, by móc
wy ko rzy stać grun ty dzia łek ja ko te re ny in we sty cyj ne 
–mó wił po seł do dział kow ców za brzań skich.

Grze gorz Na pie ral ski (okręg wy bor czy Szcze cin) uwa -
ża, że ist nie je re al ne i ogrom ne nie bez pie czeń stwo zmar -
no wa nia do rob ku ogro dów dział ko wych, za prze pasz -
cze nia idei tej tak bar dzo po trzeb nej dzia łal no ści spo łecz -
nej, a tak że fi zycz nej li kwi da cji ogro dów po łą czo nej 
z utra tą praw przez dział kow ców.  Grze gorz Na pie ral ski
od niósł się tak że do przy go to wa ne go przez wła sną par tię
pro jek tu usta wy dział ko wej. Pod kre ślił, że pro jekt SLD
jest zbież ny z oby wa tel skim pro jek tem zgło szo nym przez
Ko mi tet oraz, że SLD pro jekt oby wa tel ski w ca łej roz cią -
gło ści po pie ra, a pro jekt SLD ma być wspar ciem tej ini cja -
ty wy i ewen tu al nie wa rian tem w przy pad ku trud no ści
prze bi cia się pro jek tu oby wa tel skie go. Tak że Bo gu sław
Won tor (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 opra co wał
wła sny pro jekt 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. Ta kie sa -
me sło wa pa dły tak że z ust Zbi gnie wa Za bo row skie go.

Po li ty cy SLD nie stro nią tak że od ocen pro jek tów PO i
SP do któ re go bar dzo kry tycz nie od no szą się dział kow cy.
Po dob ne zda nie ma Kry sty na Ły bac ka w oce nie kto rej z
pew no ścią nie do bro dział kow ców by ło naj waż niej sze
przy je go pi sa niu. „Dział kow cy i ogro dy bę dą tak dłu go
ist nieć, jak dłu go nie bę dą się w to mie szać po li ty cy i sa -
mo rzą dy. Te dział ki to dzie siąt ki go dzin pra cy i po tu mi -
lio nów Po la ków. Nie moż na te go lek ce wa żyć i od rzu cać
pa trząc tyl ko na aspekt fi nan so wy i moż li wość za ła ta nia
dziur w bu dże tach sa mo rzą dów po przez sprze daż tej zie -
mi. Na wet je śli dział kow com zo sta nie za pro po no wa na in -
na zie mia pod no wy ogród w miej sce li kwi do wa ne go,
gdzieś za mia stem, to wie lu dział kow ców nie bę dzie stać
na od two rze nie jesz cze raz te go, co wy pra co wa li na swo -
ich dział kach przez la ta i wie lo let nie na kła dy fi nan so we.
Przy two rze niu no wej usta wy dział ko wej trze ba mieć na
uwa dze przede wszyst kim do bro i in te res dział kow ców” 
– po wie dzia ła Kry sty na Ły bac ka.

(mz)

Na prze strze ni ostat nich kil ku mie się cy dział kow cy od -
by li wie le spo tkań z przed sta wi cie la mi wszyst kich par tii
po li tycz nych. Wśród nich są tak że po sło wie PiS spo śród
któ rych wie lu wy ra zi ło swo je zde cy do wa ne po par cie dla
pro jek tu oby wa tel skie go. W oce nie Be aty Szy dło, wi ce -
pre zes PiS (okręg wy bor czy Chrza nów) pro jekt oby wa -
tel ski za bez pie cza przede wszyst kim 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. „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”. W po dob ny spo sób pro jekt oby wa tel ski oce nia po -
seł Maks Kracz kow ski, PiS (okręg wy bor czy Pi ła),
któ ry stwier dził, że jest on do bry 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 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” – uwa ża
po seł Kacz kow ski. Tak że Krzysz tof Jur giel (okręg wy -
bor czy Bia ły stok) przy znał, że oby wa tel ski pro jekt za -

wie ra no we roz wią za nia usta wo we zgod ne z za strze że nia -
mi Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, a jed no cze śnie za cho wu -
je naj waż niej sze po sta no wie nia ko rzyst ne dla dział-
kow ców z obec nej usta wy: pra wo do dział ki, zwol nie nia
z po dat ków i opłat oraz swo bo dę zrze sza nia się w sto wa -
rzy sze nia na po zio mie ogro dów, okrę gów i kra ju. Po seł
wy ra ził chęć współ pra cy na za sa dzie wza jem nych in for -
ma cji i spo strze żeń z prze bie gu prac w sej mie i po za nim.
Krzysz tof Jur giel pod pi sał li stę po par cia oby wa tel skie go
pro jek tu usta wy o ROD ak cen tu jąc du żą wo lę współ dzia -
ła nia z PZD, aż do po zy tyw ne go za koń cze nia lo sów no -
wej usta wy.

De kla ra cję po par cia dla pro jek tu pod czas prac nad nim
w Sej mie zło żył na to miast Jan To ma szew ski (okręg wy -
bor czy Łódź). Rów no cze śnie za nie etycz ne uznał wszel -
kie gło sy i pro po zy cje, zmie rza ją ce do szu ka nia w ogro -
dach źró deł fi nan so wych. Na to miast Jan Dzie dzi czak
(okręg wy bor czy Ka lisz) stwier dził, że bę dzie gło so wał
za po par ciem oby wa tel skie go pro jek tu usta wy i bę dzie to
re ko men do wał swo je mu klu bo wi. Dzie dzi czak wy po wie -
dział się za ist nie niem w pol skich mia stach ogro dów dział -
ko wych po trzeb nych za rów no ich miesz kań com jak 
i sa mym mia stom. Tym sa mym stwier dził, że PiS ja ko par -
tia pro spo łecz na bę dzie udzie lać wspar cia dla ogrod nic -
twa dział ko we go. Po twier dze niem wy gło szo nych de kla-
ra cji by ło zło że nie pod pi su na li ście po par cia pod pro jek -

Pod su mo wa nie spo tkań dział kow ców z po sła mi PiS
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tem. Po seł stwier dził, że przyj mu je twier dze nie dział kow -
ców o apo li tycz no ści or ga ni za cji i ro zu mie, że dział kow -
cy ma ją pra wo szu kać so jusz ni ków w wal ce o swo je
pra wa we wszyst kich ugru po wa niach par la men tar nych.
Zgo dził się z po trze bą bu do wa nia w Sej mie po nad par tyj -
nej ko ali cji na rzecz ogro dów dział ko wych. Po seł Dzie -
dzi czak stwier dził rów nież, że w swo ich spo tka niach 
z dział kow ca mi z Wiel ko pol ski nie do strze ga wo li wy stą -
pie nia z PZD i jest prze ko na ny, że zde cy do wa na więk -
szość ogro dów po zo sta nie przy swo im Związ ku. 

Ma rek Ast (okręg wy bor czy Zie lo na Gó ra) za pew nił,
iż za rów no on, jak i je go ugru po wa nie jest przy chyl ne
ogro dom, do strze ga w nich 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 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. Ta de usz Dziu ba (by ły Wo je wo da Wiel ko pol ski)
pod kre ślił, 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 kań com
mia sta moż li wość wy po czyn ku. Po dob ne zda nie ma tak -
że Krzysz tof Li piec (okręg wy bor czy Kiel ce), któ ry
uzna je 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.  

Pod czas spo tkań z dział kow ca mi po sło wie PiS od nie śli
się jesz cze do wie lu in nych kwe stii. Jed na z nich do ty czy
funk cjo no wa nia PZD, któ re w opi nii nie któ rych po win no
zo stać zli kwi do wa ne. Ja dwi ga Wi śniew ska (okręg wy -
bor czy Czę sto cho wa) uwa ża, że ist nie nie ogól no kra jo -
wej re pre zen ta cji każ dej spo łecz nej or ga ni za cji to obo -
wią zu ją cy po wszech nie stan dard, a nie przy wi lej. Jej zda -
niem idea ogrod nic twa dział ko we go jest bar dzo cen nym
po my słem na spę dze nie wol ne go cza su przez lu dzi 
w okre sie je sie ni ży cia. Pod kre śli ła tak że chęć współ pra -
cy z par la men ta rzy sta mi in nych klu bów w pro ce sie two -
rze nia no we go, do bre go pra wa dla dział kow ców. 

Po li ty cy PiS nie stro nią tak że od ocen pro jek tów PO i SP
do któ re go bar dzo kry tycz nie od no szą się dział kow cy. An -
drzej Bęt kow ski (okręg wy bor czy Kiel ce) uzna je słusz -
ność obaw sa mych dział kow ców i Związ ku w ob li czu
za pre zen to wa nych pro po zy cji le gi sla cyj nych PO, któ re
bez wąt pie nia zmie rza ją do uwol nie nia te re nów ogro dów
dział ko wych i per spek ty wicz ne go ich spie nię że nia. Nie
wy ra ził tak że apro ba ty dla pro jek tu So li dar nej Pol ski, za -
uwa ża jąc np. brak ra cjo nal no ści w za kre sie funk cjo no wa -
nia ogro dów.

Na to miast Piotr Po lak (okręg wy bor czy Sie radz), któ -
ry jest człon kiem ze spo łu po wo ła nym do przy go to wa nia
pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych za pew nił, że
roz wią za nia ja kich chce PiS w żad nym wy pad ku nie bę -
dą skie ro wa ne prze ciw ko dział kow com. Po seł mó wił o
swo bo dzie zrze sza nia się dział kow ców, są do wej ochro nie
dział ki, gwa ran cjom na wy pa dek li kwi da cji ogro du, pra -
wie dzie dzi cze nia dział ki. Z uzna niem wy ra ził się o oby -
wa tel skiej ini cja ty wie. Stwier dził, że ze spół PiS pod
kie row nic twem po sła Bar to sza Kow nac kie go bę dzie dą żył
do kon sul ta cji z Ko mi te tem Ini cja ty wy Usta wo daw czej,
dla te go nie moż na wy klu czyć, że PiS osta tecz nie po prze
pro jekt oby wa tel ski.

mz

➢ Jak co ro ku, do 30 kwiet nia we wszyst kich ROD po -
win ny od być się wal ne ze bra nia spra woz daw cze. 
➢ Rok 2013 jest ro kiem szcze gól nym i trud nym,

gdyż wa żyć się bę dą w nim lo sy ogro dów i Związ ku. 
➢Aby pod kre ślić te szcze gól ne oko licz no ści, Kra jo wa

Ra da PZD wy dru ko wa ła dla wszyst kich człon ków PZD
no we za pro sze nia na wal ne ze bra nia spra woz daw cze.

Zo sta ły one prze sła ne do OZ PZD z prze zna cze niem dla
wszyst kich dział kow ców. W za pro sze niu za ak cen to wa na
jest wy jąt ko wość obec nej sy tu acji w for mie krót kie go
ape lu do dział kow ców za chę ca ją ce go do uczest nic twa 
w wal nych ze bra niach, szcze gól nie ze wzglę du na to, że
rok 2013 jest de cy du ją cym po wy ro ku Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go. Do dat ko wo, do pro po no wa ne go po rząd ku ob -

III. WALNE ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE 
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rad do da ny zo stał punkt – ozna czo ny nr 11 – do ty czą cy
ak tu al nej sy tu acji dział kow ców, ogro dów i Związ ku.
➢ Uwa ża my, że obok sta tu to wych obo wiąz ków, ja -

kie win ny być zre ali zo wa ne przez wal ne ze bra nie spra -
woz daw cze, na le ży przed sta wić dział kow com ak tu al ną
sy tu ację, oby wa tel ski pro jekt usta wy o ROD, któ ry w dniu
5 lu te go 2013 r. zo stał zło żo ny wraz z pod pi sa mi w Sej mie
oraz pro jek ty So li dar nej Pol ski, Plat for my Oby wa tel -
skiej oraz SLD, co one zna czą i co się z ni mi mo że wią -
zać. Na le ży pod kre ślić, że je że li Sejm nie uchwa li no wej
usta wy lub uchwa li usta wę o ogro dach dział ko wych w
wer sji pro po no wa nej przez SP lub PO, to żad ne wal ne ze -
bra nia się już nie od bę dą, a wa run ki funk cjo no wa nia ogro -
du i opła ty na rzu ci wła ści ciel grun tu.
➢ Dla uła twie nia pra cy OZ i za rzą dów ROD, Kra jo wa

Ra da PZD wy da ła ulot ki do ty czą ce za ło żeń do pro jek -
tu usta wy PO („Pro jekt PO – dla dział kow ców czy de -
we lo pe rów” oraz „Dla cze go po sło wie PO chcą skrzyw-
dzić dział kow ców”), któ re są po moc ne w uświa do mie niu
dział kow com nie bez pie czeń stwa. Ulot ki, któ re do tych czas
nie tra fi ły do ogro dów, po win ny te raz zo stać roz pro wa -
dzo ne na wal nych ze bra niach.
➢ Ze wzglę du na sy tu ację ogro dów dział ko wych na le -

ży za dbać o jak naj licz niej szą fre kwen cję na te go rocz -
nych wal nych ze bra niach, a więc za dbać o od po wied nie
wa run ki dla dział kow ców, ter mi no we i pra wi dło we za wia -
do mie nie oraz wy ko rzy stać wszyst kie in ne moż li wo ści,
by za chę cić dział kow ców do udzia łu w wal nym ze bra niu. 
➢ Dział kow cy mu szą mieć świa do mość, że ma my tyl -

ko jed ną szan sę, by obro nić ogro dy i za cho wać kształt
do tych cza so we go ich funk cjo no wa nia. Dział kow cy ma ją
pra wo wie dzieć, że to od ich po sta wy mo że za le żeć los ich
ogro du i każ de go in ne go w Pol sce. Trze ba za dbać o to, by
nie by ły to ostat nie wal ne ze bra nia człon ków ROD.
➢W wal nym ze bra niu wziąć udział po win na oso ba 

z okrę go we go za rzą du, któ ra jest od po wied nio przy go to -
wa na do ob słu gi wal ne go ze bra nia, po sia da wie dzę o ak -
tu al nej sy tu acji Związ ku, jest kom pe tent na, do brze zo rien -
to wa na oraz w spo sób rze tel ny i zro zu mia ły prze ka że
dział kow com wszyst kie nie zbęd ne in for ma cje. Bar dzo
waż na ro la OZ, za rów no w or ga ni za cji wal ne go ze bra nia,
jak i w je go ob słu dze. Wal ne ze bra nia ma ją być ob słu żo -
ne. Ob słu ga po win na się skła dać z naj le piej przy go to wa -
nych dzia ła czy. Do ze spo łu po win ni zo stać włą cze ni
pra cow ni cy me ry to rycz ni OZ. Do brze, gdy by wal ne ze -
bra nia w du żych ROD ob słu ży li praw ni cy oraz człon ko -
wie pre zy dium OZ. Na le ży bo wiem pa mię tać, że ogro dy
są róż ne i wy ma ga ją in dy wi du al ne go po dej ścia, cho ciaż -
by w do bo rze od po wied niej oso by do ob słu gi wal ne go.
Dla te go też oso ba pre zen tu ją ca dział kow com te mat ak -
tu al nej sy tu acji Związ ku po win na się przy go to wać, 
a więc sko rzy stać z Biu le ty nów In for ma cyj nych, ma te ria -
łów (bro szur, ulo tek) i wia do mo ści bie żą co ak tu ali zo wa -
nych na stro nie in ter ne to wej KR PZD. Na le ży rów nież
wy ko rzy stać film pt. „Wy rok na dział kow ców” i wy świe -

tlić go dział kow com. Film ten zo stał do rę czo ny wraz 
z Biu le ty nem In for ma cyj nym nr 1/2013 do wszyst kich za -
rzą dów ROD. Po nie waż więk szość wal nych ze brań od by -
wa się w dru gim ter mi nie, czas po mię dzy pierw szym, 
a dru gim ter mi nem wal ne go po win no się wy ko rzy stać na
za pre zen to wa nie dział kow com fil mu. Moż na go rów nież
wy świe tlić przy oma wia niu punk tu z po rząd ku ob rad, któ -
ry do ty czy ak tu al nej sy tu acji dział kow ców, ogro dów 
i Związ ku. Dział kow com na le ży się rze tel na i peł na in for -
ma cja. Ma ją pra wo zo ba czyć go oso bi ście i sa mo dziel nie
oce nić to, co sta ło się w Try bu na le. 
➢Wal ne ze bra nia spra woz daw cze człon ków ROD po -

win ny okre ślić swój sto su nek do PZD, je go struk tur 
i pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych,
przy go to wa ne go przez Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw -
czej. Na le ży za dbać o to, by przy go to wy wa ne sta no wi ska,
li sty i pe ty cje od po wia da ły ocze ki wa niom dział kow ców.
OZ wi nien udzie lić za rzą dom ROD sto sow nych wska zó -
wek i in struk ta żu. Wska za ne jest, aby wal ne ze bra nia
przy ję ły sta no wi ska:

– w spra wie pro jek tu oby wa tel skie go usta wy o ROD,
– w spra wie pro jek tu So li dar nej Pol ski,
– w spra wie pro po zy cji do pro jek tu Plat for my Oby wa -

tel skiej,
- w spra wie dal sze go funk cjo no wa nia PZD – a więc od -

po wiedź na Apel Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 29 li sto pa da
2012 r. do wszyst kich ro dzin nych ogro dów dział ko wych o
za ję cie sta no wi ska w spra wie dal sze go funk cjo no wa nia
Pol skie go Związ ku Dział kow ców.
➢Na le ży przy po mnieć za rzą dom ROD o wpro wa dzo -

nych uchwa łą nr 246/2012 wy tycz nych do prze pro wa -
dza nia wal nych ze brań w ROD w 2013 r. oraz wzo rach
dru ków nie zbęd nych do ich prze pro wa dza nia. Kom plet
wszyst kich do ku men tów zo stał opu bli ko wa ny w Biu le ty -
nie In for ma cyj nym nr 1/2013. Wzo ry dru ków są w środ -
ku Biu le ty nu, z ła two ścią moż na je za tem wy jąć i po słu-
gi wać się ni mi na wal nych ze bra niach. Wzo ry dru ków zo -
sta ły rów nież za miesz czo ne na stro nie in ter ne to wej 
KR PZD w za kład ce „Pra wo” – „Wzo ry do ku men tów”.
Ma ją one for mę po zwa la ją cą na ich bez po śred nie wy ko -
rzy sta nie.
➢ Na le ży pa mię tać, że zgod nie z § 82 pkt 9 do wal ne -

go ze bra nia spra woz daw cze go na le ży pod ję cie od dziel -
nej uchwa ły w spra wie każ de go za da nia in we sty-
cyj ne go lub re mon to we go w ROD ze wska za niem udzia -
łu człon ków zwy czaj nych w pra cach na ten cel. Rów nież
zgod nie z § 40 ust. 4 re gu la mi nu ROD, uchwa ły do ty czą -
ce bez po śred nio in dy wi du al ne go człon ka PZD spo rzą -
dza ne są ja ko od ręb ne do ku men ty dla każ dej spra wy.
Przy to czo ne po wy żej prze pi sy war te są pod kre śle nia i sto -
so wa nia. Na le ży pa mię tać o tym, aby za rzą dy ROD wy -
ko rzy sty wa ły od dziel ne dru ki uchwał dla każ dej
kon kret nej spra wy. Prak ty ka w ROD po ka zu je bo wiem,
iż po dej mo wa ne są uchwa ły, któ re obej mu ją łącz nie np.
kil ka in we sty cji w ROD, a to za ciem nia ob raz i ro dzi kom -
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pli ka cje w przy pad ku kon tro li ob cych in sty tu cji. Wte dy
trud no jest udo wod nić, że in we sty cje w ogro dzie rze czy -
wi ście zo sta ły prze wi dzia ne do re ali za cji na pod sta wie
uchwa ły wal ne go ze bra nia i wy ka zać, ja kie by ły na ten
cel zbie ra ne środ ki. Za tem na le ży wy strze gać się uchwał
obej mu ją cych kil ka spraw i wy ko rzy sty wać go to we już
wzo ry uchwał dla do bra wła sne go ogro du, dział kow ców
i ca łe go Związ ku. Na le ży o tym wy raź nie przy po mnieć
za rzą dom ROD.
➢Wal ne ze bra nia są rów nież do brą oka zją do spo tka -

nia dział kow ców z przed sta wi cie la mi miej sco wych
władz sa mo rzą do wych oraz in sty tu cji i urzę dów, któ -
rych pra ca ma wpływ na funk cjo no wa nie ogro du. Dla te -
go po żą da nym jest za pra sza nie na wal ne ze bra nie
przed sta wi cie li gmin, rad nych, po li cji, a tak że współ pra -

cu ją cych z ogro dem or ga ni za cji spo łecz nych, pla có wek
oświa to wych itp. Wska za ne jest za pro sze nie po słów,
aby dział kow cy mo gli na wal nym przed sta wić im ak tu al -
ną sy tu ację Związ ku, co my ślą o wy ro ku Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go, oby wa tel skim pro jek cie usta wy o ROD, 
a tak że o in nych pro jek tach do ty czą cych przy szło ści ogro -
dów i Związ ku. Do brze by ło by, aby tych gło sów na ży wo
wy słu cha li po sło wie, któ rzy osta tecz nie bę dą de cy do wać
o przy szło ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.
➢ Pro si my, aby za rzą dy ROD za cho wa ły dba łość o peł -

ną de mo kra cję i prze strze ga nie sta tu tu PZD we wszyst -
kich fa zach wal ne go ze bra nia tzn. w pro ce sie ich przy-
go to wy wa nia, zwo ły wa nia, prze bie gu i do ku men ta cji 
z wal ne go.

AB

W Sej mie nie upo ra no się jesz cze ze zli cze niem po nad
924 ty się cy pod pi sów zło żo nych przez oby wa te li pod pro -
jek tem usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, a nie -
któ rzy par la men ta rzy ści par tii rzą dzą cej już ob wiesz cza ją
wszem i wo bec, że pro jekt jest nie tyl ko nie zgod ny z Kon -
sty tu cją, ale rów nież pod da ją w wąt pli wość je go oby wa -
tel ski cha rak ter.

Ta kie wnio ski moż na wy pro wa dzić z In for ma cji o pro -
jek cie usta wy o ogro dach dział ko wych, któ rą w ostat nim
ty go dniu roz po wszech nia ją nie któ rzy par la men ta rzy ści 
z Plat for my Oby wa tel skiej. Jest to re ak cja na rze ko me
„prze kła ma nia” PZD na te mat pro po zy cji tej par tii do
przy szłe go pro jek tu o ogro dach dział ko wych. Oczy wi ście
nie spre cy zo wa no, o ja kie „prze kła ma nia” mia ło by do -
kład nie cho dzić. Wszak to sa mi po sło wie z PO prze ka za -
li przed sta wi cie lom PZD pi sem ny do ku ment za wie ra ją cy
ta kie pro po zy cje, któ re zo sta ły na stęp nie opu bli ko wa ne 
i sko men to wa ne. Cho dzi ło w koń cu o kon sul ta cje z mi -
lio no wym śro do wi skiem dział kow ców, któ rzy po za po -
zna niu się z tek stem pro po zy cji wy jąt ko wo kry tycz nie
oce ni li po my sły ze spo łu po słów z PO.

Te raz ta kry ty ka nie jest przed sta wia na ja ko nor mal na
re ak cja dział kow ców na wy jąt ko wo nie ko rzyst ne dla nich

pro po zy cje, ale ja ko efekt zręcz nej ma ni pu la cji ze stro ny
de mo nicz ne go PZD, któ ry po przez bli żej nie okre ślo ne
„prze kła ma nia” wpro wa dził dział kow ców w błąd. Naj wy -
raź niej za kła da się, że dział kow cy nie po tra fią sa mi prze -
czy tać i zro zu mieć tek stu opra co wa ne go przez ze spół
po słów z PO. Zda je się, że ta ki pa nu je po gląd wśród au -
to rów przed mio to wej In for ma cji, sko ro po par ty po nad 
924 ty sią ca mi pod pi sów pro jekt usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych okre ślo no ja ko „tzw. oby wa tel ski”.
Uzna no za pew ne, że pra wie mi lion pol skich oby wa te li nie
wie dzia ło pod czym się pod pi su je. Po lek tu rze In for ma cji
od no si się wręcz wra że nie, że gdy by dział kow cy my śle li
trzeź wo i roz sąd nie to obie ma rę ka mi pod pi sa li by się pod
pro po zy cja mi ze spo łu PO, a nie wspar li by pro jek tu 
tzw. oby wa tel skie go. Par la men ta rzy ści PO zdą ży li na wet
prze są dzić, że pro jekt oby wa tel ski jest nie zgod ny z Kon -
sty tu cją i tyl ko pro jekt PO wpro wa dza rze czy wi sty plu ra -
lizm w funk cjo no wa niu ogro dów dział ko wych i na le ży cie
re ali zu je wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Pro blem jed -
nak po le ga na tym, że – oprócz wą skiej gru py po słów PO
– nikt ta kie go pro jek tu jesz cze nie wi dział. Ba! Nie prze -
ka za no na wet do kon sul ta cji ko lej nej – po pra wio nej! 
– wer sji pro po zy cji do ta kie go pro jek tu. Pew nie uzna no,

IV. INFORMACJE RÓ˚NE

1.  Jak PO in for mu je o swo im pro jek cie usta wy o ogro dach dział ko wych 
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że i tak dział kow cy nie zro zu mie ją, a ma kia we licz ny
Zwią zek wszyst ko po prze krę ca i zno wu im wmó wi, że do -
sko na łe dla nich pro po zy cje są śmier tel nym za gro że niem.
Mo że dla te go tym ra zem przed sta wio no pro po zy cje w for -
mie ogól ni ko wych ha seł uję tych w sze ściu punk tach. Mi -
mo tak la ko nicz nej for my war to jed nak usto sun ko wać się
do tych po my słów, aby dział kow cy sa mi mo gli oce nić,
czy przed sta wio ne pro po zy cje ze spo łu po słów PO „moż -
li wie sil nie wspie ra ją dział kow ców”.

Fun da men tal nym za ło że niem przy szłe go pro jek tu PO
jest nie wąt pli wie li kwi da cja PZD i wszyst kich struk tur or -
ga ni za cyj nych, w tym or ga nów pro wa dzą cych dzi siaj
ROD. Skut kiem ta kiej pro po zy cji bę dzie nie tyl ko roz bi -
cie sil nej ogól no pol skiej or ga ni za cji dział kow ców, ale li -
kwi da cja oso by praw nej, ja ką jest PZD, spo wo du je, że
wy ga sną pra wa do grun tów za ję tych przez ogro dy dział -
ko we, zwłasz cza użyt ko wa nie wie czy ste. W efek cie wy -
ga śnie tak że wła sność in fra struk tu ry oraz pra wa dział-
kow ców do dzia łek i ma jąt ku. Praw nie ca łe to mie nie sta -
nie się wła sno ścią gmi ny (Skar bu Pań stwa) ja ko wła ści -
cie la grun tu. Na stą pi więc ko mu na li za cja (na cjo na li za cja)
pry wat ne go mie nia. Po wsta nie więc ko niecz ność po now -
ne go na by wa nia praw do te go mie nia. Po nad to z ma jąt ku
PZD ma być utwo rzo ny tzw. Kra jo wy Fun dusz Ogro do -
wy. Wy ni ka stąd, że spo łecz ne ak ty wa sa mo rzą du dział -
kow ców ma ją być w za rzą dzie in sty tu cji pań stwo wej,
któ ra bę dzie de cy do wa ła o ich roz dy spo no wa niu.  

We dług pro po zy cji, ogro dy ma ją być pro wa dzo ne przez
sto wa rzy sze nia, któ re bę dą two rzo ne od pod staw przez
dział kow ców. Pro po nu je się swo isty kon kurs – sto wa rzy -
sze nie z naj więk szym po par ciem dział kow ców za wrze z
wła ści cie lem grun tu umo wę na pro wa dze nie ogro du. Do -
tych cza so we pro po zy cje za kła da ły, że w trak cie trwa nia
umo wy wła ści ciel bę dzie mógł wy mie nić sto wa rzy sze nie
na in ne, któ re uzy ska więk sze po par cie, a na wet w ogó le
roz wią zać umo wę i sa mo dziel nie pro wa dzić ogród lub po -
wie rzyć pro wa dze nie „ko mu in ne mu”. Sto wa rzy sze nie
mia ło by fak tycz nie pod le gać wła ści cie lo wi grun tu, któ ry
wy ra żał by zgo dę na in we sty cje w ogro dzie i otrzy my wał
co rocz nie od sto wa rzy sze nia szcze gó ło wą in for ma cję fi -
nan so wą.

Po sło wie PO kon se kwent nie po mi ja ją fakt, że we dług
ich pro po zy cji ist nie ją ce ogro dy nie za cho wa ją obec nych
praw do grun tów – li kwi da cja PZD spo wo du je, że pra wa
te wy ga sną. Ozna cza to, że np. ogro dy dzia ła ją ce dzi siaj w
opar ciu o nie od płat ne użyt ko wa nie wie czy ste, utra cą to
pra wo wraz z wej ściem pro po no wa nych roz wią zań. Stąd
wła śnie bę dą mu sia ły od no wa je na być na za sa dach po -
dob nych do no wych ogro dów. We dług udo stęp nio nych
pro po zy cji, wy bra ne sto wa rzy sze nie ma za wie rać umo wę
dzier ża wy, któ ra okre śli m. in. spo sób ko rzy sta nia ze zna -
cjo na li zo wa nej in fra struk tu ry oraz obo wiąz ki sto wa rzy -
sze nia do ty czą ce re kul ty wa cji te re nu w ra zie li kwi da cji
ogro du. Ta ka umo wa bę dzie cza so wa i od płat na. Prze wi -
dzia no ak tu ali zo wa ną opła tę rocz ną – do 0,2% war to ści

grun tu. W wie lu mia stach ta ka staw ka by ła by nie do
udźwi gnię cia dla dział kow ców i prze są dzi los ogro dów.
Zwłasz cza że pro po no wa ne umo wy bę dą mo gły być roz -
wią zy wa ne z róż nych przy czyn, m.in. na ru sza nie obo -
wiąz ków umow nych.

Au to rzy pro po zy cji rów nież po mi ja ją, że wy ga śnię cie
praw do grun tów za ję tych przez ogro dy dział ko we 
(np. użyt ko wa nia wie czy ste go) spo wo du je tak że wy ga -
śnię cie obec nych praw dział kow ców do dzia łek. Dla te go
wła śnie w ujaw nio nych wcze śniej pro po zy cjach każ dy
dział ko wiec mu siał by za wrzeć no wą „umo wę o ko rzy sta -
nie z dział ki”, któ ra obo wią zy wa ła by nie dłu żej niż umo -
wa sto wa rzy sze nia z gmi ną. Pra wo z tej umo wy by ło by
za sad ni czo nie od płat ne, jed nak dział kow cy mu sie li by
uczest ni czyć w opła cie rocz nej za dzier ża wę grun tu pod
ogród.

W swo jej in for ma cji au to rzy pro po zy cji za pew nia ją, że
nie na kła da ją na dział kow ców po dat ków. Być mo że pod
wpły wem pro te stów dział kow ców zmie ni li swo je do tych -
cza so we po my sły, któ re za kła da ły zwol nie nie sto wa rzy -
szeń od po dat ku pła co ne go od grun tu przy obo wiąz ku
uisz cza nia opła ty rocz nej za dzier ża wę te go grun tu. Przy
ta kim za pi sie obo wią zy wał by jed nak po da tek od bu dyn -
ków (al tan), któ ry obec nie wy no si 7,66 zł/m2 po wierzch -
ni użyt ko wej, a więc przy naj więk szych al ta nach po da tek
wy niósł by po nad 500 zł rocz nie. Do dat ko wo, każ dy dział -
ko wiec mu siał by wów czas par ty cy po wać w po dat kach za
bu dyn ki ogól ne. Za pła co ny po da tek nie wró cił by do ogro -
du, czy li dział kow cy i tak bę dą mu sie li pła cić na utrzy ma -
nie, re mon to wa nie lub mo der ni za cję ma jąt ku wła sne go 
i ogro du. Ozna cza ło by to po trze bę zwięk sze nia opłat
ogro do wych.

W in for ma cji wy czy tać rów nież moż na, iż „nie praw dą
jest, że ro bi my za mach na al tan ki (…)”. Tym cza sem 
w opu bli ko wa nych wcze śniej pro po zy cjach ze spół PO dą -
żył do ra dy kal nej zmia ny za sad do ty czą cych al tan, któ re
mia ły by być obiek ta mi tym cza so wy mi, nie po łą czo ny mi
trwa le z grun tem oraz słu żyć „dzien ne mu po by to wi”. No -
we al ta ny mia ły mieć do 20 m2 i tyl ko jed ną kon dy gna cję.
Na to miast ist nie ją ce al ta ny mu sia ły by zo stać do sto so wa -
ne do po wyż sze go sta nu w ter mi nie 10 lat. Wpraw dzie pod
wpły wem pro te stów dział kow ców ze spół PO od szedł póź -
niej od po my słu zmniej sze nia po wierzch ni al tan do 
20 m2, jed nak nie od że gna no się do tąd od po zo sta łych
po my słów, zwłasz cza za ka zu trwa łe go zwią za nia al ta ny 
z grun tem. Trud no zro zu mieć sens ta kie go ogra ni cze nia,
nie mó wiąc już o ce lo wo ści do sto so wa nia ist nie ją cych al -
tan do te go wy mo gu. Ist nie ją też wąt pli wo ści co do wy pła -
ty od szko do wań za ta kie al ta ny w ra zie li kwi da cji ogro du
dział ko we go, sko ro rów nie do brze moż na jej prze nieść w
in ne miej sce. 

Je że li cho dzi o za sa dy li kwi da cji ogro dów, to ze spół PO
pro po nu je do pusz czal ność ta kiej li kwi da cji na ce le pu -
blicz ne al bo re ali za cję pla nów za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go. Prze wi du ją tak że od two rze nie ogro du oraz
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wy pła tę od szko do wań dla dział kow ców. Nie ma jed nak 
– wzo rem pro jek tu oby wa tel skie go - pro po zy cji o roz -
strzy ga niu spo rów co do za sad no ści li kwi da cji przez są dy.
Kwe stie te przy pusz czal nie za ła twiał by wła ści ciel grun -
tu, a nie za do wo le ni dział kow cy by li by zmu sze ni do cho -
dzić swo ich praw na wła sną rę kę. Ta kie roz wią za nie
by ło by szcze gól nie groź ne, gdyż brak me cha ni zmów
gwa ran tu ją cych re al ną re ali za cję upraw nień dział kow -
ców w ra zie li kwi da cji ogro dów ozna cza w prak ty ce, 
że na wet naj lep sze pra wa mo gą po zo stać mar twe na pa -
pie rze.

Po wyż sze uwa gi wska zu ją, że ist nie je wie le za sad nych
wąt pli wo ści i za strze żeń co do pro po zy cji do tych czas
ujaw nio nych przez ze spół po słów PO. Wy da je się, że na -
stał już naj wyż szy czas, aby przed sta wi li go to wy pro jekt
i roz po czę li po waż ną i me ry to rycz ną dys ku sję nad roz -

wią za nia mi, któ re pro po nu ją mi lio no wi pol skich ro dzin.
Ta kiej dys ku sji z pew no ścią nie słu ży skry wa nie wła snych
po my słów oraz bez pod staw ne oskar ża nie in nych o zdroż -
ne dzia ła nia tyl ko dla te go, że ośmie li li się wy ra zić swo je
sta no wi sko co do ujaw nio nych pro po zy cji. Trud no bo -
wiem ocze ki wać je dy nie za chwy tów i en tu zja zmu, na le -
ży przyj mo wać me ry to rycz ną kry ty kę i ją ewen tu al nie
od pie rać rze czo wą ar gu men ta cją. Po sło wie par tii rzą dzą -
cej nie po win ni ob ra żać się na oby wa te li tyl ko dla te go, że
ma ją in ne po glą dy i ocze ki wa nia co do funk cjo no wa nia
ogrod nic twa dział ko we go. Spo łecz ność pol skich dział -
kow ców oraz ich ini cja ty wa oby wa tel ska za słu gu ją na po -
waż ne i part ner skie trak to wa nie. Te go wy ma ga ją
stan dar dy de mo kra tycz ne go pań stwa pra wa re ali zu ją ce go
za sa dę spo łe czeń stwa oby wa tel skie go.

Opra co wał:
Ze spół praw ny PZD

2. Dział kow cy to bli sko 4-mi lio no wy elek to rat wy bor czy

Ka len darz po li tycz no wy bor czy ja sno po ka zu je, że w
cią gu naj bliż szych dwóch lat Po la ków cze ka ją waż ne wy -
bo ry, od któ rych mo że za le żeć tak że przy szłość dział kow -
ców i ogro dów. Wy bor czy ma ra ton za cznie się już na
wio snę 2014 ro ku gło so wa niem na kan dy da tów do Par la -
men tu Eu ro pej skie go. Czte ry mie sią ce póź niej uda my się
do urn wy bor czych, by de cy do wać o wła dzach sa mo rzą -
do wych. Osiem mie się cy póź niej, to zna czy na po cząt ku
2015 wy bie rze my gło wę pań stwa, a na stęp nie na je sie ni
wy bie rać bę dzie my no wy par la ment. Naj waż niej szy bę -
dzie jed nak sam po czą tek te go ma ra to nu – wio sna 2014 i
wy bo ry do eu ro par la men tu. Dla cze go? Wy bo ry do Par la -
men tu Eu ro pej skie go bę dą de mo kra tycz nym i od dol nym
po twier dze niem sym pa tii i uzna nia spo łe czeń stwa wo bec
par tii po li tycz nych. Nie bez zna cze nia dla par tii bę dzie
suk ces czy po raż ka, bo kto po tknie się na po cząt ku, czy li
w pierw szych wy bo rach, ten ma ma łe szan se na suk ces w
wy bo rach ostat nich, czy li naj waż niej szych – do Sej mu.
Dla te go wła śnie wszyst kie ugru po wa nia po trak tu ją start
w elek cji do PE bar dzo po waż nie. To zaś ro dzi na dzie ję i
ocze ki wa nia śro do wi ska dział kow ców. Je śli po li ty kom za -
le ży na gło sach 4-mi lio no wej spo łecz no ści dział ko wej, to
mu szą się po sta rać i to bar dzo, by te gło sy otrzy mać.
Obiet ni ce to już za ma ło. Te raz po trzeb ne są czy ny, któ re
ja sno po ka żą ja kie są ich za mia ry i w ja kim kie run ku
zmie rza ją po szcze gól ne par tie po li tycz ne w na szym kra -
ju. To te czy ny bę dą oce nia ne przez ca łą spo łecz ność
dział ko wą, któ ra wła śnie przy urnie wy bor czej, kre śląc
krzy żyk przy na zwi sku, wy ra zi swo je zda nie po przez
„dzię ku ję” lub po przez ”we to”. Wszak każ dy po li tyk, któ -
ry wy star tu je w wy bo rach, tak że tych do eu ro par la men tu,

ma za so bą za ple cze po li tycz ne, któ re ma wpływ na de cy -
zje pol skie go par la men tu i sta no wie nie ustaw, któ re ma ją
słu żyć spo łe czeń stwu w ko lej nych la tach. 

Co dział kow cy ma ją wspól ne go z Par la men tem Eu ro -
pej skim, za py ta ją scep ty cy. Otóż mo że oka zać się, że bar -
dzo wie le. 

Wy star czy spoj rzeć w sta ty sty ki po przed nich wy bo rów
do PE. Nie speł na 7,5 mi lio na osób od da ło swój głos wy -
bie ra jąc 50 osób, któ re re pre zen tu ją nas obec nie na are nie
mię dzy na ro do wej. O tym, kto otrzy mał man dat eu ro par -
la men ta rzy sty de cy do wa ło cza sem na wet mniej niż 6 tys.
gło sów wy bor ców (okręg wy bor czy nr 10 obej mu ją cy ob -
szar wo je wódz twa ma ło pol skie go i świę to krzy skie go, Ja -
cek Wło so wicz otrzy mał 5610 gło sów).

Czyn ne pra wa wy bor cze, a więc pra wo wy bie ra nia w
wy bo rach do Par la men tu Eu ro pej skie go ma oby wa tel pol -
ski, któ ry naj póź niej w dniu gło so wa nia koń czy 18 lat oraz
oby wa tel Unii Eu ro pej skiej, nie bę dą cy oby wa te lem pol -
skim, któ ry naj póź niej w dniu gło so wa nia koń czy 18 lat,
oraz sta le za miesz ku je na te ry to rium Rze czy po spo li tej
Pol skiej. 

Tym cza sem spo łecz ność dział ko wa to po nad mi lion sa -
mych dział kow ców, a do te go ich ro dzi ny, dzie ci i ich mał -
żon ko wie – ra zem two rzą kil ku mi lio no wy elek to rat
wy bor czy. W każ dym więk szym mie ście spo łecz ność
dział ko wa to kil ka dzie siąt ty się cy po ten cjal nych gło sów.
W su mie w ska li ca łe go kra ju to po tęż ny głos, z któ rym
trze ba się li czyć i o któ ry war to za bie gać. Co wię cej jak
wska zu ją ba da nia Pol skie go Ge ne ral ne go Stu dium Wy -
bor cze go po ziom fre kwen cji jest naj wyż szy wśród osób
w śred nim wie ku, a naj niż szy wśród osób naj młod szych.
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Tym cza sem, jak wska zu je ba da nie „Kim są pol scy dział -
kow cy” po nad po ło wę ca łej spo łecz no ści dział kow ców
two rzą oso by w wie ku 36-65lat, a więc te, któ re prze ja -
wia ją sta łą ak tyw ność wy bor czą. To po win no dać do my -
śle nia wszyst kim po li ty kom – za rów no tym sa mo rzą-
do wym, kra jo wym, jak i tym z aspi ra cja mi eu ro pej ski mi.

Oby wa te le cho dząc do wy bo rów za pew nia ją so bie de -
mo kra cję. To tak że spo sób na eg ze kwo wa nie po li tycz nej
od po wie dzial no ści za pod ję te w cza sie swo jej ka den cji
dzia ła nia i de cy zje. Dział kow cy idąc do wy bo rów ma ją
szan se i moż li wo ści za pew nić so bie swój dal szy byt.
Wszak w mi ło ści i na woj nie każ dy chwyt jest do zwo lo -
ny, a dział kow cy od wie lu lat to czą ba ta lię o oca le nie ogro -
dów i praw. Tym cza sem na si eu ro pej scy są sie dzi -dział-
kow cy ta kich pro ble mów nie ma ją. W sto li cy Nie miec 
– Ber li nie, któ re go po wierzch nia wy no si 890 km², a za -
miesz ku je go pra wie 3,5 mln osób (dla po rów na nia: War -
sza wa zaj mu je po wierzch nię wy no szą ca 517 km² z oko ło
2 mln miesz kań ców) urzą dzo nych jest 69 300 dzia łek ro -
dzin nych, a ich łącz na po wierzch nia to 3 562 ha (w War -
sza wie znaj du je się 176 ogro dów dział ko wych i 29 340
dzia łek, o łącz nej po wierzch ni 1 134 ha). W Ham bur gu
jest 36 000 dzia łek (po wierzch nia: 1 450 ha), w Lip sku 
– 32 000, w No rym ber dze – 23 500, a we Frank fur cie nad
Me nem – 15 700. Za tem u na szych za chod nich są sia dów,
ruch ogrod nic twa dział ko we go, co wy ra ża ją im po nu ją ce
licz by, jest zde cy do wa nie bar dziej roz wi nię ty w mia stach,
niż u nas w Pol sce. We Fran cji naj więk sza licz ba dzia łek
znaj du je się w Stras bur gu – 6 000. Rów nie du żo dzia łek
jest w Pa ry żu – 5 000. W sto li cy Czech, Pra dze, na swo -
ich dział kach go spo da ru je 8 694 dział kow ców. Wnio sek?
Dział ki ist nie ją w ca łej Eu ro pie i nikt ich tam nie li kwi du -
je, by two rzyć no we osie dla, skle py, a na wet par ki. Nikt
nie mó wi dział kow com, że zaj mu ją zbyt cen ne te re ny
miej skie, któ re prze cież mia sto mo że wy ko rzy stać le piej,

ra cjo nal niej. Czy zie mia w Pa ry żu lub Ber li nie jest mniej
cen na od tej w War sza wie, Wro cła wiu czy Kra ko wie?

A mo że to tyl ko kwe stia zwy kłej po li ty ki i po li ty ków
sta no wią cych pra wo. Za tem je śli ma my swo ich przed sta -
wi cie li w Par la men cie Eu ro pej skiej, a Pol ska od 9 lat na -
le ży do Unii Eu ro pej skiej po ra zmie nić my śle nie pol skich
po li ty ków na bar dziej eu ro pej skie? Pol ski Zwią zek dział -
kow ców od wie lu lat na le ży do Mię dzy na ro do we go Biu -
ra Ogro dów Dział ko wych i Ro dzin nych z sie dzi bą w Luk-
sem bur gu. Sku pia on 15 na ro do wych związ ków zrze sza -
ją cych bli sko 3 mln dział kow ców. Ruch dział ko wy w kra -
jach eu ro pej skich dzia ła pręż nie, słu żąc spo łe czeń stwu,
ro dzi nom i śro do wi sku. 

Aby głos pol skich dział kow ców był sil ny tak że w Eu ro -
pie mu si my dbać o to, by wy bie ra ni przez nas kan dy da ci
by li pro -dział ko wi. To waż ne, by mieć wspar cie tak że na
are nie mię dzy na ro do wej. Pol ski Zwią zek Dział kow ców 
i kil ku dzie się ciu dział kow ców za skar ży ło wy rok Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go z 11 lip ca 2012 ro ku do Eu ro pej -
skie go Try bu na łu Praw Czło wie ka w Stras bur gu, bo wiem
Rzecz po spo li ta Pol ska po przez ten wy rok na ru szy ła art. 6
ust. 1, art. 11, art. 13, art. 14 w związ ku z art. 6 i art. 11
Kon wen cji o Ochro nie Praw Czło wie ka i Pod sta wo wych
Wol no ści oraz art. 1 Pro to ko łu nr 1 do tej Kon wen cji. Po -
nad to Mię dzy na ro do we Biu ro Ogro dów Dział ko wych 
i Ro dzin nych z sie dzi bą w Luk sem bur gu skie ro wa ło list w
spra wie pol skich dział kow ców do Ko mi sji Eu ro pej skiej.
Jej człon ków zaś za twier dza nie kto in ny jak Par la ment
Eu ro pej ski. Wy bór sil nej i prodział ko wej pol skiej re pre -
zen ta cji w tym ogra nie eu ro pej skim mo że więc mieć du -
że zna cze nie tak że dla spra wy pol skich dział kow ców, je śli
za szła by w przy szło ści ta ka po trze ba. 

Zrób my wszyst ko, by głos Pol ski i wpły wy na are nie
mię dzy na ro do wej by ły sil niej sze i z ko rzy ścią tak że dla
ca łe go śro do wi ska dział ko we go.

ah

3. Re wo lu cja w wy bo rach sa mo rzà do wych z ko rzy Êcià dla dział kow ców

Wy bo ry sa mo rzą do we to czas, kie dy ma my moż li wość
de cy do wa nia o tym, kto bę dzie w na szym imie niu po dej -
mo wał naj waż niej sze de cy zje w na szym lo kal nym śro do -
wi sku. Za nim ru szy ma chi na wy bor czych obiet nic war to
przy po mnieć, że naj bliż sze wy bo ry władz do sa mo rzą dów
od bę dą się już za 1,5 ro ku i to we dług no wej or dy na cji.
W dniu 1 sierp nia 2011 r. we szły w ży cie no we prze pi sy
pra wa wy bor cze go – usta wa z dnia 5 stycz nia 2011 r. 
- Ko deks Wy bor czy. Usta wą tą za stą pio no do tych cza so we
or dy na cje wy bor cze. Ko deks wpro wa dził sze reg no wo ści
w re ali za cji przez oby wa te li pra wa wy bor cze go, jak choć -
by gło so wa nie ko re spon den cyj ne, czy gło so wa nie przez

peł no moc ni ka. Cel tych zmian to umoż li wie nie i uła twie -
nie do stę pu do wy bo rów dla osób z nie peł no spraw no ścią,
osób star szych lub scho ro wa nych. Rzecz nik Praw Oby -
wa tel skich sza cu je, że ok. 2 mln Po la ków ma z tym pro -
ble my z po wo du ba rier i z te go po wo du nie uczest ni czy w
wy bo rach. 

W przy pad ku wy bo rów do rad gmin No wy Ko deks Wy -
bor czy wpro wa dza okrę gi jed no man da to we we wszyst -
kich jed nost kach gmin nych z wy jąt kiem miast na pra wach
po wia tu. Od 1 stycz nia 2013 r. 66 miast ma sta tus mia sta
na pra wach po wia tu. Są to z re gu ły mia sta po wy żej 
100 tys. miesz kań ców z kil ko ma wy jąt ka mi, jak: Świ no -
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uj ście, Gru dziądz, Za mość, So pot, Bia ła Pod la ska, czy
Świę to chło wi ce. Peł na li sta do stęp na jest na stro nie in ter -
ne to wej: http://pl.wi ki pe dia.org/wi ki/Mia sto_na_pra -
wach_po wia tu. 

To już ko lej ne zmia ny w pra wie wy bor czym na okrę gi
jed no man da to we. Pierw sze mia ły miej sce w ro ku ubie -
głym, kie dy pod czas wy bo rów par la men tar nych do Se na -
tu wy bie ra li śmy wy łącz nie jed ne go kan dy da ta z okrę gu.
Ta kie roz wią za nie sto su ją już naj waż niej sze pań stwa Eu -
ro py, jak choć by Wiel ka Bry ta nia czy Fran cja.

W związ ku z tym Pań stwo wa Ko mi sja Wy bor cza na ło -
ży ła na sa mo rzą dy obo wią zek pod ję cia sto sow nych
uchwał w spra wie no we go po dzia łu jed no stek sa mo rzą du
te ry to rial ne go na okrę gi wy bor cze, usta le nia ich gra nic 
i nu me rów oraz licz by rad nych wy bie ra nych w każ dym
okrę gu wy bor czym.  Usta la nie gra nic okrę gów wy bor -
czych spra wi ło gmi nom spo ro kło po tów. Za wsze bo wiem
znaj dzie się gru pa sa mo rzą dow ców lub miesz kań ców nie -
za do wo lo nych z pro po no wa ne go po dzia łu. Okrę gi nie zo -
sta ły wy zna czo ne w do wol ny spo sób, ale na pod sta wie
nor my przed sta wi ciel skiej, któ ra za leż na jest od licz by
miesz kań ców (ilo raz licz by miesz kań ców przez licz bę
man da tów w ra dzie). Co ozna cza ta zmia na w po rów na niu
z tym, do cze go przy wy kli śmy od po cząt ku lat dzie więć -
dzie sią tych? 

Wy bo ry w 2014 bę dą pierw szy mi pod czas któ rych 
o tym, kto za sia dać bę dzie w ra dzie mia sta bę dzie mia ła
wpływ licz ba od da nych gło sów na kan dy da ta, a nie na li -
stę. Do tej po ry li czo no me to dą D’Hond ta i zda rza ło się,
że man dat otrzy my wa ła oso ba z ni ski mi wy ni ka mi wy -
bor czy mi – cią gnę ła ją za so bą tzw. lo ko mo ty wa li sty. We -
dług no wych za sad do ta kich sy tu acji ma nie do cho dzić,
bo wiem w jed nym okrę gu do zdo by cia bę dzie tyl ko je den
man dat, co ozna cza, że do ra dy wej dzie ten, któ ry otrzy -
ma naj więk szą licz bę gło sów. Roz wią za nie to ma w za ło -
że niu do pro wa dzić do wy ło nie nia w da nej gru pie wy -
bor czej li de ra, któ ry bę dzie zo bo wią za ny i od po wie dzial -
ny oso bi ście za swo je de cy zje przed wy bor ca mi. War to i
trze ba za uwa żyć, że do roz dy spo no wa nia pod czas wy bo -
rów bę dzie oko ło 40 tys. man da tów rad nych, z cze go po -
nad 30 tys. zo sta nie roz dy spo no wa ne w gmi nach li czą -
cych do 20 tys. miesz kań ców. To zaś otwie ra no we moż -
li wo ści przed oso ba mi, któ re w swo ich śro do wi skach są
zna ne i cie szą się au to ry te tem. Bo wiem o man dat rad ne -
go bę dzie mógł ubie gać się każ dy miesz ka niec gmi ny po -
sia da ją cy bier ne pra wo wy bor cze. No we pra wo wy bor cze
po zwa la na start każ de mu, kto uzbie ra 15 pod pi sów po -
par cia. Gło so wa nie bę dzie do ty czyć kon kret nych osób, 
a nie par tyj nych list. Wo bec te go na le ży spo dzie wać się
du żej licz by kan dy da tów, ale pa mię tać na le ży o tym, że
zwy cięz ca mo że być tyl ko je den. 

W wy bo rach sa mo rzą do wych w 2014 nie zmie nią się
tyl ko za sa dy wy bo ru pre zy den tów miast, bur mi strzów i
wój tów. Po nie waż są to tyl ko or ga ny wy ko naw cze, przez
któ re gmi na wy ko nu je swo je za da nia, tu obo wią zu je za sa -

da więk szo ści gło sów, a w przy pad ku bra ku roz strzy gnię -
cia w pierw szej tu rze, od by wa się dru ga run da gło so wa nia.
Już te raz nie któ re par tie roz po czy na ją przy go to wa nia do
wy bo rów. 

Tak że dla dział kow ców wy bo ry sa mo rzą do we są nie -
zwy kle waż nym wy da rze niem. Wbrew po zo rom lu dzie są
spra wie dli wi i po tra fią wła ści wie oce nić pra cę dla do bra
wspól ne go. Zgod nie z no wym za my słem okrę gów jed no -
man da to wych, rad ny ma być bli żej swo ich wy bor ców. 
W ma łym okrę gu - wy bor cy ma ją wie dzieć, z kim bę dą
się kon tak to wać i kto w ich imie niu, bę dzie dzia łał na fo -
rum Ra dy Miej skiej. Okrę gi jed no man da to we to za tem
po dwój na szan sa dla dział kow ców.

Z jed nej stro ny dział kow cy mo gą od po wied nio oce nić
do tych cza so wych sa mo rzą dow ców i ich współ pra cę ze
śro do wi skiem dział ko wym, a tak że roz li czyć z do tych cza -
so wych dzia łań na rzecz ogro dów po ka zu jąc im „czer wo -
ną kart kę” (blo ku jąc w ten spo sób ich dal sze dzia ła nia na
szko dę spo łecz no ści dział ko wej), lub mo gą też swo im wy -
bor czym gło sem do ce nić i na gro dzić ich wy sił ki, je śli na
to za słu gu ją. Lu dzie bę dą oce nia ni i roz li cza ni przez wy -
bor ców za to, co zro bi li, a nie za to, co obie ca li. Nie bę dzie
roz my wa nia od po wie dzial no ści i ar gu men tów w sty lu „to
wła dze par tii tak za de cy do wa ły, więc mu sia łem tak za gło -
so wać”. Z dru giej stro ny okrę gi jed no man da to we to szan -
sa dla naj bar dziej do świad czo nych i nie za leż nych spo-
łecz ni ków, któ rzy ma jąc sze ro kie po par cie wśród swo je -
go śro do wi ska dział ko we go, mo gą spró bo wać swo ich sił
w wy bo rach na rad nych. W nie któ rych miej scach okrę gi
wy bor cze bę dą li czyć od 1 000 do 2 000 miesz kań ców.
Wy star czy bo wiem zmo bi li zo wać miesz kań ców te go
okrę gu i prze ko nać do swo jej kan dy da tu ry spo łecz ność te -
go okrę gu, by stać się rad nym. Teo re tycz nie mo że stać się
tak, że wy star czy za le d wie kil ka set gło sów, by osią gnąć
suk ces. Do wy bo ru po trze ba zwy kłej więk szo ści – a ta jest
tym mniej sza, im mniej lu dzi idzie do urn wy bor czych. 
W okrę gach jed no man da to wych za sa da pod sta wo wa to
by cie zna nym – tyl ko zna ni i po pu lar ni mo gą li czyć na
wy bór. I za uważ my – cho dzi o ta ką po pu lar ność, któ ra
spo wo du je, że lu dzie rze czy wi ście pój dą do wy bo rów 
i od da dzą głos! Sa ma po pu lar ność to za ma ło. Mu si prze -
ło żyć się na mo bi li za cję przy wy bo rach. Dla ko mi te tów
(lub – ini cja tyw) wy bor czych ozna cza to jed no: trze ba wy -
brać tyl ko jed ne go, sil ne go kan dy da ta, a nie jak do tych -
czas – kil ku, ale mier nych. Ten wy bór bę dzie de cy do wał
o suk ce sie lub klę sce. Z dru giej stro ny – to bę dzie mo bi -
li za cja dla kan dy da tów, aby przez ko lej ne czte ry la ta peł -
nie nia obo wiąz ków w Ra dzie Mia sta za pi sać się w pa-
mię ci po ten cjal nych wy bor ców.

Po wy ro ku TK wie lu po li ty ków de kla ro wa ło, że dział -
kow com i ogro dom nie sta nie się krzyw da. Tym cza sem
za le d wie pa rę mie się cy póź niej po ja wi ły się pro jek ty usta -
wy dział ko wej So li dar nej Pol ski i Plat for my Oby wa tel -
skiej, któ re po ka zu ją, ile war te są po li tycz ne obiet ni ce.
Chy ba nikt nie ma wąt pli wo ści, że te pro jek ty są ogrom -
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nie krzyw dzą ce dla dział kow ców i zmie rza ją do cał ko wi -
tej li kwi da cji ogro dów. O sprze ci wie ca łe go śro do wi ska
użyt kow ni ków dzia łek i ne ga tyw nej oce nie tych pro jek -
tów świad czą licz ne sta no wi ska, ape le i li sty wy sy ła ne 
w tej spra wie do po li ty ków, pre mie ra, Mar sza łek Sej mu 
i Pre zy den ta. Dla te go dział kow cy na ucze ni tym do świad -
cze niem nie da dzą się już zwieść ko lej nym „pu stym sło -
wom” i ko lej nym nic nie zna czą cym obiet ni com. Te raz

po trzeb ne są czy ny, któ re już za pół to ra ro ku w wy bo rach
sa mo rzą do wych zo sta ną oce nio ne przez 4 mi lio no wą spo -
łecz ność ro dzin dział ko wych. Nie po zwól my po li ty kom
de cy do wać bez nas o na szych spra wach. Przy po mnij my
im, że każ de ich dzia ła nie bę dzie pod le ga ło rze tel nej 
i spra wie dli wej oce nie ogrom nej rze szy wy bor ców 
– dział kow ców.

ah

4. Czy da ne oso bo we człon ków ROD pod le ga jà re je stra cji w ogól no kra jo wym 
re je strze zbio rów da nych oso bo wych GIODO?

Jed nym z za dań Ge ne ral ne go In spek to ra Ochro ny Da -
nych Oso bo wych (GIODO) jest pro wa dze nie ogól no kra -
jo we go re je stru zbio rów da nych oso bo wych oraz
udzie la nie in for ma cji o za re je stro wa nych zbio rach 
(art. 12 pkt. 4 usta wy o ochro nie da nych oso bo wych z dnia
29.08.1997 r.). Ce lem re je stru jest stwo rze nie moż li wo ści
kon tro li przez GIODO, kto i ja kie da ne zbie ra, aby w kon -
se kwen cji za pew nić au ten tycz ną ochro nę dóbr oso bi stych
oby wa te li.

Obo wią zek zgło sze nia zbio ru da nych oso bo wych do re -
je stra cji cią ży na ad mi ni stra to rze da nych. Przy czym przez
ad mi ni stra to ra da nych na le ży ro zu mieć or gan pań stwo wy,
or gan sa mo rzą do wy, a tak że oso bę fi zycz na, oso bę praw -
ną, je że li prze twa rza da ne oso bo we w związ ku z dzia łal -
no ścią za rob ko wą, za wo do wą lub dla re ali za cji ce lów
sta tu to wych. 

Ogól no kra jo wy re jestr zbio rów da nych oso bo wych jest
re je strem jaw nym. Oso by za in te re so wa ne mo gą prze glą -
dać go w biu rze GIODO oraz za po śred nic twem elek tro -
nicz nej plat for my e -GIODO, któ ra umoż li wia prze szu-
ki wa nie da nych we dług na zwy zbio ru, na zwy ad mi ni stra -
to ra da nych, sie dzi by ad mi ni stra to ra, czy też REGONU.

Wpis da nych oso bo wych do re je stru na stę pu je na wnio -
sek ad mi ni stra to ra. Ge ne ral ny In spek tor w po stę po wa niu
re je stro wym ba da, czy na de sła ne wnio ski speł nia ją wy -
mo gi for mal ne, czy zbie ra nie i prze twa rza nie da nych od -
by wa się zgod nie z usta wą o ochro nie da nych oso bo wych
oraz czy urzą dze nia i sys te my in for ma tycz ne słu żą ce do
prze twa rza nia da nych speł nia ją pod sta wo we wa run ki
tech nicz ne i or ga ni za cyj ne. Je że li wnio ski te nie speł nia -
ją po wyż szych wa run ków, wy ni ka ją cych z art. 44 usta wy,
Ge ne ral ny In spek tor od ma wia re je stra cji. Od ma wia 
rów nież, gdy wnio sek zo stał zło żo ny przez ad mi ni stra to -
ra, któ ry jest zwol nio ny z obo wiąz ku ta kiej re je stra cji 
(art. 43 usta wy).

Spo sób prze twa rza nia i ochro ny da nych oso bo wych 
w Pol skim Związ ku Dział kow ców zo stał ure gu lo wa ny 
w trzech uchwa łach Pre zy dium KR PZD: nr 63/2003 
z dnia 11.06.2003 r. w spra wie za sad i try bu pro wa dze nia
re je stru człon ków PZD (Biu le tyn In for ma cyj ny nr 5/2003),

nr 12/2008 z dnia 24.01.2008 roku w spra wie re je stru
człon ków or ga nów PZD (Biu le tyn In for ma cyj ny PZD 
nr 6/2008) oraz nr 147/2009 z dnia 28.10.2009 r. w spra -
wie wpro wa dze nia wy tycz nych do ty czą cych prze twa rza -
nia i ochro ny da nych oso bo wych w jed nost kach PZD
(Biu le tyn In for ma cyj ny PZD nr 16/2009).

Zgod nie z ni mi, w Pol skim Związ ku Dział kow ców pro -
wa dzo ne są dwa re je stry do ty czą ce da nych oso bo wych
użyt kow ni ków dzia łek (re jestr człon ków PZD oraz re jestr
człon ków or ga nów ROD). Za wie ra ją one m.in. ta kie in -
for ma cje jak: imię i na zwi sko, ad res za mel do wa nia na po -
byt sta ły i ad res ko re spon den cyj ny, nu mer te le fo nu oraz
nu mer dział ki, do któ rej za rząd ROD przy znał człon ko wi
ROD pra wo użyt ko wa nia. Pro wa dzo ne są one przez OZ
PZD na pod sta wie in for ma cji prze ka za nych przez za rzą -
dy ROD.

Da ne te prze twa rza ne są przez ad mi ni stra to ra da nych
(za rząd ROD, OZ PZD al bo KR PZD) wy łą cze nie dla re -
ali za cji za dań sta tu to wych PZD, okre ślo nych w sta tu cie
PZD, re gu la mi nie ROD oraz in nych prze pi sach związ ko -
wych. Tyl ko w wy jąt ko wych przy pad kach są one udo -
stęp nia ne oso bom trze cim np., gdy wy stę pu ją cy o da ne
oso bo we jest upraw nio ny do ich otrzy ma nia na mo cy
od po wied nich prze pi sów praw nych (dla or ga nu ad mi ni -
stra cji ce lem wy da nia de cy zji o na ka zie roz biór ki al ta ny
czy też usta le nia po dat ku). W przy pad ku po zo sta łych
żą dań, PZD od ma wia udo stęp nie nia da nych bądź in -
for mu je o tym fak cie dział kow ca i wy stę pu je o je go
zgo dę.

O prze ka za nie da nych oso bo wych użyt kow ni ków dzia -
łek wy stę pu ją by li wła ści cie le (bądź ich spad ko bier cy)
grun tów ROD, ob ję tych rosz cze nia mi. Chcą oni uzy skać
te da ne w ce lu skie ro wa nia prze ciw ko dział kow com in -
dy wi du al nych po zwów o wy da nie grun tu. W ta kich przy -
pad kach PZD ka te go rycz nie od ma wia udo stęp nia nia
da nych al bo za skar ża de cy zję GIODO o na ka zie udo stęp -
nie nia tych da nych do wyż szych in stan cji (wy rok WSA 
w War sza wie z 15.11.2011 r. (II SA/Wa 1500/11), po sta -
no wie nie NSA z 21.09.2012 r. (I OSK 2016/12).

Je że li cho dzi o re jestr zbio rów da nych oso bo wych pro -
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wa dzo ny przez GIODO to zgod nie z art. 43 ust. 1 pkt. 4
usta wy o ochro nie oso bo wych, re je stra cji nie pod le ga ją
da ne osób za trud nio nych u ad mi ni stra to rów, świad czą -
cych usłu gi na pod sta wie umów cy wil no praw nych, a tak -
że da ne osób uczą cych się i zrze szo nych. Po twier dził to
Ge ne ral ny In spek tor Da nych Oso bo wych, któ ry od mó wił
re je stra cji da nych oso bo wych człon ków PZD oraz człon -
ków or ga nów ROD i OZ PZD, zgło szo nych przez OZ
PZD w Le gni cy i ROD z okrę gu le gnic kie go (ROD „Re -
laks I” w Bo le sław cu, „Ko le jarz” w Bo le sław cu, „Bie -
dron ka” w Lu bi nie, „Dol no ślą zak” w Lu bi nie, „Wi sien ka”
w Gło go wie, „Re laks” w Lu bi nie, im. Le na w Zło to ryi,
„Wod nik” w Le gni cy, „Pod Pa ją kiem” w Le gni cy, „Sa ha -
ra” w Lu bi nie, „Wchód” w Le gni cy, „Ni zi na Ka cza wy”
w Le gni cy, „Obuw nik” w Zło to ryi, oraz „Kro kus” we
Wle niu).

Zgod nie z art. 25 ust. 1 usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest ogól no -
pol ską, sa mo dziel ną i sa mo rząd ną or ga ni za cją spo łecz ną
po wo ła ną do re pre zen to wa nia i obro ny praw i in te re sów
swych człon ków wy ni ka ją cych z użyt ko wa nia dzia łek w
ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Człon ka mi PZD są
oso by fi zycz ne użyt ku ją ce dział ki w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, dla któ rych wła ści we or ga ny PZD pro wa -
dzą ewi den cję. Ge ne ral ny In spek tor słusz nie za uwa żył, że
ROD są pod sta wo wy mi jed nost ka mi or ga ni za cyj ny mi
PZD, a użyt kow ni cy dzia łek w ROD są człon ka mi zrze -
szo ny mi w PZD.

W związ ku z po wyż szym, da ne oso bo we człon ków
PZD i or ga nów ROD nie pod le ga ją re je stra cji w ogól -
no kra jo wym re je strze zbio rów da nych oso bo wych
GIODO, a PZD nie ma obo wiąz ku ich zgła sza nia do
GIODO.

Przed mio to we zwol nie nie, wy ni ka ją ce z usta wy o
ochro nie da nych oso bo wych zna la zło rów nież swo je od -
zwier cie dle nie w § 7 uchwa ły nr 64/2003 Pre zy dium KR
PZD z dnia 11.06.2003 r. w spra wie za sad i try bu pro wa -
dze nia re je stru człon ków PZD, któ ry sta no wi, że re jestr
człon ków PZD pod le ga ochro nie prze wi dzia nej w prze pi -
sach o ochro nie da nych oso bo wych, bez obo wiąz ku re je -
stra cji przez Ge ne ral ne go In spek to ra Ochro ny Da nych
Oso bo wych.

W związ ku z po wyż szym, na Okrę go wych Za rzą dach
PZD i za rzą dach ROD spo czy wa ją na stę pu ją ce obo -
wiąz ki zwią za ne z prze twa rza niem da nych oso bo wych:
� OZ PZD ma ją obo wią zek pro wa dze nia w for mie pi -

sem nej lub elek tro nicz nej re je stru człon ków PZD oraz re -
je stru człon ków or ga nów ROD z te re nu ich dzia ła nia.

Pod sta wą two rze nia i do ko ny wa nia zmian w re je strach są
ze sta wie nia prze ka zy wa ne przez za rzą dy ROD (w za kre -
sie człon ków PZD) oraz przez pre ze sów za rzą dów ROD,
prze wod ni czą cych ko mi sji re wi zyj nych i roz jem czych 
(w za kre sie człon ków or ga nów ROD).
� da ne człon ków PZD oraz człon ków or ga nów ROD

po win ny być wy ko rzy sty wa ne tyl ko dla re ali za cji za dań
sta tu to wych PZD. Nie moż na ich udo stęp niać oso bom
trze cim bez zgo dy oso by, któ rej one do ty czą (o ile ich udo -
stęp nie nia nie wy ma ga prze pis praw ny). W szcze gól no ści
do ty czy to da nych wraż li wych np. in for ma cji o sta nie
zdro wia dział kow ca, któ ry ko rzy sta z przy wi le ju wjaz du
sa mo cho dem na te ren ogro du.
� za rzą dy ROD oraz OZ PZD po win ny za pew nić, aby

da ne człon ków PZD oraz człon ków or ga nów ROD:
• by ły wy ko rzy sty wa ne zgod nie z pra wem;
• by ły zbie ra ne dla ja sno okre ślo nych, zgod nych z pra -

wem ce lów; 
• nie by ły wy ko rzy sty wa ne do in nych ce lów niż te, dla

któ rych zo sta ły ze bra ne;
• by ły ak tu al ne, a ich treść zgod na ze sta nem fak tycz -

nym;
• by ły ade kwat ne do ce lu ich wy ko rzy sta nia – za kres da -

nych nie mo że wy kra czać po za nie zbęd ny do zre ali zo wa -
nia ce lu, ja kie mu prze twa rza nie da nych ma słu żyć;

• nie by ły wy ko rzy sty wa ne dłu żej, niż wy ma ga te go re -
ali za cja ce lu, dla któ re go zo sta ły zgro ma dzo ne. Je śli za tem
cel, do re ali za cji któ re go da ne oso bo we po zy ska no, zo stał
osią gnię ty, to na le ży da ne usu nąć. W szcze gól no ści do ty -
czy to da nych osób, któ rych człon ko stwo usta ło.
� OZ PZD i za rzą dy ROD po win ny pa mię tać o od po -

wied nim za bez pie cze niu po miesz czeń, w któ rym prze cho -
wy wa ne są de kla ra cje człon kow skie, uchwa ły o nada niu
człon ko stwa w PZD i przy dzia le dział ki w ROD, do ku -
men ty po twier dza ją ce uzy ska nie man da tu człon ka or ga -
nu oraz in ne do ku men ty z tym zwią za ne (np. re je stry,
ze sta wie nia). Po miesz cze nie, w któ rym prze cho wy wa ne
są da ne oso bo we po win no być wy po sa żo ne w za mek, od -
po wied nie otwo ry okien ne oraz sza fy pan cer ne i in ne
urzą dze nia. Je że li da ne te są prze cho wy wa ne na kom pu -
te rze, do stęp do nich mu si być za bez pie czo ny ha słem.
� Oso by, któ re ma ją do stęp do da nych dział kow ców

po win ny po sia dać pi sem ne upo waż nie nie do prze twa rza -
nia tych da nych. Za rzą dy ROD lub OZ PZD ma ją obo -
wią zek pro wa dze nia ewi den cji wy da nych upo waż nień
oraz po win ny spra wo wać nad zór nad prze twa rza niem da -
nych przez te oso by.

Mo ni ka Pil zak

War sza wa, dnia 11.02.2013 r.
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Do Pol skie go Związ ku Dział kow ców na le ży 43,5 tys.
ha grun tów ogro dów dział ko wych. W War sza wie ro dzin -
ne ogro dy dział ko we zaj mu ją po nad 1,2 tys. ha, we Wro -
cła wiu 1,4 tys. ha, a w Po zna niu ok. 800 ha i zwy kle są to
bar dzo atrak cyj ne lo ka li za cje. Czy dział kow cy ma ją po -
wo dy, by bać się de we lo pe rów? Wy star czy przy po mnieć
so bie jak czę sto po wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
we wszel kich me diach po ja wia li się przed sta wi cie le Pol -
skie go Związ ku Firm De we lo per skich. Ci „eks per ci”
wszem i wo bec gło si li, że to mia sta i gmi ny po win ny de -
cy do wać o tym, co ma być w miej scu ogro dów. Pod kre -
śla li, jak do brze po ło żo ne są ogro dy i że są to te re ny
zwy kle uzbro jo ne, z peł ną in fra struk tu rą i ła twym do stę -
pem do ko mu ni ka cji zbio ro wej. – Te lo ka li za cje mo gły by
być prze zna czo ne na bu dow nic two miesz kal ne, jed no ro -
dzin ne lub wie lo ro dzin ne – mó wił Ja cek Bie lec ki, Pre zes
Pol skie go Związ ku Firm De we lo per skich w roz mo wie 
z por ta lem New se ria.pl. Wie lu sa mo rzą dow ców za pew -
nia, że nie chce li kwi do wać ogro dów dział ko wych, ale ta
praw da i te obiet ni ce ma ją swo je dru gie dno. Sa mo rzą dy
lo kal ne ma ją co raz więk sze pro ble my. Rząd z ro ku na rok
prze ka zu je sa mo rzą dom co raz wię cej za dań bez za pew -
nie nia w ca ło ści ich fi nan so wa nia. Swo ją ce gieł kę do ło ży -
ły też in we sty cje ze wspar ciem unij nym (np. przy bu do wie
i mo der ni za cji dróg). Bo wiem, aby otrzy mać fun du sze 
z UE na da ną in we sty cję naj pierw sa mo rząd mu si sam 
z wła snych pie nię dzy po kryć wszel kie wy dat ki po no szo -
ne w trak cie re ali za cji ca łe go pro jek tu.

Do szedł też no wy ba gaż ob cią ża ją cy gmin ne bu dże ty 
– spo wol nie nie go spo dar cze i do sto so wa nie do no wych
wskaź ni ków za dłu że nia (od 2014 r.), któ re wy mu sza ją po -
waż ne oszczęd no ści. Tym cza sem sprze daż zie mi, na któ -
rej miesz czą się ogro dy dział ko we to dla wie lu miast
szan sa na fi nan so wy za strzyk i za ła ta nie „dziu ry bu dże to -
wej”. To tyl ko jed na z opcji – dla tych naj bar dziej zde spe -
ro wa nych miast i gmin. Te mniej zde spe ro wa ne, któ re
ja koś swój bu dżet jesz cze ła ta ją mo gą mieć in ny plan,
rów nie nie ko rzyst ny dla spo łecz no ści dział ko wej. Nikt
dział kow ców z ogro dów si łą wy rzu cać nie bę dzie. To był -
by prze cież strzał w ko la no dla rad nych, któ rych ka rie ra
za le ży od do brej wo li wy bor ców. A dział kow cy to prze -
cież tak że wy bor cy. Jed nak wy star czy, że gmi na wpro wa -
dzi po da tek od nie ru cho mo ści i opła tę za dzier ża wę zie mi.
Wie lu lu dzi nie bę dzie na to stać, bo dział kow cy to lu dzie
nie za moż ni, dla któ rych ogro dy są wspar ciem so cjal nym,
a nie luk su sem. Ta kie dzia ła nie bę dzie po wol nym uśmier -
ca niem ogro dów. Dział kow cy sa mi zo sta wią swo je dział -
ki, a sko ro brak bę dzie chęt nych na ich użyt ko wa nie
płat ne, to gmi na po pro stu sprze da te mu, kto ze chce tę zie -
mię ku pić.

W dys kur sie pu blicz nym po ja wia się jesz cze je den wą -
tek – pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. Wie lo -

krot nie pa da ją w me diach sło wa o tym, że prze cież nikt
ogro dów nie ru szy sko ro są one w pla nach lub stu diach
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go mia sta czy gmi ny. Ba -
da nia sta nu praw ne go grun tów ROD na dzień 1 lu te go
2012 r. prze pro wa dzo ne przez KR PZD po ka zu ją, że ak -
tu al nie tyl ko 58% po wierzch ni ROD (po nad 25 tys. ha)
jest uję tych w miej sco wych pla nach za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go. Naj wię cej te re nów, gdzie brak jest miej -
sco wych pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, bądź
ogro dy nie zo sta ły w nich uję te znaj du ją się w: Go rzo wie
Wiel ko pol skim – 92,82% pow., To ruń sko -Wło cław skim
– 81,71% pow., w Gdań sku – 77,93% pow., Ma zo wiec -
kim – 65,30% pow. W su mie 276 241 dzia łek w ROD nie
uję to w żad nym pla nie i stu dium za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go, a to ozna cza, że cze ka je li kwi da cja.

W nie któ rych du żych mia stach po ję cie „ogro dy dział -
ko we” zo sta ło wy kre ślo ne nie mal że cał ko wi cie. Tyl ko
63,27% ogó łu po wierzch ni ROD w 56 pol skich mia stach
prze zna czo nych jest w miej sco wym pla nie bądź w stu -
dium na zie leń dział ko wą. W mia stach tych funk cjo nu je
1747 ro dzin nych ogro dów dział ko wych, zaj mu ją cych po -
wierzch nię po nad 15,5 tys. ha, na któ rej urzą dzo nych jest
361 739 dzia łek ro dzin nych. Naj wię cej te re nów ROD,
któ re nie zo sta ły uję te w stu diach i miej sco wych pla nach
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, znaj du je się: we Wro -
cła wiu – ok. 32 tys. dzia łek, w War sza wie – ok. 31 tys.
dzia łek., w Gdań sku – ok. 15 tys. dzia łek, w Kra ko wie 
– ok. 9,5 tys. dzia łek, w Lu bli nie – ok. 8 tys. dzia łek i w
Ka to wi cach bli sko 6 tys. dzia łek brak w stu diach i pla -
nach. Już za 11 mie się cy, je śli nie bę dzie no wej usta wy,
prze pro wa dze nie li kwi da cji ogro du dział ko we go bę dzie
tyl ko zwy kłą for mal no ścią. Dział kow cy do sko na le zda ją
so bie spra wę, iż w pierw szej ko lej no ści ucier pią ro dzin ne
ogro dy dział ko we po ło żo ne w du żych mia stach, któ re nie
zo sta ły uję te w pla nach i stu diach. Tam bo wiem grun ty są
nie tyl ko bar dzo cen ne, ale i nie zmier nie po żą da ne przez
in we sto rów i de we lo pe rów. Po ten cjal ną li kwi da cją za gro -
żo nych jest po nad 132 tys. dzia łek w 600 ro dzin nych
ogro dach dział ko wych i mó wi my tu tyl ko o Rodzinnych
Ogrodach Działkowych w 56 mia stach, któ re zo sta ły prze -
ba da ne. Wie lu pre zy den tów miast i gmin cze ka na 
21 stycz nia 2014 ro ku, kie dy bę dą oni mo gli przy stą pić
do sprze da ży tych grun tów, na rzecz ma jęt nych przed się -
bior ców, co przy nie sie im znacz ne środ ki fi nan so we, bez
ko niecz no ści bra nia pod uwa gę zda nia dział kow ców 
– w więk szo ści lu dzi bied nych, eme ry tów, ren ci stów 
i mło dych lu dzi na do rob ku – oraz Związ ku.

Wy klu cza nie ogro dów dział ko wych z stu dium i pla nu
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go to co raz częst sza prak -
ty ka, któ ra ja sno po ka zu je, w ja kim kie run ku zmie rza ją
gmi ny – li kwi da cji ogro dów. Co zaś naj czę ściej wpi sy wa -
ne jest w miej scach ogro dów? Za bu do wa miesz ka nio wa

5. Czy dział kow cy słusz nie bo jà si´ de we lo pe rów?
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lub ko mer cyj na. I tu zno wu wra ca ją jak bu me rang de we -
lo pe rzy. Czy to przy pa dek? 

Co zaś się ty czy tych ogro dów i dzia łek, któ re obec nie
są za pi sa ne w stu dium i pla nie za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go, to nie ma ta kie go pla nu, któ re go zmie nić by
się nie da ło. Pierw sze przy miar ki już są. I choć po wszech -
nie pa nu je opi nia, na wet wśród dział kow ców, że li kwi da -
cje ROD co naj wy żej do ty czą du żych miast, to na prze kór
tym sło wom, na tę oko licz ność szy ku ją się też mniej sze
mia sta i mia stecz ka. Przy kład? Wła dze mia sta Otwoc ka
pla nu ją wpro wa dzić do stu dium mia sta za pi sy, że by te re -
ny ogro dów dział ko wych prze zna czyć pod bu dow nic two
miesz ka nio we. – Po li ty ka w stu dium ma być przy szło ścio -
wa, że by nie blo ko wa ła za kil ka na ście lat roz wo ju mia sta
– wy ja śniał dział kow com Pre zy dent Otwoc ka Zbi gniew
Szcze pa niak, któ ry w ta kich za pi sach nie wi dzi nic złe go.
W je go opi nii do pie ro pla ny za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go uszcze gó ło wią prze zna cze nie tych te re nów.
Jed nak sko ro już w stu dium znaj dą się za pi sy wska zu ją ce
na li kwi da cję ogro dów dział ko wych, to próż no ocze ki -
wać, by dal sze pla ny to wy klu czy ły. W ta kie baj ki nie
uwie rzy chy ba nikt roz sąd nie my ślą cy. Od kil ku dzie się -
ciu lat te re ny miast i gmin obej mo wa ne są pla na mi za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go, któ re czę sto prze wi du ją
in ny spo sób użyt ko wa nia tych te re nów niż do tych cza so -
wy. Ozna cza to de fac to, że gmi na nie prze wi du je dal szej
eg zy sten cji da ne go pod mio tu na tym te re nie. Dział kow cy
pro te stu ją, roz ma wia ją, prze ko nu ją do te go, by ogro dy zo -
sta wić. Jed nak bez za pi sów praw nych, któ re ja sno za gwa -
ran tu ją dział kow com pra wa i okre ślą w ja ki spo sób gmi na
mo że zli kwi do wać ogro dy dział ko we, trud no szu kać zro -
zu mie nia wśród zde spe ro wa nych szu ka niem do dat ko -
wych źró deł fi nan sów sa mo rzą dow ców. 

In ny przy kład to plan za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go mia sta Świd ni cy. Za le d wie kil ka dni te mu, po kil ku la -
tach dys ku sji za pa dła w tej spra wie de cy zja na se sji Ra dy
Mia sta. Tuż przy ogro dzie dział ko wym po wsta nie cen -

trum han dlo we, a przez śro dek ogro du prze bie gać ma dro -
ga – łącz nik do au to stra dy A4. To brak ukło nu w stro nę
dział kow ców, bo we dług opi nii nie któ rych rad nych dro gę
tą moż na by by ło po pro wa dzić ina czej, po przez te ren gmi -
ny wiej skiej. Tym cza sem ko lej ny już raz dział kow cy ze
Świd ni cy zmu sze ni bę dą od dać swo je dział ki pod miej -
ską in we sty cję. Po przed nio od da wa li pod Aqu apark, te raz
– pod dro gę. Plan tej dro gi to wła śnie ob raz te go, jak gmi -
ny po tra fią i chcą ze so bą współ pra co wać. Gdy by Urząd
Mia sta w Świd ni cy do ga dał się z gmi ną wiej ską w Świd -
ni cy da ło by się dro gę od su nąć i nie nisz czyć ogro du dział -
ko we go – to opi nia wy ra żo na na se sji Ra dy Mia sta przez
jed ne go z rad nych Świd ni cy. 

Dział kow cy nie chcą blo ko wać roz wo ju miast i ni gdy
te go do tych czas nie ro bi li. Sta dio ny pod Eu ro 2012, a tak -
że wie le dróg po wsta ło w miej sce wie lo let nich ogro dów 
– wszyst ko za zgo dą i po ro zu mie niem i przy za cho wa niu
ele men tar nych praw. Tym cza sem pro jekt Plat for my Oby -
wa tel skiej chce dział kow ców tej ochro ny praw nej w przy -
pad ku li kwi da cji ogro dów po zba wić. Dzię ki te mu sta ną
się łu pem de we lo pe rów, któ rych si ła wy ra żo na jest w pie -
nią dzach. Dla te go dział kow cy wal czą i mu szą wal czyć 
o do brą usta wę, któ ra bę dzie gwa ran tem dal sze go ist nie -
nia ogro dów i za bez pie czy te pra wa, któ re dział kow com
przy słu gu ją. 

Czy to zna czy, ze w du żych mia stach nie ma miej sca na
ogro dy dział ko we? Jak po ka zu je son daż CBOS z wrze -
śnia 2012 ro ku spo łe czeń stwo my śli ina czej niż wła dza i
chce mieć w mia stach dział ki. Aż 88% ba da nych uwa ża,
że w mia stach jest miej sce dla ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych. War to o tym pa mię tać i choć oba wy wzglę dem
de we lo pe rów są jak naj bar dziej słusz ne, to śro do wi sko
dział ko we mu si zro bić wszyst ko, by oby wa tel ski pro jekt
usta wy o ROD, któ ry ja ko je dy ny za bez pie czy pra wa
ogro dów i dział kow ców, zy skał sze ro kie po par cie wśród
po li ty ków.

ah

6. No wa usta wa Êmie cio wa

Naj póź niej, z dniem 1 lip ca 2013 r. za czną obo wią zy -
wać no we za sa dy usu wa nia śmie ci zwią za ne z no we li za -
cją usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach.
Do te go cza su, gmi ny zo sta ły zo bo wią za ne do usta le nia
szcze gó ło wych za sad go spo da ro wa nia od pa da mi ko mu -
nal ny mi na te re nie swo ich gmin i po in for mo wa nia o nich
miesz kań ców. 

O tej spra wie in for mo wa li śmy już na stro nie in ter ne to -

wej PZD w ar ty ku łach: 
• http://pzd.pl/ar ty kuly/8131/111/Co -ozna cza -no we li za -

cja -usta wy -smie cio wej -dla -ro dzin nych -ogro dow -dzial ko -
wych.html,

• http://pzd.pl/ar ty ku ly/8338/111/No we li za cja -usta wy -
-smie cio wej ---Kra jo wa -Ra da -PZD-wy sta pi la -do -Mi ni -
stra -sro do wi ska -o -in ter pre ta cje -prze pi sow.html. 

Sys tem na li cza nia opłat za wy wóz śmie ci z te re nów ROD.
KR PZD po now nie wy stą pi ła o in ter pre ta cję Mi ni stra Śro do wi ska.
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Znacz na część gmin, nie cze ka jąc do ostat niej chwi li
pod ję ła sze reg uchwał w tej spra wie. A mia no wi cie: zno -
we li zo wa ła re gu la min utrzy ma nia czy sto ści i po rząd ku 
w gmi nach, okre śli ła spo sób i za kres świad cze nia usług 
w za kre sie od bie ra nia od pa dów ko mu nal nych i ich za go -
spo da ro wa nia, do ko na ła wy bo ru me to dy usta la nia wy so -
ko ści oraz staw ki opła ty za go spo da ro wa nie od pa da mi
ko mu nal ny mi, okre śli ła ter min, czę sto tli wość i jej tryb
uisz cza nia oraz okre śli ła wzór de kla ra cji opła ty za go spo -
da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi. Po za tym wie le gmin
zde cy do wa ło się na od bie ra nie od pa dów ko mu nal nych
rów nież od wła ści cie li/za rząd ców nie ru cho mo ści, na któ -
rych nie za miesz ku ją miesz kań cy, a po wsta ją od pa dy ko -
mu nal ne.

Z uwa gi, że wie le gmin zo bo wią za ło wła ści cie li/ za rząd -
ców nie ru cho mo ści ( w tym za rzą dy ro dzin nych ogro dów
dział ko wych) do zło że nia de kla ra cji w pierw szym kwar -
ta le bie żą ce go ro ku, Kra jo wa Ra da PZD w dniu
28.02.2013 r. po now nie wy stą pi ła do Mi ni stra Śro do wi -
ska – Pa na Mar ci na Ko rol ca o in ter pre ta cję no wych prze -
pi sów i wska za nie, w ja ki spo sób po wi nien być na li cza ny
po da tek „śmie cio wy” od te re nów ro dzin nych ogro dów
dział ko wych. 

Jed no cze śnie Kra jo wa Ra da PZD zwró ci ła uwa gę, że
zgod nie z § 148 ust. 3 Re gu la mi nu ROD, wal ne ze bra nia
ROD co rocz nie uchwa la ją opła tę na rzecz ogro du, któ ra

obej mu je m.in. kosz ty wy wo zu śmie ci. Wal ne ze bra nia
ROD od by wa ją się co rocz nie w ter mi nie do dnia 30 kwiet -
nia każ de go ro ku (§ 77 pkt. 2 Sta tu tu PZD). Dla te go tyl -
ko nie zwłocz ne udzie le nie od po wie dzi w tej spra wie,
umoż li wi obec nie od by wa ją cym się wal nym ze bra niom
ROD za po zna nie się in ter pre ta cją praw ną Mi ni ster -
stwa Śro do wi ska i pod ję cie uchwa ły w spra wie opła ty
na rzecz ogro du, uwzględ nia ją cej pra wi dło wo wy li czo -
ną opła tę za wy wóz śmie ci. 

KR PZD po now nie za zna czy ła, że dział ki w ro dzin nych
ogro dach dział ko wych słu żą wy łącz nie ce lom re kre acyj -
nym i upra wo wym. Obo wią zu je na nich cał ko wi ty za kaz
za miesz ki wa nia i za mel do wa nia. Dział kow cy ko rzy sta ją 
z dzia łek w okre sie we ge ta cyj nym, od kwiet nia do po ło -
wy li sto pa da. Dla te go też za sad ne jest po trak to wa nie te re -
nów ROD ja ko miejsc nie za miesz ka nych, w któ rych
śmie ci wy twa rza ne są se zo no wo. 

Z uwa gi, że nie wia do mo, kie dy Mi ni ster prze ka że od -
po wiedź, za chę ca my za rzą dy ROD do wy stą pie nia do
urzę dów gmin i miast (wła ści wych ze wzglę du na miej -
sce po ło że nia ROD) z in dy wi du al nym za py ta niem, czy
te re ny ro dzin nych ogro dów dział ko wych zo sta ły za kwa -
li fi ko wa ne ja ko te re ny nie za miesz ka ne czy te re ny za -
miesz ka ne i jak wy glą da spra wa ich opo dat ko wa nia tzw.
po dat kiem śmie cio wym?

A oto kil ka wska zó wek w za kre sie usta le nia wy so ko ści opła ty za go spo da ro wa nie 
od pa da mi ko mu nal ny mi na te re nie ROD:

ROD ja ko te re ny nie za miesz ka ne 

• Czy gmi na zde cy do wa ła się na od bie ra nie od pa dów
ko mu nal nych rów nież od wła ści cie li/za rząd ców nie ru cho -
mo ści, na któ rych nie za miesz ku ją miesz kań cy, a po wsta -
ją od pa dy ko mu nal ne?

• Je że li tak to: ja ką gmi na przy ję ła staw kę za wy wóz
śmie ci, w za leż no ści od po jem no ści po jem ni ka na od pa -
dy? (za od pa dy zmie sza ne i za od pa dy po se ge gre go wa ne) 

• Czy gmi na przy ję ła wzór de kla ra cji opła ty za go spo -

da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi? Gdzie i kie dy na le ży
ją zło żyć? Ilość po jem ni ków na od pa dy oraz ich po jem -
ność przy ję ta bę dzie na pod sta wie de kla ra cji. Orien -
ta cyj na ilość od pa dów wy twa rza nych na te re nie ROD
po win na być okre ślo na w re gu la mi nie utrzy ma nia po -
rząd ku i czy sto ści w gmi nie. 

• Jak czę sto, do kie dy i w ja ki spo sób na le ży uisz czać
tzw. po da tek śmie cio wy?

ROD ja ko te re ny za miesz ka ne

• Ja ką me to dę na li cza nia po dat ku za usu wa nie śmie ci
przy ję ła gmi na w sto sun ku do te re nów ROD? (od pow.
nie ru cho mo ści, od zu ży cia wo dy dla nie ru cho mo ści, od
licz by dział kow ców, czy zry czał to wa na staw ka od dział -
ki ro dzin nej)? 

• Ja ką gmi na przy ję ła staw kę za wy wóz śmie ci? (za od -

pa dy zmie sza ne i za od pa dy po se gre go wa ne)
• Czy gmi na przy ję ła wzór de kla ra cji opła ty za go spo -

da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi? Gdzie i kie dy na le ży
ją zło żyć?

• Jak czę sto, do kie dy i w ja ki spo sób na le ży uisz czać
tzw. po da tek śmie cio wy?
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WAŻNE!!!

• Za rzą dy ROD, po sia da ją ce ak tu al nie pod pi sa ną umo -
wę z fir mą od bie ra ją cą śmie ci mu si cie ją wy po wie dzieć 
z od po wied nim wy prze dze niem, tak aby wy ga sła naj póź -
niej z dniem 30 czerw ca 2013 roku! Bo wiem od 1 lip ca
2013 roku opła ta za wy wóz śmie ci bę dzie na le ża ła się
gmi nie. W przy pad ku roz wią za nia al bo wy ga śnię cia umo -
wy przed upły wem 30 czerw ca 2013 roku mu si cie o tym
fak cie po in for mo wać gmi nę, któ ra przej mie obo wiąz ki
wy wo zu śmie ci (o ile do te go cza su wdro ży ła no we
prze pi sy). W prze ciw nym ra zie mo że dojść do sy tu acji, że
po 1 lip ca br. bę dzie cie mu sie li za pła cić po dwój nie – gmi -

nie i fir mie, z któ rą ma cie pod pi sa ną umo wę.
• Za rzą dy ROD ma cie obo wią zek wy po sa żyć nie ru cho -

mość w od po wied nie po jem ni ki słu żą ce do zbie ra nia od -
pa dów ko mu nal nych (w tym po jem ni ki do se gre ga cji
śmie ci) oraz utrzy my wa nia ich w od po wied nim sta nie sa -
ni tar nym, po rząd ko wym i tech nicz nym! Nie któ re gmi ny
mo gą re ali zo wać tę usłu gę za po śred nic twem przed się -
bior cy wy ło nio ne go w prze tar gu, ale je mu za ta kie do dat -
ko we świad cze nie bę dzie na le ża ło się do dat ko we wy-
na gro dze nie.

mgr Mo ni ka Pil zak
St. In spek tor ds. praw nych

Wy dział Go spo dar ki Grun ta mi KR PZD

Pi smo KR PZD do Mi ni stra Śro do wi ska z dnia 28.02.2013 r.

Sza now ny Pa nie Mi ni strze,
W związ ku z usta wą z dnia 1 lip ca 2011 r. o zmia nie

usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach oraz
nie któ rych in nych ustaw (Dz. U. 2012 poz. 391 - tekst jed -
no li ty), w dniu 3 grud nia 2012 r. Kra jo wa Ra da PZD wy -
stą pi ła do Pa na Mi ni stra o in ter pre ta cję no wych za sad
go spo da ro wa nia od pa da mi ko mu nal ny mi i wska za nie, 
w ja ki spo sób po win ny być opo dat ko wa ne tzw. po dat kiem
śmie cio wym te re ny ro dzin nych ogro dów dział ko wych
(pi smo KR PZD z dnia 3.12.2012 r., l.dz. 8403/12). 

Jed no cze śnie Kra jo wa Ra da PZD zwró ci ła uwa gę, że
dział ki w ro dzin nych ogro dach dział ko wych słu żą wy łącz -
nie ce lom re kre acyj nym i upra wo wym. Obo wią zu je na
nich cał ko wi ty za kaz za miesz ki wa nia i za mel do wa nia.
Dział kow cy ko rzy sta ją z dzia łek w okre sie we ge ta cyj nym,
od kwiet nia do po ło wy li sto pa da. Dla te go też za sad ne jest
po trak to wa nie te re nów ROD ja ko miejsc nie za miesz -
ka nych, w któ rych śmie ci wy twa rza ne są se zo no wo. 

W związ ku z no wy mi za sa da mi go spo da ro wa nia od pa -
da mi ko mu nal ny mi, gmi ny zo sta ły zo bo wią za ne do pod -

ję cia kil ku uchwał zwią za nych z wdro że niem no wych
prze pi sów, a mia no wi cie:

1. w spra wie usta le nia re gu la mi nu utrzy ma nia czy sto -
ści i po rząd ku na te re nie gmi ny (art. 4 ust. 3 usta wy).

2. w spra wie szcze gó ło we go spo so bu i za kre su świad -
cze nia usług w za kre sie od bie ra nia od pa dów ko mu nal -
nych od wła ści cie li nie ru cho mo ści i za go spo da ro wa nia
tych od pa dów, w za mian za uisz czo ną przez wła ści cie la
nie ru cho mo ści opła tę za go spo da ro wa nie od pa da mi ko -
mu nal ny mi (…) (art.6r ust 3 usta wy).

3. o od bie ra niu od pa dów ko mu nal nych od wła ści cie li
nie ru cho mo ści, na któ rych nie za miesz ku ją miesz kań cy,
a po wsta ją od pa dy ko mu nal ne (art. 6c ust. 2 usta wy), o ile
gmi ny przej mą na sie bie ten obo wią zek. 

4. w spra wie wy bo ru me to dy usta le nia opła ty za go spo da -
ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi, wy so ko ści opła ty za go -
spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi opłat od wła ści cie li
nie ru cho mo ści na te re nie gmi ny (art. 6k ust. 1-3 usta wy).

5. w spra wie ter mi nu, czę sto tli wo ści i try bu uisz cza nia
opła ty za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi przez
wła ści cie li nie ru cho mo ści na te re nie gmi ny (art. 6 ust. 1
usta wy).

War sza wa, dnia 28.02.2013 r. 

l.dz. 1168/13

Sz. P. Mar cin Ko ro lec
Mi ni ster Śro do wi ska
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6. w spra wie usta le nia wzo ru de kla ra cji o wy so ko ści
opłat za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi skła da -
nej przez wła ści cie li nie ru cho mo ści (art. 6n ust. 1 i 2 
i art. 12 usta wy).

Mi mo, że zgod nie z no we li za cją usta wy o utrzy ma niu
czy sto ści i po rząd ku w gmi nach no we prze pi sy re gu lu ją -
ce kwe stię od bie ra nia od pa dów ko mu nal nych ma ją za cząć
obo wią zy wać naj póź niej z dniem 1 lip ca 2013 r., znacz na
część gmin pod ję ła już uchwa ły w tych spra wach, a w
szcze gól no ści okre śli ła wzór de kla ra cji po dat ko wej, sta no -
wią cej po sta wę wy li cze nia opła ty za wy wóz śmie ci oraz
wska za ła na miej sce i ter min zło że nia de kla ra cji (wie le
gmin zo bo wią za ło wła ści cie li/ za rząd ców nie ru cho mo ści
do zło że nia de kla ra cji w pierw szym kwar ta le 2013 r.)

Dla te go też po now nie zwra ca my się do Pa na Mi ni -
stra o udzie le nie od po wie dzi i wska za nie, jak po win ny

być opo dat ko wa ne te re ny ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych. In ter pre ta cja praw na Pa na Mi ni stra po zwo -
li nam usu nąć wąt pli wo ści w tym za kre sie, a tak że
udzie lić za rzą dom ROD wią żą cej od po wie dzi na co raz
licz niej sze py ta nia w tym te ma cie.

Pra gnie my rów nież zwró cić uwa gę, że zgod nie z § 148
ust. 3 Re gu la mi nu Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go,
wal ne ze bra nie ROD (skła da ją ce się z ogó łu człon ków
PZD w da nym ROD) co rocz nie uchwa la opła tę na rzecz
ogro du, któ ra obej mu je m.in. kosz ty wy wo zu śmie ci. Wal -
ne ze bra nia ROD od by wa ją się co rocz nie w ter mi nie do
dnia 30 kwiet nia każ de go ro ku (§ 77 pkt. 2 Sta tu tu PZD).
Dla te go pro si my o udzie le nie nie zwłocz nej od po wie dzi w
tej spra wie, aby umoż li wić obec nie od by wa ją cym się
wal nym ze bra niom ROD za po zna nie się in ter pre ta cją
praw ną Pa na Mi ni stra i pod ję cie uchwa ły, uwzględ nia -
ją cej pra wi dło wo wy li czo ną opła tę za wy wóz śmie ci. 

mgr inż. Eu ge niusz Kon drac ki
Pre zes PZD

Trud no nie za uwa żyć, że spra wa ogro dów dział ko wych
sta ła się jed nym z ulu bio nych te ma tów re dak to ra Mar ka
Wiel go. Nie by ło by w tym nic złe go, gdy by nie fakt, że po
prze czy ta niu każ de go „no we go” ar ty ku łu ma się wra że nie,
że jest to cią gle ten sam ko tlet, ty le że od sma ża ny na róż -
ne spo so by. Re dak tor upodo bał so bie kil ka za gad nień, któ -
re wał ku je na wszel kie moż li we spo so by. Mi mo na szych
licz nych spro sto wań, kon se kwent nie po wta rza te sa me
prze kła ma nia i nie ści sło ści. Nie ina czej jest w je go ostat -
nim tek ście za ty tu ło wa nym „Ogro dy do obro ny”, któ ry jest

jaw nym we zwa niem do wal ki ze Związ kiem. Re dak tor po -
szedł na wet krok da lej i za chę ca dział kow ców, by zgła sza -
li po słom swo je po praw ki do no wej usta wy dział ko wej.
Pa trząc na to, iż w hi sto rii pro jek tów oby wa tel skich jesz -
cze ża den nie uzy skał tak du że go po par cia oby wa te li, pro -
po zy cję tę moż na uznać za ab sur dal ną. Je że li jesz cze
przy po mni my so bie, że to dział kow cy są je go au to ra mi,
pro po zy cja sta je się jesz cze więk szym non sen sem.

W tek ście po ja wia się wie le in nych nie ści sło ści. Za cznij -
my więc od po cząt ku.

V. REAKCJA NA ARTYKUŁ „OGRODY DO OBRONY” 
– GAZETA WYBORCZA

1. Od grze wa ny ko tlet Mar ka Wiel go, czy li ko lej na na gon ka na PZD 

Czy rze czy wi ście wszyst ko zo sta nie tak, jak jest

W opi nii au to ra tek stu pro jekt oby wa tel ski za wie ra roz -
wią za nia, któ re „zo sta wia ją wszyst ko, tak jak jest”. Tym -
cza sem war to przy po mnieć, że wy ro kiem z 11 lip ca 2012 r.
Try bu nał Kon sty tu cyj ny za kwe stio no wał prze szło po ło -
wę ar ty ku łów usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych. Ska la za strze żeń Try bu na łu wo bec usta wy by ła tak

du ża, iż ko niecz ne by ło na pi sa nie zu peł nie no we go pro -
jek tu, nie re al na by ła na wet mo dy fi ka cja sta rej usta wy. Du -
żym nad uży ciem jest więc stwier dza nie, że pro jekt
oby wa tel ski nie wno si nic no we go, bo wiem za kwe stio no -
wa ne przez TK za pi sy zo sta ły za stą pio ne zu peł nie no wy -
mi roz wią za nia mi. Do strze gła to tak że sa ma Mar sza łek
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Sej mu Ewa Ko pacz, któ ra da ła te mu peł ny wy raz pod czas
ostat nie go spo tka nia z przed sta wi cie la mi dział kow ców.

Fak tem jest, że pro jekt oby wa tel ski nie wpro wa dza
zmian re wo lu cyj nych, tyl ko ewo lu cyj ne – te go do ma ga li
się ci, dla któ rych usta wa by ła two rzo na, czy li sa mi dział -
kow cy. W ich oce nie ogro dy dzia ła ją do brze, dla te go nie

na le ży two rzyć zu peł nie no wej rze czy wi sto ści ogro do wej.
Ta ką pro po zy cję skła da ją człon ko wie PO i wy star czy
prze śle dzić stro nę in ter ne to wą PZD, by prze ko nać się, jak
wiel ki sprze ciw i bunt wy wo łu ją w dział kow cach te re wo -
lu cyj ne pro po zy cje.

Kto rze czy wi ście się bun tu je?

W oce nie Mar ka Wiel go w PZD jest wie lu dział kow -
ców, któ rzy bun tu ją się prze ciw ko PZD. Tym cza sem war -
to za uwa żyć, że PZD li czy aż mi lion człon ków i trud no
spo dzie wać sie, że w tak du żej or ga ni za cji za wsze bę dzie
pa no wa ła jed no myśl ność. War to jed nak za uwa żyć, że 
w PZD oso by „my ślą ce ina czej” moż na po li czyć na pal -
cach jed nej rę ki. Wie o tym do sko na le tak że sam re dak tor
Wiel go, któ ry wie lo krot nie po wta rzał, że je ste śmy wy jąt -
ko wo zwar tą i do brze zor ga ni zo wa ną or ga ni za cją. Po za
tym dział kow cy wie lo krot nie da li już da li wy raz swo jej
in te gra cji. Fak ty mó wią sa me za sie bie. Pro jekt oby wa tel -
ski po par ło 924 801 osób, czy li nie mal wszy scy człon ko -
wie Związ ku. Ty sią ce dział kow ców wy sy ła ło tak że li sty
do naj waż niej szych przed sta wi cie li władz do ma ga jąc się
za cho wa nia PZD. „Dla cze go chce się nas uszczę śli wiać
na si łę. Do ma ga my się za cho wa nia or ga ni za cji, któ ra sku -
tecz nie bro ni nas od po nad 30 lat. Gdy by nie dzia ła nia i
ochro na ja ką gwa ran tu je nam Zwią zek, to już daw no na
miej scu wie lu ogro dów sta ły by wie żow ce lub cen tra han -

dlo we.” – to naj czę ściej po wta rza ją ce się w li stach opi nie
dział kow ców.

Je że li zaś cho dzi o wspo mnia nych przez au to ra „bun -
tow ni ków”, to jest o nich gło śno głów nie dla te go, że sta -
li się oni ulu bień ca mi me diów, któ re oso by te uczy ni ły
swo imi wia ry god ny mi in for ma to ra mi. Jed ną z ta kich osób
sam re dak tor Wiel go uczy nił bo ha te rem swo je go po przed -
nie go ar ty ku łu – ma my tu na my śli by łe go już pre ze sa jed -
ne go z war szaw skich ROD – An drzej To ma si ka, któ ry
wy pro mo wa ny zo stał na go spo da rza, ja kich w Związ ku
ma ło. Tym cza sem bez dusz ne wła dze PZD zde cy do wa ły
się go jed nak od wo łać. Dla cze go? – otóż au tor ar ty ku łu
nie za dał so bie tru du, by za dać to py ta nie wła dzom PZD,
a je dy nym in for ma to rem uczy nił wła śnie pa na To ma si ka,
któ ry przed sta wił fak ty wy god ne tyl ko dla nie go. Po le ca -
my więc prze czy ta nie sta no wi ska, któ re w tej spra wie za -
jął OZ Ma zo wiec ki. Być mo że za chę ci to pa na do
czer pa nia in for ma cji z nie co bar dziej spraw dzo nych źró -
deł.

Czy rze czy wi ście dział kow cy po prą każ dy pro jekt?

Po raz ko lej ny tak że Ma rek Wiel go po ru sza spra wę po -
dat ków z któ rych pła ce nia zwol nie ni są dział kow cy. 
„W in te re sie dział kow ców jest więc po pie ra nie każ de go
pro jek tu, któ ry za wie ra te go ty pu roz wią za nie” – czy ta -
my. Otóż war to pod kre ślić, że dział kow cy nie po pie ra ją
każ de go pro jek tu, tyl ko pó ki co swo je po par cie jed no gło -
śnie wy ra ża ją dla jed nej ini cja ty wy – oby wa tel skiej. A sa -
mo zwol nie nie z po dat ków jest efek tem uzna nia ROD
ja ko urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz nej, za pew nia ją cych
swo iste świad cze nia so cjal ne w for mie dzia łek ro dzin -
nych, któ re sta no wią wspar cie głów nie dla naj uboż szych
człon ków spo łecz no ści lo kal nych. Bez za sad ne jest ob cią -
ża nie tych osób da ni na mi pu blicz ny mi. Brak te go zwol -
nie nia ozna cza znacz ny wzrost kosz tów użyt ko wa nia
dzia łek ro dzin nych. Wy da je się, że do dat ko we wy dat ki 
z ty tu łu po dat ków i roz ma itych opłat, sta no wi ły by dla wie -

lu dział kow ców ta kie ob cią że nie, któ re mo gło by skut ko -
wać eko no micz nym wy klu cze niem wie lu dział kow ców 
z ogro dów. War to tak że przy po mnieć, że więk szość ogro -
dów dział ko wych po wsta ła na ugo rach, hał dach, ba gnach,
wy sy pi skach śmie ci. To dzię ki cięż kiej pra cy dział kow -
ców te re ny te zo sta ły prze kształ co ne w pięk ne ogro dy
dział ko we go z któ rych uro ków mo że ko rzy stać ca łe spo -
łe czeń stwo. 

Je że li cho dzi zaś o przy wo ła ną przez re dak to ra pro po zy -
cję PO, zgod nie z któ rą po li kwi da cji Związ ku pie nią dze
z Fun du szu Roz wo ju mia ły by zo stać prze la ne na kon to
Kra jo we go Fun dusz Ogro do we go, war to pod kre ślić, że
środ ki te nie wy star czą na re ali za cję zbyt wie lu pro jek tów.
Są bo wiem na bie żą co wy ko rzy sty wa ne i nie po zwo lą na
„wspie ra nie in we sty cji w ogro dach” ja kie au tor ma na 
my śli.

Czy PZD stra szy dział kow ców?

Zdzi wie nie bu dzi fakt, że prze ka zy wa nie praw dy, na wet
je śli jest ona trud na i nie wy god na dla nie któ rych elit po li -

tycz nych i biz ne so wych na zy wa ne jest przez re dak to ra
Wiel go „stra sze niem”. Mó wie nie, że ogro dom nic nie gro -
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zi, że są bez piecz ne, a dział kow ców cze ka ją je dy nie „sym -
bo licz ne opła ty” by ło by w tej sy tu acji zwy kłą ma ni pu la -
cją i po wie la niem słów nie któ rych po li ty ków Plat for my
Oby wa tel skiej, któ rzy świa do mie pró bu ją wmó wić dział -
kow com, że nie ma ją się cze go bać. Po zo sta je py ta niem
re to rycz nym czy au tor po wta rza te sło wa świa do mie czy
je dy nie przy pad ko wo. Krzyw dzą ce i w grun cie rze czy li -
kwi da cyj ne za ło że nia do no wej usta wy dział ko wej, stwo -
rzo ne przez po słów Plat for my pod kie run kiem Sta ni sła wa
Hu skow skie go nie są wy my słem ani fik cją. Tak jak i to, że
21 stycz nia 2014 ro ku dział kow cy utra cą wszel kie pra wa
do swo ich dzia łek. Wy raź nie i do bit nie wi dać, że Zwią -

zek, któ ry od wie lu już lat stoi na stra ży praw dział kow -
ców jest so lą w oku nie tyl ko po słów Plat for my Oby wa -
tel skiej. Mó wie nie o li kwi da cji PZD jest więc de fac to
mó wie niem o li kwi da cji dział kow ców. Ga ze ta Wy bor cza
nie tyl ko prze ka zu je wia do mo ści, ale też ko men tu je je, 
a na wet wzy wa czy tel ni ków do wal ki. Dla cze go za tem od -
ma wia te go pra wa PZD? Tym bar dziej, że Zwią zek przy -
ta cza je dy nie fak ty, tak jak sło wa po sła Hu skow skie go,
któ ry na ła mach wro cław skie go wy da nia „Ga ze ty Wy bor -
czej” mó wił ja sno, że no wo two rzo na usta wa ma słu żyć
przede wszyst kim in te re som urzęd ni ków i sa mo rzą dów, 
a nie dział kow com.

Plan za go spo da ro wa nia prze strzen ne go a dział kow cy

Ko lej ny już raz w me diach, tym ra zem spod pió ra Mar -
ka Wiel go, pa da ją sło wa o tym, że prze cież nikt ogro dów
nie ru szy sko ro są one w pla nach lub stu diach za go spo da -
ro wa nia prze strzen ne go mia sta i to ma być obro na dla
dział kow ców. Spójrz my za tem na fak ty, a nie wy my sły 
i do mnie ma nia au to ra tek stu.

Ba da nia sta nu praw ne go grun tów ROD na dzień 1 lu te -
go 2012 r. prze pro wa dzo ne przez KR PZD po ka zu ją, że
ak tu al nie tyl ko 58% po wierzch ni ROD (po nad 25 tys. ha)
jest uję tych w miej sco wych pla nach za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go. W su mie 276 241 dzia łek w ROD nie uję -
to w żad nym pla nie i stu dium za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go, a to ozna cza, że cze ka je li kwi da cja. Naj wię cej
te re nów ROD, któ re nie zo sta ły uję te w stu diach i miej sco -
wych pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, znaj du -
je się w mia stach: we Wro cła wiu – ok. 32 tys. dzia łek, w
War sza wie – ok. 31 tys. dzia łek., w Gdań sku – ok. 15 tys.
dzia łek, w Kra ko wie – ok. 9,5 tys. dzia łek, w Lu bli nie 
– ok. 8 tys. dzia łek i w Ka to wi cach bli sko 6 tys. dzia łek.
Trze ba mó wić ja sno i otwar cie, że tym ogro dom gro zi cał -
ko wi ta li kwi da cja, a nie jak Pan pi sze „prze nie sie nie w in -
ne miej sce”. Już za 11 mie się cy, je śli nie bę dzie no wej
usta wy, bę dzie to tyl ko zwy kłą for mal no ścią.

Praw da jest ta ka, że nie ma ta kie go pla nu za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go, któ re go zmie nić by się nie da ło. Ar -
gu men ty dział kow ców – miesz kań ców tych że miast – nie
są bra ne pod uwa gę. Ogro dy są co raz czę ściej wy kre śla -
ne z pla nów miast, a oba wy i pro te sty dział kow ców są
mar gi na li zo wa ne i wy śmie wa ne. Co naj czę ściej wpi sy wa -
ne jest w miej scach ogro dów? Za bu do wa miesz ka nio wa
lub ko mer cyj na. To nie jest taj na i ukry ta wie dza – mo że
do trzeć do ta kich in for ma cji każ dy rze tel ny dzien ni karz,
któ ry za da so bie choć tro chę tru du, by do trzeć do praw dy.
Zmia na pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go miast
to nie ar gu ment prze ma wia ją cy za obro ną ogro dów, ani
nie od le gła przy szłość. To dzie je się już – tu i te raz. Przy -
kład? Wła dze mia sta Otwoc ka pla nu ją wpro wa dzić do stu -
dium mia sta za pi sy, że by te re ny ogro dów dział ko wych
prze zna czyć pod bu dow nic two miesz ka nio we. In ny przy -
kład to plan za go spo da ro wa nia prze strzen ne go mia sta
Świd ni cy. Po mi mo pro te stów dział kow ców przez śro dek
ogro du bę dzie tam prze bie ga ła dro ga, któ rą bez pro ble -
mów moż na by ło by po pro wa dzić ina czej. To po ka zu je,
jak wła dza słu cha miesz kań ców i dział kow ców. Ta kich
przy kła dów jest w ca łej Pol sce wie le. Trze ba tyl ko do brze
szu kać.

PZD w Stras bur gu

W ar ty ku le czy ta my „Na wszel ki wy pa dek w stycz niu
Polski Związek Działkowców za skar żył wy rok Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go do Eu ro pej skie go Try bu na łu Praw
Czło wie ka”. Tym cza sem Zwią zek zło żył skar gę w Stras -
bur gu nie po to, by „za bez pie czać so bie ty ły”, co su ge ru -
je au tor tej pu bli ka cji, ale by wal czyć o spra wie dli wość.
Dwóch sę dziów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go wy ra zi ło
swo je zda nia od ręb ne do wy ro ku. Zwią zek po dzie la te
opi nie sę dziów i uwa ża tak że, że na ru szo na zo sta ła Kon -
sty tu cja. Co wię cej wy rok TK na ru szył tak że sze reg praw
chro nio nych przez pra wo mię dzy na ro do we, co jest nie do -
pusz czal ne w kra ju, któ ry jest człon kiem Unii Eu ro pej -

skiej, Ra dy Eu ro py, a tak że sy gna ta riu szem wie lu mię dzy -
na ro do wych umów. Po nad to sam wy rok, jak i je go uza -
sad nie nie spo tka ło się z po wszech nym po tę pie niem. Przez
dział kow ców od czy ta ny zo stał ja sno – ja ko otwar cie bram
dla biz ne su i de we lo pe rów do te re nów ogro dów dział ko -
wych, nie mó wiąc już o eko no micz nych do le gli wo ściach,
któ re do tkną użyt kow ni ków dzia łek. Ta ki po gląd wy ra ża
zde cy do wa na więk szość dział kow ców, a kil ku dzie się ciu 
z nich zde cy do wa ło się na zło że nie skar gi do Stras bur ga,
by oca lić swo je ogro dy, a tak że pra wo do zrze sza nia się i
sa mo rząd no ści, któ re gwa ran tu je wszyst kim oby wa te lom
Kon sty tu cja RP.
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Ta kie py ta nie za da je re dak tor Wiel go py ta jąc o przy -
szłość ogro dów za kil ka lat, gdy wy ga śnie po ten cjal na
umo wa dzier żaw na z dział kow ca mi. Na to py ta nie od po -
wie dzia ła au to ro wi m.in. po słan ka Li dia Sta roń z Plat for -
my Oby wa tel skiej, któ ra ja sno okre śli ła, ja ki los po li ty cy
przy go to wu ją ogro dom: „dział kow cy po win ni za wie rać
umo wy dzier ża wy na użyt ko wa nie dział ki z gmi ną na kil -
ka na ście lat, a po tem gdy te umo wy wy ga sną, dział ki na -
le ży zli kwi do wać”- mó wi ła pod czas spo tka nia z dział-
kow ca mi. Ziar no zo sta ło za sia ne, bo tak że re dak tor Wiel -
go mar twi się o to, czy za 15-25 lat bę dą chęt ni do zaj mo -
wa nia się ogro da mi. Tym cza sem zna ne przy sło wie mó wi

„my ślał in dyk o nie dzie li, a w so bo tę łeb mu ście li”. Mar -
twie nie się tym, co bę dzie za kil ka na ście lat, w ob li czu
gdy za pa rę mie się cy z kra jo bra zu pol skich miast mo gą
znik nąć set ki ogro dów jest zu peł nie nie na miej scu. Bli żej
spo łecz no ści dział ko wej do te go, co bę dzie je śli Zwią zek
prze sta nie ist nieć, a wszyst kie pra wa do grun tów wró cą
do Skar bu Pań stwa i gmin. Ile ogro dów zo sta nie po 21
stycz nia 2014 ro ku? Wszyst kie bo wiem znaj dą się wów -
czas w próż ni praw nej je śli cho dzi o ochro nę praw do
grun tów i dzia łek. Ich li kwi da cja czy sprze daż bę dzie tyl -
ko for mal no ścią i to jest te raz głów nym zmar twie niem
dział kow ców, któ rzy nie chcą do pu ścić do ta kiej sy tu acji.

A co po tem?

Co raz wię cej mło dych dział kow ców

W opi nii au to ra ar ty ku łu za 15-25 lat nie bę dzie już chęt -
nych do zaj mo wa nia się ogro da mi, bo dział kow cy to
głów nie oso by star sze. Tym cza sem w 2011 ro ku PZD
prze pro wa dził ba da nie „Kim są pol scy dział kow cy”, a wy -
ni ki te go ba da nia zo sta ły prze ka za ne do opi nii pu blicz nej
i do me diów, tak że do Ga ze ty Wy bor czej i re dak to ra Wiel -
go. Co za tem chciał osią gnąć au tor ar ty ku łu su ge ru jąc, że
dział kow cy to głów nie star si lu dzie, pod czas gdy sy tu acja
wy glą da ina czej? Dział ki użyt ko wa ne są nie tyl ko przez
eme ry tów i ren ci stów, ale i ro sną cą z ro ku na rok gru pę
lu dzi mło dych, czyn nych za wo do wo. W wie lu ogro dach,
dział ki prze ka zy wa ne są z po ko le nia na po ko le nie, ko rzy -
sta ją z nich ca łe ro dzi ny – dziad ko wie, ro dzi ce i wnu ki.

Za ob ser wo wa no tak że du że za in te re so wa nie wśród lu dzi
mło dych, któ rych nie stać na eks klu zyw ne wa ka cje na Ka -
na rach. Dla wie lu z nich dział ka to je dy na moż li wość na
spę dze nie urlo pu i ak tyw ny wy po czy nek, a po nad to to tak -
że nie oce nio na po moc ma te rial na w po sta ci zdro wej żyw -
no ści. Ogro dy nie tyl ko da ją wie le ra do ści i sa tys fak cji,
ale rów nież sprzy ja ją umac nia niu wię zi ro dzin nych i są -
siedz kich. War to o tym pa mię tać

Kie ru jąc ni niej szą od po wiedź na ko lej ny ar ty kuł re dak -
to ra Mar ka Wiel go po raz ko lej ny po zo sta je my z py ta niem
– ile jesz cze ra zy bę dzie my mu sie li zaj mo wać się od kła -
my wa niem rze czy wi sto ści?

(mz/ah)

2. Sta no wi sko Ko mi te tu

STANOWISKO
w spra wie ar ty ku łu red. Mar ka Wiel go pt. „Ogro dy do obro ny” za miesz czo ne go 

w Ga ze cie Wy bor czej z dnia 26.02.13 r.

W związ ku z ar ty ku łem za miesz czo nym w GW w dniu
26.02.13, a po świę co nym oby wa tel skie mu pro jek to wi
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, z przy kro -
ścią stwier dza my, iż ma te riał ten oce nia my ja ko nie obiek -
tyw ny. Ogól ny wy dźwięk pu bli ka cji ma cha rak ter
dys kre dy tu ją cy ini cja ty wę oby wa tel ską. Wska zu je na to
cho ciaż by jej pod ty tuł su ge ru ją cy, iż dział kow cy nie zna -
ją oby wa tel skie go pro jek tu usta wy, co stoi w cał ko wi tej
sprzecz no ści z oczy wi sty mi fak ta mi. 

Po pierw sze, ini cja ty wa oby wa tel ska zo stał po par ta pod -
pi sa mi po nad 924 000 oby wa te li, z cze go dział kow cy sta -
no wi li zde cy do wa ną więk szość. Kam pa nia pro wa dzo na
przez Ko mi tet mia ła miej sce głów nie w ogro dach dział ko -
wych. Me dia, nie ste ty rów nież GW, in for mo wa ły o niej

bar dzo zdaw ko wo i nie rzad ko w spo sób stron ni czy. Po
dru gie, do ogro dów prze sła no kil ka dzie siąt ty się cy tek -
stów usta wy oraz prze wod ni ków po usta wie. Po trze cie,
przez ca ły okres kam pa nii pro jekt usta wy był do stęp ny na
stro nie in ter ne to wej Ko mi te tu. I wresz cie, w ca łym kra ju
od by ło się kil ka set otwar tych spo tkań po świę co nych pro -
jek to wi, w któ rych nie rzad ko uczest ni czy ło po kil ku set
dział kow ców. Ko mi tet do ło żył wszel kich sta rań, aby każ -
dy za in te re so wa ny miał moż li wość za po zna nia się 
z przed ło żo ny mi pro po zy cja mi i pod jął świa do mą de cy zję
pod pi su jąc się pod pro jek tem. 

Co zna mien ne, re dak tor M. Wiel go nie zdo był się na
rów ną „od wa gę” w kry ty ko wa niu gru py po słów Plat for -
my Oby wa tel skiej, na cze le ze Sta ni sła wem Hu skow skim.
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Tym cza sem oni, w od róż nie niu od Ko mi te tu, szy ku ją swój
pro jekt w za ci szu ga bi ne tów, jak ognia uni ka jąc kon tak tu
i dys ku sji z dział kow ca mi. O rze tel no ści ar ty ku łu do bit nie
świad czy rów nież fakt, iż au tor nie pod jął na wet naj mniej -
szej pró by skon fron to wa nia swo ich po glą dów z za in te re -
so wa ny mi, czy li Ko mi te tem. Efek tem by ły wnio ski i
su ge stie red. Wiel go, o któ rych moż na śmia ło stwier dzić,
iż są ode rwa ne od rze czy wi sto ści.

Przy kła dem mo że być cho ciaż by stwier dze nie, iż pro -
jekt oby wa tel ski słu ży utrzy ma niu mo no po lu PZD. W rze -
czy wi sto ści pro jekt za pew nia dział kow com, że w każ dym
ogro dzie bę dą mie li moż li wość de mo kra tycz ne go pod ję -
cia de cy zji o wy łą cze niu się z ogól no pol skie go sto wa rzy -
sze nia i za ło że nia od ręb nej or ga ni za cji, ze 100% gwa -
ran cją prze ję cia praw, któ re przy słu gu ją obec nie PZD. 

Wbrew su ge stiom red. Wiel go, któ ry na ka zu je „za cho -
wać czuj ność”, bo pro jekt za kła da za cho wa nie PZD, ja ko
jed ne go ze sto wa rzy szeń ogro do wych, nikt nie ukry wa te -
go przed dział kow ca mi. Wręcz prze ciw nie, jest to wy raź -
nie pod kre śla ne. Po pierw sze – choć mo że Pan re dak tor
te go nie ro zu mie – wie lu dział kow ców utoż sa mia się z
PZD i do strze ga ko rzy ści pły ną ce z po sia da nia ogól no pol -
skiej or ga ni za cji, któ ra od lat sku tecz nie bro ni ich ogro -
dów przed pró ba mi li kwi da cji. Po dru gie, wa run kiem
trans fe ru praw na ogro do we sto wa rzy sze nia jest wła śnie
za cho wa nie pod mio to wo ści PZD – dla te go zresz tą po sło -
wi Hu skow skie mu tak bar dzo za le ży na je go li kwi da cji. 

Rów nie ab sur dal ny jest za chwyt pa na Wiel go nad kon -
cep cją wie lo ści sto wa rzy szeń w każ dym ogro dzie, któ re
kon ku ro wa ły by o za rzą dza nie. Re dak tor Wiel go nie ro zu -
mie naj wy raź niej, że dzię ki de mo kra tycz nym re gu łom, ten
sam efekt, co zmia na sto wa rzy sze nia, da je zmia na je go
władz. Fun da men tal ną za sa dą w ogro dach, cze go zresz tą
po sło wie PO pró bu ją dział kow ców po zba wić, jest pra wo
dział kow ców do wy bo ru ze swe go gro na osób, któ re za -

rzą dza ją ROD. 
To tyl ko nie któ re z ar gu men tów uza sad nia ją cych kry -

tycz ną re cen zję pu bli ka cji red. Wiel go. Przed mio to wy ar -
ty kuł na le ży oce nić ja ko nie spra wie dli wy i uka zu ją cy 
w krzy wym zwier cia dle ini cja ty wę usta wo daw czą, po par -
tą przez pra wie mi lion oby wa te li. Su ge stie, że oso by te
nie wie dzia ły co czy nią, uwa ża my za prze jaw lek ce wa że -
nia śro do wi ska dział kow ców, tym ra zem nie ze stro ny po -
li ty ków, ale dzien ni ka rza. Sto su jąc lo gi kę i styl re dak to ra
Wiel go, na le ża ło by we zwać każ de go, kto czy ta je go ma -
te ria ły nt. praw nych za bez pie czeń ist nie nia ogro dów, aby
„za cho wał czuj ność”. Wszak, ja ko re dak tor na czel ny do -
dat ku do Ga ze ty Wy bor czej „Dom”, po śred nio utrzy mu -
je się z pie nię dzy re kla mo daw ców - głów nie firm de we-
lo per skich, któ rych sto su nek do te re nów ogro dów jest po -
wszech nie zna ny.

Z po wyż szych wzglę dów Ko mi tet wy ra ża na dzie ję, że
w przy szło ści red. Wiel go za cho wa wyż szy stan dard
dzien ni kar stwa. Re pre zen tu jąc 924 801 osób pod pi sa nych
pod pro jek tem, czu je my się zo bli go wa ni we zwać Pa na re -
dak to ra, do trak to wa nia czy tel ni ków z więk szym sza cun -
kiem. Nie od bie ra jąc mu pra wa do po sia da nia od mien-
nych po glą dów na te mat przy szło ści ogro dów dział ko -
wych, ży czy li by śmy so bie, aby w imię rze tel no ści dzien -
ni kar skiej, w spo sób pre cy zyj ny od dzie lał fak ty od
wła snych ko men ta rzy, opi nii, czy do my słów. 

Li czy my też, że przy go to wu jąc ko lej ne pu bli ka cje na
te mat pro jek tu, za dba o skon fron to wa nie swych in ter pre -
ta cji z je go au to ra mi. Nie wąt pli wie zmniej szy to ry zy ko
myl nych wy kład ni za pi sów pro jek tu, a w kon se kwen cji
mo że na wet skło ni Pa na re dak to ra do je go po par cia. Je -
że li bo wiem rze czy wi ście jest on przy chyl nie na sta wio ny
do idei ogro dów dział ko wych i cho dzi mu o do bro dział -
kow ców, to ma ten sam cel, co Ko mi tet pro wa dzą cy kam -
pa nię pod ha słem „Ocal my ogro 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
War sza wa dn. 28 lu te go 2013 r.

3. Dział kow cy re agu jà na ar ty kuł Mar ka Wiel go za ty tu ło wa ny „Ogro dy do obro ny”

Ar ty kuł Mar ka Wiel go za ty tu ło wa ny „Ogro dy do obro -
ny” spo tkał się z ży wą re ak cją dział kow ców. Wy star czy -
ło kil ka dni, by skie ro wa li licz ne li sty do re dak to ra
na czel ne go ga ze ty oraz sa me go au to ra. Dział kow cy są
obu rze ni jaw nym na wo ły wa niem dzien ni ka rza do wal ki
z ogro da mi i Związ kiem. Bul wer su je ich tak że jaw na kry -
ty ka pro jek tu oby wa tel skie go, któ ry po par ło bli sko mi lion
oby wa te li. Ich sprze ciw wy wo łu je tak że wie le kłam li wych

in for ma cji za war tych w tek ście, dla te go dział kow cy
szcze gó ło wo re agu ją na każ dą z nich. Z ża lem stwier dza -
ją, że re dak tor upodo bał so bie kil ka za gad nień, któ re wał -
ku je na wszel kie moż li we spo so by i mi mo licz nych
spro sto wań dział kow ców, kon se kwent nie po wta rza te sa -
me prze kła ma nia. W oce nie dział kow ców Ma rek Wiel go
po zo sta je w służ bie de we lo pe rów, a nie praw dy obiek tyw -
nej. 
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Dział kow cy kry tycz nie od no szą się do sy tu acji w któ rej
dzien ni karz na wo łu je czy tel ni ków do te go, by zgła sza li
po praw ki do oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD.
Dział kow cy przy po mi na ją iż w hi sto rii pro jek tów oby wa -
tel skich jesz cze ża den nie uzy skał tak du że go po par cia
oby wa te li, tym sa mym pro po zy cję Mar ka Wiel go uzna ją
za ab sur dal ną. Pod kre śla ją tak że, że oni sa mi bra li udział
w two rze niu pro jek tu oby wa tel skie go. „Pro jekt ten zo stał
stwo rzo ny dla dział kow ców przy ich czyn nym udzia le.
Zo stał on skon sul to wa ny w śro do wi sku dział kow ców oraz
roz pro pa go wa ny tak że wśród jak naj licz niej szej gru py na -
sze go spo łe czeń stwa, cze go wy ra zem jest po par cie po nad
924 tys. osób, któ re zło ży ły pod pi sy pod je go po par ciem.
Wśród osób skła da ją cych pod pi sy by li w znacz nej mie rze
sa mi dział kow cy, ale tak że człon ko wie ich ro dzin, zna jo -
mi, przy ja cie le, ale tak że miesz kań cy miej sco wo ści, 
w któ rych ogro dy przy czy nia ją się do po pra wy wi ze run -
ku i wy glą du. Ogro dy po wsta ły na ugo rach, nie użyt kach
czy wy sy pi skach śmie ci i lu dzie o tym pa mię ta ją” – czy -
ta my w sta no wi sku OZ To ruń sko -Wło cław skie go. 

W po dob nym to nie wy po wie dzia ło się Pre zy dium OZŚ
PZD w Kiel cach w oce nie któ re go w sa mym tek ście rzu -
ca się w oczy ba ga te li zo wa nie zna cze nia pro jek tu oby wa -
tel skie go. Nie ste ty, jed no cze śnie w oczy rzu ca się tak że
ci che fa wo ry zo wa nie przez au to ra pro po zy cji Plat for my

Oby wa tel skiej. Pan Re dak tor punk tu jąc rze ko me wa dy
pro jek tu dział kow ców, nie za uwa ża żad nych za gro żeń
pły ną cych z za ło żeń par tii rzą dzą cej. Ma ło te go – pod kre -
śla, że PZD ja ko by wy ol brzy mia ne ga tyw ne za pi sy w po -
wyż szych za ło że niach, nad mier nie stra sząc dział kow ców
po to, by za dbać o „wła sne” in te re sy. 

W oce nie Ja na Skó ry z ROD im. Pu chal skie go w Rze -
szo wie za sta na wia ją ce jest dla cze go au tor ar ty ku łu do ko -
nał swo bod nej, błęd nej in ter pre ta cji oby wa tel skie go
pro jek tu usta wy o ROD. Dla cze go nie wspo mi na, że pro -
po no wa ne przez PO roz wią za nia za kła da ją wy ga sze nie
do tych cza so wych praw dział kow ców do dzia łek w ROD
i za stą pie nie ich od płat ny mi umo wa mi o cha rak te rze cza -
so wym z moż li wo ścią wcze śniej sze go wy po wie dze nia
przez wła ści cie la grun tu. Nie jest rów nież wspo mnia ne,
że PO pro po nu je na cjo na li za cję lub ko mu na li za cję in fra -
struk tu ry ogro do wej i ma jąt ku dział kow ców znaj du ją ce go
się na dział kach. Dział kow cy z OZ PZD w Ło dzi z ża lem
do da ją, że nie ro zu mie ją, dla cze go re dak tor Wiel go nie
wspo mi na w swo im tek ście o tym jak wiel kie obu rze nie i
po ru sze nie wśród dział kow ców wy wo ła ły pro po zy cje po -
słów PO. Ba ga te li zu je tak że ne ga tyw ny od biór pro jek tu
nie tyl ko przez dział kow ców, ale po li ty ków róż nych opcji
po li tycz nych. 

Ża den pro jekt nie miał ta kie go po par cia

PZD Stowarzyszeniem

Dział kow cy ko men tu ją tak że opi nię Mar ka Wiel go
zgod nie z któ rą pro jekt oby wa tel ski za wie ra roz wią za nia,
któ re „zo sta wia ją wszyst ko, tak jak jest”. Przy po mi na ją
rów no cze śnie, że wy ro kiem z 11 lip ca 2012 r. Try bu nał
Kon sty tu cyj ny za kwe stio no wał prze szło po ło wę ar ty ku -
łów usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Ska la
za strze żeń Try bu na łu wo bec usta wy by ła tak du ża, iż ko -
niecz ne by ło na pi sa nie zu peł nie no we go pro jek tu, nie re al -
na by ła na wet mo dy fi ka cja sta rej usta wy. Dział kow cy nie
zga dza ją się też ze stwier dze niem, że w myśl no wej usta -
wy sto wa rzy sze nie ogro do we w ja kie prze kształ ci się
Zwią zek bę dzie je dy nie „prze far bo wa niem PZD”. „Okre -
śle nie ta kie jed no znacz nie pro wa dzi do wnio sku, że dzia -
ła cze Pol skie go Związ ku Dział kow ców rze ko mo kie ru ją
się tyl ko i wy łącz nie chę cią za cho wa nia wy god nych dla

sie bie przy wi le jów lub pro wa dze nia mrocz nych in te re sów.
Wia do mo jed nak, że po wsta łe sto wa rzy sze nie bę dzie mu -
sia ło dzia łać na pod sta wie okre ślo nych prze pi sów usta wy
o sto wa rzy sze niach i je go dzia łal ność bę dzie po nad to nad -
zo ro wa na przez Mi ni stra Rol nic twa. W oby wa tel skim pro -
jek cie usta wy nie za pro po no wa no nad zo ru Mi ni ster stwa
Rol nic twa ze wzglę dów po li tycz nych lub upodo ba nia do
kon kret nych osób kie ru ją cych tych re sor tem. Lo gi ka pod -
po wia da, że za kres kom pe ten cji Mi ni ster stwa Rol nic twa
bę dzie naj bliż szy idei funk cjo no wa nia ru chu dział ko we go
w Pol sce. Grun ty, na któ rych upra wia ne są ogro dy dział -
ko we to prze cież zie mia przy no szą ca plo ny – po dob nie
jak wie lo hek ta ro we po la upraw ne – na pi sa ła p.o dy rek to -
ra biu ra OZM PZD An na Ku buj.

PZD to dział kow cy

Nie po raz pierw szy tak że Ma rek Wiel go ujaw nia swój
ne ga tyw ny sto su nek do sa mej or ga ni za cji ja ką jest PZD.
Ro bi wszyst ko, by przed sta wić ją w krzy wym zwier cia dle.
Dział kow cy po raz ko lej ny sprze ci wia ją się ta kim po sta -
wom. „PZD to nie znie na wi dzo na wła dza, ale dział kow -

cy, któ rzy do tej or ga ni za cji przy stą pi li i funk cjo nu ją w
niej tak, jak jest to przy ję te w in nych or ga ni za cjach – na -
pi sa li człon ko wie pre zy dium OZ PZD w Zie lo nej Gó rze.

„Nie po koi uży wa nie przez pa na po jęć Zwią zek i dział -
kow cy – nie roz dziel nie, ale prze ciw staw nie. To co ro bi się
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dla Związ ku prze kła da się na dział kow ca. To sa mo do ty -
czy też cią gle wy mie nia nych przy wi le jów. Każ da struk -
tu ra or ga ni za cyj na je że li ma być sku tecz na mu si być
opa ra ta na ja snym i przej rzy stym sys te mie, a ta kim jest
PZD. Po dob nie jest we wszyst kich cy wi li zo wa nych kra -
jach. Szu ka nie przez Zwią zek po par cia we wszyst kich si -
łach po li tycz nych jest chy ba uza sad nio nym wy ni ka ją cym
dla or ga nów sta tu to wych z usta wy. Bro nić dział kow ców
to jest wła śnie ro la PZD – na pi sa li dział kow cy szcze ciń -
scy.

W po dob nym to nie wy po wie dzia ła się Ma ria Klim ków
dział ko wicz ka z Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Pod -
zam cze” w Wał brzy chu. „Po li ty cy wie dzą, że dział kow cy
bez swo jej sil nej or ga ni za cji nie obro nią się ani przed re -
stryk cyj ny mi prze pi sa mi, ani przed li kwi da cją ogro dów
dział ko wych na do wol ne ce le. Dla te go na gła śnia ją, że
two rzą pra wo dla dział kow ców, a nie dla dzia ła czy, któ ry -
mi wg nich jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców i w ten spo -
sób sta ra ją się uświa da miać dział kow ców i opi nię

pu blicz ną, że Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest od ręb -
nym od dział kow ców by tem i na le ży go zli kwi do wać. Jed -
nak dział kow cy ma ją świa do mość, że li kwi da cja ich
or ga ni za cji ozna cza li kwi da cję ich sa mych i dla te go w
swo im pro jek cie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych wpro wa dzi li zmia ny ewo lu cyj ne, po nie waż nie go -
dzą się na two rze nie zu peł nie no wej rze czy wi sto ści w
ogro dach. Le piej po pra wiać pra wo, po pra wiać w mia rę
po trzeb sys tem za rzą dza nia i funk cjo no wa nia ogro dów,
niż do pro wa dzić do znisz cze nia te go co do brze słu ży i na
gru zach je od bu do wy wać. Ta kie wła śnie pro po zy cje skła -
da ją człon ko wie PO dla dział kow ców”. W oce nie pre ze -
sa OZ To ruń sko -Wło cław skie go Ry szar da Cho dy nic kie go
po raz ko lej ny re dak tor nie zna ją cy re aliów funk cjo no wa -
nia ogro dów dział ko wych pi sze, że do tych cza so wa or ga -
ni za cja Pol skie go Związ ku Dział kow ców i pro po zy cje
oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych po win ny być zmie nio ne. „Nie zga dza my się
z ta kim po sta wie niem spra wy, sta now czo pro te stu je my!”. 

Czy tyl ko lu dzie sta rzy?

Dział kow cy re agu ją tak że na opi nię au to ra ar ty ku łu
zgod nie z któ rą za 15-25 lat nie bę dzie już chęt nych do
zaj mo wa nia się ogro da mi, bo dział kow cy to głów nie oso -
by star sze. „Re dak tor Wiel go pi sze, iż dział kow cy są ludź -
mi star szy mi, czy li eme ry ta mi i ren ci sta mi. Zwa żyw szy
na śred nią wy so kość pol skich rent i eme ry tur moż na z ca -
łą pew no ścią stwier dzić, że kosz ty utrzy ma nia dzia łek bę -
dą dla wie lu lu dzi za wy so kie. Au tor za zna cza, iż
pro po zy cje PO co do dzier ża wy 15-25 let niej grun tów
ogro dów dział ko wych nie są złym roz wią za niem. Je go
zda niem za 15-25 lat obec nym eme ry tom i ren ci stom
dział ki nie bę dą już po trzeb ne. Moż na by to zro zu mieć, iż
pan re dak tor uzna je, iż ci lu dzie wte dy już nie bę dą żyć, to
po co wte dy dział ki…. Te go ty pu stwier dze nie jest czy stą
bez czel no ścią i ko lej nym do wo dem nie wie dzy o tym ja cy
są dział kow cy i ja kie są ogro dy dział ko we. Dziś wie lu
mło dych lu dzi ko rzy sta z dzia łek, nie każ dą ro dzi nę stać
na wy jazd na wa ka cje, dla te go ogro dy dział ko we są wspa -
nia łą al ter na ty wą. Moż na zro zu mieć, iż dla Pa na Re dak -
to ra mło dzi dział kow cy nie ist nie ją i ma wi zję dział-
kow ców tyl ko i wy łącz nie w wie ku 50+…..jest to cał ko -
wi ty brak rze tel no ści dzien ni kar skiej….po raz ko lej ny….
A po nad to z twier dzeń Pa na Wiel go moż na wy pro wa dzić
wnio sek, ze za 25 bę dzie my żyć w szczę śli wym kra ju, w

któ rym wszy scy bę dą bo ga ci i nikt nie bę dzie cier piał bie -
dy. Oby ta pro gno za sie spraw dzi ła i rzą dzą ca par tia, któ -
rej po my sły tak po do ba ją sie Pa nu Wiel go do pro wa dzi
kraj do ta kie go sta nu szczę śli wo ści.”– na pi sa li Zdzi sław
Śli wa – Pre zes OZ PZD w Po zna niu i Aga ta Ko złow ska 
– p.o. dy rek to ra Biu ra OZ.

Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza pod su mo wu je w swo im
sta no wi sku, że ta kie dzien ni kar stwo dział kow com nie od -
po wia da. „Każ dy ma pra wo do wła snych prze ko nań, ale
je że li chce się prze ko ny wać do wła snych po glą dów, to na -
le ży po słu gi wać się praw dzi wy mi in for ma cja mi oraz dać
moż li wość wy po wie dze nia się dru giej stro nie. Jak po ka -
zu je prak ty ka w „Ga ze cie Wy bor czej” swo bod nie mo gą
wy po wia dać się tyl ko prze ciw ni cy PZD, a mi lio no wa or -
ga ni za cja ja ką jest PZD nie za słu gu je na ta ki przy wi lej”.
Dział kow cy z OZ PZD w Ka li szu ape lu ją do re dak to ra
Wiel go, by za czął pi sać obiek tyw ne i rze tel ne ar ty ku ły, 
a nie jak do tej po ry ten den cyj ne i peł ne prze kła mań. Wy -
ra ża ją na dzie ję, że Ma rek Wiel go przy go to wu jąc ko lej ne
pu bli ka cje na te mat dział kow ców, zdo bę dzie się na więk -
szą rze tel ność i wni kli wość. Dzię ki te mu dział kow cy nie
bę dą mu sie li tak czę sto zaj mo wać się od kła my wa niem
rze czy wi sto ści.

Dział me dial ny KR PZD
Mag da Za liw ska
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Od no to wu je my przy pad ki, że dział ki na te re nie ROD są
użyt ko wa ne przez kon ku ben tów. Jed no z nich jest for mal -
nym użyt kow ni kiem dział ki, a dru gie upra wia wspól nie z
nim dział kę. W świe tle pra wa związ ko we go nie ma moż -
li wo ści, aby kon ku ben ci wspól nie upra wia ją cy dział kę,
wspól nie po no szą cy kosz ty jej użyt ko wa nia oraz in we stu -
ją cy środ ki fi nan so we w bu do wę i utrzy ma nie al ta ny mo -
gli być obo je człon ka mi Związ ku i praw ny mi użyt kow-
ni ka mi dział ki. 

Pro blem po ja wia się wów czas, gdy praw ny użyt kow nik
dział ki umrze. Wpraw dzie czło nek Polskiego Związku
Działkowców ma pra wo wska za nia oso by bli skiej wspól -
nie użyt ku ją cej z nim dział kę ja ko swo je go na stęp cy na
wy pa dek śmier ci, nie cho dzi tu jed nak o oso by bli skie 

w sen sie du cho wym, lecz o wy mie nio ne wprost w prze pi -
sie § 5 ust. 1 pkt 6 sta tu tu PZD, do gro na któ rych za li cza
się: współ mał żon ka, dzie ci, ro dzi ców, wnu ków, ro dzeń -
stwo i ich dzie ci.

Kie ru jąc się po wyż szą za sa dą, w przy pad ku, gdy by
użyt kow nik dział ki wska zał kon ku ben ta lub kon ku bi nę ja -
ko swe go na stęp cę na wy pa dek śmier ci, za rząd ROD nie
bę dzie zwią za ny ta kim wska za niem, bo wiem te oso by nie
są za li cza ne do gro na osób bli skich. Jed nak kon ku bent,
tak jak każ da oso ba peł no let nia sta le za miesz ku ją ca na te -
ry to rium RP, mo że ubie gać się o przy dział dział ki w ROD,
rów nież tej, któ rą użyt ko wał wspól nie ze zmar łym człon -
kiem PZD. Na le ży jed nak pa mię tać, że pierw szeń stwo bę -
dą mia ły oso by bli skie zmar łe go człon ka Związ ku. 

ZRS

VI. PORADY PRAWNE

Czy moż na wska zać kon ku ben ta ja ko na stęp cę na użyt ko wa nej dział ce na wy pa dek śmier ci?

Ja ki or gan i na ja kich za sa dach mo że do ko nać od wo ła nia człon ka za rzą du ROD?

Za sa dy od wo ła nia or ga nu PZD lub je go człon ka za war -
te są w § 50 sta tu tu PZD. Od wo ła nia or ga nu PZD lub je -
go człon ka do ko nu je or gan wyż sze go stop nia. Człon ka
or ga nu PZD mo że od wo łać rów nież or gan, któ re go jest
człon kiem. Za tem od wo ła nia człon ka za rzą du ROD mo -
że do ko nać sam za rząd ROD lub Pre zy dium OZ PZD.
Zgod nie bo wiem z § 123 pkt 12 sta tu tu PZD, do okrę go -
we go za rzą du na le ży w szcze gól no ści za wie sza nia lub od -
wo ły wa nie za rzą dów ROD lub ich człon ków, a tak że
stwier dza nie wy ga śnię cia man da tów człon ków za rzą dów
ROD. 

Od wo ła nie na stę pu je w dro dze uchwa ły za wie ra ją cej
uza sad nie nie, w któ rym po win no być wy ka za ne, że od -
wo ły wa ny or gan PZD lub je go czło nek nie wy ko nu je
przy ję tych obo wiąz ków lub dzia ła na szko dę PZD.
Uchwa ła po win na rów nież za wie rać po ucze nie o pra wie,
try bie i ter mi nie od wo ła nia. Od pis uchwa ły do rę cza się
od wo ła nym człon kom or ga nu za po śred nic twem pocz ty

lub oso bi ście za pi sem nym po twier dze niem od bio ru. 
Człon kom or ga nu PZD przy słu gu je pra wo od wo ła nia

się od uchwa ły, na mo cy któ rej zo sta li oni od wo ła ni z peł -
nio nej funk cji. Od wo ła nie wno si się do or ga nu wyż sze go
stop nia w ter mi nie 14 dni od da ty otrzy ma nia uchwa ły.
Od wo ła nie skła da się za po śred nic twem or ga nu, któ ry wy -
dał w tym wzglę dzie de cy zję z uwa gi na to, aby mógł
prze ka zać ją do or ga nu wyż sze go stop nia wraz z ca łą do -
ku men ta cją spra wy. Or ga nem wyż sze go rzę du w przy pad -
ku za rzą du ROD bę dzie pre zy dium OZ, a w przy pad ku
pre zy dium OZ bę dzie to Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD.
Wnie sie nie od wo ła nia nie wstrzy mu je wy ko na nia de cy -
zji o od wo ła niu.

Od wo ła ni człon ko wie or ga nów nie mo gą do koń ca na -
stęp nej ka den cji wcho dzić w skład or ga nów PZD po cho -
dzą cych z wy bo ru i peł nić funk cji w or ga nach PZD. 
W uza sad nio nych przy pad kach wła ści wy or gan PZD mo -
że prze dłu żyć ten za kaz o ko lej ną ka den cję.

AB

Ja kie opła ty wno szą mał żon ko wie, któ rzy są człon ka mi PZD i użyt ku ją wspól nie dział kę w ROD?

Sta tut PZD w § 12 ust. 2 sta no wi, iż współ mał żo nek
człon ka zwy czaj ne go mo że ubie gać się o człon ko stwo
zwy czaj ne i przy dział dział ki użyt ko wa nej przez współ -

mał żon ka. Na le ży jed nak pa mię tać, że czło nek PZD mo -
że użyt ko wać tyl ko jed ną dział kę w ro dzin nym ogro dzie
dział ko wym (§ 72 ust. 1 sta tu tu PZD). Czło nek zwy czaj -
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ny oraz je go współ mał żo nek nie mo że ubie gać się o nada -
nie pra wa użyt ko wa nia do dat ko wej dział ki (§ 72 ust. 2 sta -
tu tu PZD). Wy ją tek sta no wi wy łącz nie sy tu acja, w któ rej
współ mał żon ko wie użyt ko wa li od dziel nie dział ki przed
za war ciem związ ku mał żeń skie go. Wów czas za cho wu ją
do tych cza so we pra wo do tych dzia łek (§ 72 ust. 2 sta tu tu
PZD).

Współ mał żo nek człon ka zwy czaj ne go PZD, któ ry rów -
nież zo stał człon kiem zwy czaj nym PZD i uzy skał pra wo
wspól ne go użyt ko wa nia dział ki w ROD wraz ze swo im
współ mał żon kiem, jest zwol nio ny z wpi so we go, opła ty
in we sty cyj nej, skład ki człon kow skiej za rok bie żą cy oraz
opłat uchwa lo nych przez wal ne ze bra nie człon ków ROD,
zgod nie z § 70 ust. 2 sta tu tu PZD.

Z człon ko stwa oboj ga mał żon ków wy ni ka ją sa me ko -
rzy ści:

1. Gdy by je den z współ mał żon ków zrzekł się człon ko -
stwa Związ ku i pra wa użyt ko wa nia dział ki – dru gi za cho -
wu je te pra wa.

2. Gdy obo je mał żon ko wie są człon ka mi PZD, to w
przy pad ku śmier ci jed ne go z nich, dru gi współ mał żo nek
na dal po zo sta je człon kiem PZD i ma pra wo użyt ko wa nia
dział ki.

3. Mał żon ko wie wno szą wszyst kie opła ty w po je dyn -
czym wy mia rze, a więc jed ną skład kę człon kow ską, jed -
ną opła tę na rzecz ogro du i in ne opła ty uchwa la ne przez
wal ne ze bra nie.

4. Uchwa lo ną przez wal ne ze bra nie ilość go dzin prac na
rzecz ogro du mał żon ko wie wy ko nu ją w jed nym wy mia -
rze, a w ra zie nie moż no ści wy ko na nia tych prac, wpła ca -
ją ekwi wa lent za nie wy ko na ne pra ce rów nież w po je -
dyn czym wy mia rze.

5. W przy pad ku wy ko ny wa nia w ROD in we sty cji mał -
żon ko wie rów nież wno szą jed ną opła tę na rzecz tej in we -
sty cji w wy so ko ści uchwa lo nej przez wal ne ze bra nie 
i wy ko nu ją ilość prze wi dzia nych go dzin pra cy na rzecz
in we sty cji tak że w po je dyn czym wy mia rze. W przy pad ku
nie wy ko na nia tych prac wno szą je den ekwi wa lent za nie -
prze pra co wa ne go dzi ny.

6. Każ dy ze współ mał żon ków ma pra wo do udzia łu na
wal nym ze bra niu, gdzie mo że de cy do wać o naj istot niej -
szych spra wach do ty czą cych funk cjo no wa nia ROD i wy -
ra żać swo je zda nie po przez swój głos – każ dy ze współ-
mał żon ków ma bo wiem je den głos.

Człon ko stwo w PZD oboj ga mał żon ków to sa me ko rzy -
ści, brak do dat ko wych opłat i obo wiąz ków, dla te go za in -
te re so wa ny współ mał żo nek po wi nien po brać w za rzą dzie
ROD lub ze stro ny in ter ne to wej PZD pod ad re sem:
www.pzd.pl i wy peł nić druk de kla ra cji człon kow skiej, 
a na stęp nie zło żyć go w swo im za rzą dzie ROD. 

Wszel kiej po mo cy zwią za nej z za ła twia niem for mal no -
ści oraz in for ma cji na ten te mat udzie la ją za in te re so wa -
nym za rzą dy ROD oraz wła ści we okrę go we za rzą dy PZD. 

AB

Zrze cze nie się pra wa użyt ko wa nia dział ki na rzecz oso by bli skiej, a speł nie nie wa run ków dla nada nia te -
go pra wa

Sta tut PZD w § 14 ust. 12 na da je każ de mu człon ko wi
PZD pra wo sku tecz ne go zrze cze nia się pra wa użyt ko wa -
nia dział ki na rzecz oso by bli skiej.  Nie jest to jed nak pra -
wo bez względ nie jej przy słu gu ją ce, bo wiem za rząd ROD
po dej mu jąc de cy zję o przy dzia le dział ki wska za nej oso bie
bli skiej mu si, tak jak w przy pad ku każ dej in nej oso by
ubie ga ją cej się o nada nie pra wa użyt ko wa nia dział ki, zba -
dać czy speł nia wy mo gi sta wia ne kan dy da to wi na człon -
ka PZD, a więc czy jest oso bą peł no let nią, czy sta le
za miesz ku je na te re nie RP, jak rów nież po win na wziąć
pod uwa gę od le głość jej miej sca za miesz ka nia od ogro -
du, w któ rym za mie rza użyt ko wać dział kę. Zgod nie z § 7
uchwa ły nr 39/2010 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 
z dnia 25 mar ca 2010 r. w spra wie przy dzia łu dzia łek w ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych, je że li oso ba bli ska wska -

za na w zrze cze niu nie od po wia da wa run kom nie zbęd nym
do przy dzia łu dział ki, w szcze gól nie uza sad nio nych przy -
pad kach za rząd ROD mo że pod jąć de cy zję od mow ną.
Jed nak przed pod ję ciem de cy zji od mow nej jest zo bo wią -
za ny wni kli wie roz pa trzyć, czy w roz pa try wa nym przy -
pad ku za cho dzą oko licz no ści prze ma wia ją ce za pod ję-
ciem tej de cy zji.

Przy kła dem szcze gól nie uza sad nio ne go przy pad ku, któ -
ry mógł by być ar gu men tem dla pod ję cia od mow nej de cy -
zji nada nia pra wa użyt ko wa nia dział ki jest za miesz -
ki wa nie na dział ce wska za nej oso by bli skiej. Nada nie pra -
wa użyt ko wa nia dział ki w ta kim przy pad ku, by ło by
usank cjo no wa niem za ka zu za miesz ki wa nia wy pły wa ją -
ce go z art. 13 ust. 4 usta wy o ROD. 

ZRS

Ja ki jest wła ści wy spo sób i for ma za wia da mia nia dział kow ców o wal nych ze bra niach?

W § 26 ust. 1 re gu la mi nu ROD okre ślo no for mę za wia -
da mia nia dział kow ców o ter mi nie, miej scu i po rząd ku ob -

rad wal ne go ze bra nia. Prze pis ten ma cha rak ter bez -
-względ nie obo wią zu ją cym wszyst kie za rzą dy ROD, co
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ozna cza, że nie ma moż li wo ści od stą pie nia od je go prze -
strze ga nia. Umoż li wia on za rzą dom ROD sko rzy sta nie
wy łącz nie z jed ne go z trzech po niż szych spo so bów do rę -
cze nia przed mio to we go za wia do mie nia:

1) za po śred nic twem pocz ty – nie ma wy mo gu do ty czą -
ce go zwo ły wa nia wal nych ze brań za po mo cą li stów po le -
co nych. Za rząd mo że więc wy słać za wia do mie nie zwy kłą
kart ką pocz to wą, dru ko wa ną przez Kra jo wą Ra dę PZD;

2) oso bi ście za pi sem nym po twier dze niem od bio ru;

3) pocz tą elek tro nicz ną – jed nak ten spo sób za wia da mia -
nia jest moż li wy tyl ko wów czas, gdy za in te re so wa ny dział -
ko wiec uprzed nio wy ra ził na to pi sem ną zgo dę, po da jąc
ad res, na któ ry za wia do mie nie po win no być wysła ne.

W kon se kwen cji oma wia ny prze pis po zo sta wia za rzą -
dom ROD znacz ną swo bo dę co do spo so bu zwo ły wa nia
wal nych ze brań, a jed no cze śnie za bez pie cza in te re sy
dział kow ców po przez za pew nie nie im re al nej moż li wo -
ści uczest nic twa w wal nych ze bra niach.

TT

Czy współ mał żon ko wie mo gą wspól nie użyt ko wać tę sa mą dział kę? Czy w ta kim przy pad ku przy słu gu je
im obu pra wo uczest nic twa w wal nym ze bra niu?

Pro blem ten był już wie lo krot nie wy ja śnia ny. Dla te go
też przy po mi na my, że we dług sta tu tu PZD współ mał żo -
nek człon ka Związ ku mo że rów nież na być człon ko stwo
w PZD, je że li jest oso bą peł no let nią za miesz ka łą na sta łe
na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej. W przy pad ku
przy ję cia do Związ ku wpła ca ją oni jed no wpi so we i jed -
ną opła tę in we sty cyj ną, a tak że po bie ra na jest od nich jed -
na skład ka człon kow ska. Po nad to mał żon ko wie, bę dą cy
człon ka mi Związ ku, opła ca ją jed ną opła tę na po trze by
ogro du i in ne świad cze nia uchwa lo ne przez wal ne ze bra -
nie w wy mia rze przy pa da ją cym na jed ną dział kę.

Jak za tem wi dać, mał żon ko wie mo gą być jed no cze śnie
człon ka mi PZD i współ użyt ko wać jed ną dział kę. W re -
zul ta cie każ de mu z mał żon ków przy słu gu ją wszyst kie
pra wa człon kow skie. Pod sta wo wym upraw nie niem w tym
za kre sie jest udział w wal nym ze bra niu ro dzin ne go ogro -
du dział ko we go. Mał żon ko wie mo gą więc sa mo dziel nie
gło so wać na wal nym ze bra niu. Nie ma żad nych pod staw,
aby od ma wiać im te go pra wa. Tym bar dziej, że prze pi sy
sta tu tu PZD i re gu la mi nu ROD są w tym wzglę dzie nie -
zwy kle czy tel ne. 

TT

Za rząd na ka zał dział kow co wi usu nąć drze wo usy tu owa ne nie zgod nie z re gu la mi nem ROD. Dział ko wiec
od mó wił, po wo łu jąc się na wy móg uzy ska nia od po wied nie go ze zwo le nia na usu nię cie ta kie go drze wa. Czy
ma ra cję? 

Na wstę pie war to przy po mnieć, że we dług usta wy z
dnia 16 kwiet nia 2004 r. o ochro nie przy ro dy, usu nię cie
ozdob nych drzew lub krze wów, któ rych wiek prze kra cza
10 lat, wy ma gać bę dzie uzy ska nie ze zwo le nia wy da ne go
przez wój ta, bur mi strza al bo pre zy den ta mia sta.  Obo wią -
zek ten nie do ty czy więc drzew lub krze wów owo co wych.
Ze zwo le nie wy da wa ne jest na wnio sek. Je że li ist nie je po -
trze ba usu nię cia drze wa lub krze wu z te re nu dział ki, to
wnio sek po wi nien zło żyć dział ko wiec, gdyż to on jest
wła ści cie lem wszyst kich na sa dzeń znaj du ją cych się na
dział ce.

Po wyż sze za sa dy ma ją cha rak ter ogól ny i mu szą być za -
cho wa ne, gdyż wy ni ka ją z usta wy. Nie ozna cza to jed nak,
że te za sa dy sta no wią ja ką kol wiek prze szko dę praw ną,
któ ra mo gła by usank cjo no wać nie pra wi dło wo ści stwier -
dzo ne na te re nie da nej dział ki. Pa mię tać na le ży, że każ dy
dział ko wiec ma obo wią zek prze strze ga nia za pi sów re gu -
la mi nu ROD. Je że li za tem dział ko wiec na ru sza te za pi sy,
to nie mo że się za sła niać ko niecz no ścią uzy ska nia od po -
wied nich ze zwo leń. Je go pod sta wo wym obo wiąz kiem jest

do pro wa dze nie do sta nu zgod ne go z re gu la mi nem. Mu si
więc wy stą pić do wła ści we go or ga nu o po trzeb ne do ku -
men ty. Po no si bo wiem od po wie dzial ność za do ko na ne na -
ru sze nie. Mu siał się za tem li czyć z tym, że zaj dzie
po trze ba usu nię cia nie pra wi dło wo ści. A sko ro za sa dził
drze wo w spo sób nie zgod ny z re gu la mi nem ROD, to za -
kła da się, że miał świa do mość, iż wa run kiem usu nię cia
drze wa w przy szło ści bę dzie uzy ska nie ze zwo le nia. Nikt
bo wiem nie mo że po wo ły wać się na nie zna jo mość pra wa
po wszech nie obo wią zu ją ce go, gdyż obo wią zu je ge ne ral -
na re gu ła Igno ran tia iu ris no cet, czy li nie zna jo mość pra wa
szko dzi. Z dru giej stro ny nie moż na za sła niać się obo wią -
zu ją cym pra wem w ce lu utrzy ma nia sta nu nie zgod ne go z
pra wem. Stąd ta ka po sta wa jest nie do pusz czal na. War to
jesz cze za uwa żyć, że od mo wa wy da nia ze zwo le nia na
usu nię cie da ne go drze wa rze czy wi ście unie moż li wia pod -
ję cie ta kie go dzia ła nia. Nie uchy la to jed nak od po wie -
dzial ności dział kow ca, wo bec któ re go za rząd po wi nien
za sto so wać od po wied nią sank cję prze wi dzia ną w sta tu cie
PZD.

TT
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Zwią zek po zy cji ne go cja cyj nej, gdyż ogród de fac to jest
już zli kwi do wa ny.

Istot ną kwe stią, o któ rej czę sto za po mi na ją za rzą dy
ROD i okrę go we za rzą dy PZD jest fakt, że wła ści cie la mi
urzą dzeń, na sa dzeń i obiek tów znaj du ją cych się na dział -
kach są człon ko wie PZD. Za tem ma ją oni pra wo za po -
znać się z ope ra tem sza cun ko wym oraz de cy do wać 
o wy so ko ści przy słu gu ją ce go im od szko do wa nia. 

Po wy ra że niu przez Pre zy dium KR PZD zgo dy na li -
kwi da cję ca ło ści lub czę ści ROD do cho dzi do re ali za cji
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 nia te re nu za mien ne go i
od two rze nia ogro du. Po za wy peł nie niem tych wa run ków,
któ re cią żą na in we sto rze, na le ży do pil no wać, aby w tra -
cie re ali za cji in we sty cji, po zo sta ła część ogro du nie ule 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. 

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
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.
Za sto so wa nie ma ją unor mo wa nia praw ne wy ni ka ją ce
bądź z usta wy z dnia 10 kwiet nia 2003 r. o szcze gól nych
za sa dach przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji dro go wych
w za kre sie dróg pu blicz nych bądź usta wy z dnia 8 lip ca
2010 r. o szcze gól nych za sa dach przy go to wa nia do re ali -
za cji in we sty cji w za kre sie bu dow li prze ciw po wo dzio wych.

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.

Spe cy fi ka pro ce du ry li kwi da cyj nej w związ ku z re ali -
za cją in we sty cji dro go wej czy prze ciw po wo dzio wej 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 też 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 jest prze ka zy wa ny na rzecz
wła ści cie la do pie ro po wy ko na niu wy ce ny skład ni ków

Li kwi da cje ROD do ty ka ją co raz więk szą licz bę ogro -
dów dział ko wych. Dla te go też nie zmier nie waż ne jest aby
za rzą dy ROD, jak i sa mi dział kow cy wie dzie li, ja kie przy -
słu gu ją im pra wa oraz na co na le ży zwró cić uwa gę 
w przy pad ku li kwi da cji ro dzin ne go ogro du dział ko we go.

Naj waż niej sze upraw nie nia przy słu gu ją ce dział kow com
w przy pad ku li kwi da cji ROD zo sta ły okre ślo ne wprost 
w usta wie z dnia 8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych. Zgod nie w przed mio to wą usta wą pod miot,
w któ re go in te re sie na stę pu je li kwi da cja ROD zo bo wią za -
ny jest:
➢ za pew nić od szko do wa nia dział kow com za mie nie

bę dą ce ich wła sno ścią;
➢ za pew nić od szko do wa nia dla Związ ku za skład ni -

ki ma jąt ko we sta no wią ce je go wła sność;
➢ za pew nić nie ru cho mość za mien ną i od two rzyć

ROD;
Po wyż sze wa run ki win ny być za war te w po ro zu mie niu,

któ re pod pi sy wa ne jest po mię dzy pod mio tem li kwi du ją -
cym a okrę go wym za rzą dem PZD. Mi mo, iż ten do ku -
ment nie jest pod pi sy wa ny przez Za rząd ROD, nie
ozna cza to, iż człon ko wie Za rzą du nie mo gą brać udzia łu
w usta la niu wa run ków li kwi da cji. Po za ww. wy mie nio ny -
mi wa run ka mi, po ro zu mie nie win no okre ślać rów nież ter -
min li kwi da cji ROD, jak i wa run ki oraz ter min od two-
rze nia no we go ogro du. Ta kie po ro zu mie nie za czy na obo -
wią zy wać do pie ro po je go za ak cep to wa niu przez Pre zy -
dium KR PZD.

Bar dzo czę stym błę dem po peł nia nym za rów no przez
okrę go we za rzą dy PZD, jak i za rzą dy ROD jest brak prze -
ka zy wa nia dział kow com in for ma cji o li kwi da cji. Czę sto
użyt kow ni cy do wia du ją się o li kwi da cji ich dzia łek od
osób po stron nych lub gdy mu szą opu ścić te ren. Ta ka sy -
tu acja ro dzi wie le skarg, któ re na stęp nie tra fia ją do Kra jo -
wej Ra dy PZD. Dla te go też bar dzo istot ne jest, aby OZ
PZD, jak i za rzą dy ROD na bie żą co in for mo wa ły dział -
kow ców na ja kim eta pie znaj du je się li kwi da cja. 

Ko lej nym błę dem po peł nia nym przy li kwi da cji ROD
jest do pusz cza nie rze czo znaw ców ma jąt ko wych do do ko -
ny wa nia in wen ta ry za cji ROD, któ ry ma ulec li kwi da cji
przed de cy zją Pre zy dium KR PZD wy ra ża ją cą zgo dę na
li kwi da cję. W prak ty ce ozna cza to, że od mo men tu prze -
pro wa dze nia in wen ta ry za cji i wy ce ny za czy na się de mon -
taż ogro du i dzia łek, w na stęp stwie któ re go do cho dzi do
fi zycz nej li kwi da cji ogro du. W ta kiej sy tu acji Zwią zek sta -
je w bar dzo trud nej sy tu acji, gdyż prze ciw ko so bie ma
czę sto wła snych dział kow ców z li kwi do wa ne go te re nu, 
a nie kie dy nie do szło jesz cze do usta le nia przez OZ PZD
wa run ków li kwi da cji. To skut ku je rów nież utra tą przez

VII. SPRAWY GOSPODARKI GRUNTAMI

1. Na co na le ̋ y zwró ciç uwa g´ przy li kwi da cji ROD
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ma jąt ko wych lub po 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. Dzię ki te mu in te re sy dział kow ców i
Związ ku są za bez pie czo ne. 

mgr Agniesz ka Ru daw ska
in spek tor ds. te re no wo – praw nych 
Wy dział Go spo dar ki Grun ta mi KR PZD

Warszawa, 25 lu ty 2013

2. Program re jestr ROD ma ju˝ 3 lata

Mi ja ją 3 la ta, od kąd w Kra jo wej Ra dzie i Okrę go wych
Za rzą dach PZD funk cjo nu je no wy pro gram kom pu te ro -
wy ob słu gu ją cy Re jestr ROD. Pra ce nad przy go to wa niem
pro gra mu trwa ły 5 mie się cy. W mar cu 2010 ro ku pro gram
zo stał osta tecz nie ukoń czo ny i prze ka za ny do ko rzy sta -
nia.

Ce lem stwo rze nia no we go pro gra mu Re jestr ROD by -
ło za stą pie nie do tych cza so we go pro gra mu (FOX PRO),
funk cjo nu ją ce go od 1995 ro ku na prze sta rza łym sys te mie
ope ra cyj nym DOS, któ ry nie speł niał ocze ki wań Związ ku
pod wzglę dem moż li wo ści i funk cjo nal no ści. 

Głów nym za da niem pro gra mu by ło stwo rze nie peł nej 
i przej rzy stej dla ca łe go kra ju ba zy da nych do ty czą cych
ro dzin nych ogro dów dział ko wych oraz umoż li wie nie ko -
rzy sta nia z niej nie tyl ko przez KR PZD, ale rów nież przez
OZ PZD, któ re w każ dej chwi li mo gą spraw dzić da ne or -
ga ni za cyj no -praw ne ogro dów ze swo je go te re nu. 

Z uwa gi, że no wy pro gram Re jestr ROD zo stał roz bu do -
wa ny o no we funk cje i za wie ra wię cej da nych niż do tych -
cza so wy pro gram, do chwi li obec nej trwa je go wdra ża nie.
Okrę gi ba da ją stan praw ny grun tów ROD, po zy sku ją do -
ku men ta cję for mal no -praw ną, a na stęp nie ak tu ali zu ją 
i uzu peł nia ją da ne ogro dów za war te w Re je strze ROD.
Da ne wpro wa dzo ne przez OZ PZD do Re je stru ROD pod -
le ga ją za twier dze niu przez Kra jo wą Ra dę PZD, któ ra wy -
da je wy pi sy na po twier dze nie zmian, a cza sem na wet
ist nie nia ROD. 

Pra ca OZ PZD i KR PZD na Re je strze ROD jest bar dzo
mo zol na i wy ma ga du że go za an ga żo wa nia cza su i pra cy.
Ogro dy dział ko we po wsta wa ły w róż nych okre sach, czę -
sto by ły two rzo ne przez za kła dy pra cy, któ re prze ka za ły
PZD tyl ko do ku men ta cję szcząt ko wą po twier dza ją cą pra -
wo do grun tu zaj mo wa ne go przez ogród. Wie le OZ PZD
w chwi li obec nej od twa rza stan praw ny grun tów ROD
prak tycz nie od pod staw, po zy sku jąc ze wsząd do ku men -
ta cję zwią za ną z ogro dem. W mię dzy cza sie na stą pi ło
rów nież wie le zmian ewi den cyj nych (zmie ni ły się nu me -
ry i po wierzch nie dzia łek geo de zyj nych), co wy ma ga
prze śle dze nia to ku zmian i wią że się z du żym na kła dem
pra cy. Wszel kie te dzia ła nia wy ma ga ją rze tel no ści i su -

mien no ści, a tak że współ pra cy i do brej wo li ze stro ny or -
ga nów ad mi ni stra cji pu blicz nej. 

W ce lu za pew nie nia, aby Re jestr ROD funk cjo no wał 
w opar ciu o rze tel ne i peł ne da ne, nie zmier nie waż na jest
sta ła współ pra ca Okrę go wych Za rzą dów PZD i za rzą dów
ROD w tym za kre sie, w szcze gól no ści przy po zy ski wa -
niu i do star cza niu do ku men ta cji ROD oraz w bie żą cym
in for mo wa niu o zda rze niach, mo gą cych mieć wpływ na
stan praw ny i or ga ni za cyj ny ROD. 

Dla te go waż ne jest, aby za rzą dy ROD:

1) do ko na ły prze glą du do ku men ta cji do ty czą cej grun -
tu, na któ rym znaj du je się ro dzin ny ogród dział ko wy. 
W szcze gól no ści od szu ka ły do ku men ta cję ar chi wal ną
zwią za ną z utwo rze niem ROD i ty tu łem praw nym PZD
do grun tu ROD. 

2) usta li ły w Urzę dzie Gmi ny/Mia sta lub w Sta ro stwie
Po wia to wym, któ re pro wa dzi ewi den cję grun tów i bu dyn -
ków, na ja kich obec nie dział kach geo de zyj nych po ło żo ny
jest ROD. W przy pad ku, gdy ozna cze nia dzia łek geo de -
zyj nych ule gły zmia nie (w po rów na niu z dział ka mi, któ -
re zo sta ły prze ka za ne PZD pod ogród dział ko wy) wy stą-
pi ły z wnio skiem o syn chro ni za cję zmian ewi den cyj nych.
Za rzą dy ROD, w mia rę moż li wo ści po win ny po zy skać
ak tu al ne wy pi sy z ewi den cji grun tów i bu dyn ków. 

3) zba da ły w są dzie re jo no wym, w wy dzia le ksiąg wie -
czy stych stan praw ny nie ru cho mo ści. W szcze gól no ści
spraw dzi ły, czy pra wo użyt ko wa nia bądź użyt ko wa nia
wie czy ste go PZD zo sta ło ujaw nio ne w księ dze wie czy -
stej. W przy pad ku bra ku ta kie go wpi su, za rzą dy ROD po -
win ny za ini cjo wać po stę po wa nie są do we w tym za kre sie.
Zba da nie sta nu praw ne go nie ru cho mo ści moż li we jest
rów nież po przez in ter net (http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/
pdcbdkw.html). Trze ba tyl ko znać nu mer KW (po wi nien
być po da ny w wy pi sie z ewi den cji grun tów i bu dyn ków). 

4) zba da ły pla ny za go spo da ro wa nia ROD (wy ko na ne
na pod kła dach geo de zyj nych) pod wzglę dem ich ak tu al -
no ści. W przy pad ku do ko ny wa nia zmian zwią za nych np.
z licz bą dzia łek ro dzin nych prze ka zy wa ły na bie żą co do
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Okrę gu do ku men ty w tej spra wie ce lem za twier dze nia
zmian przez Pre zy dium OZ PZD. 

Wszyst kie, wy żej wy mie nio ne do ku men ty po win ny
być prze ka za ne przez za rzą dy ROD do OZ PZD, któ -
re na ich pod sta wie ak tu ali zu ją da ne w Re je strze
ROD. Przed mio to we za da nia nie są no we, lecz wy ni ka ją
z uchwa ły nr 103/2007 Pre zy dium KR PZD z dnia
4.06.2007 r. w spra wie prze glą du do ku men ta cji do ty czą -
cej grun tów ROD i ujaw nia nia w księ gach wie czy stych
praw przy słu gu ją cych PZD do te re nów ROD (Biu le tyn In -

for ma cyj ny nr 6/2007).
Po wyż sze roz wią za nie nie wąt pli wie przy czy ni się do

szyb szej re gu la cji sta nu praw ne go grun tów ROD, trak to -
wa nej w Związ ku ja ko jed no z naj waż niej szych za dań.
Bo wiem tyl ko peł na i wła ści wie skom ple to wa na do ku -
men ta cja for mal no -praw na ROD w po sta ci de cy zji ad mi -
ni stra cyj nych, ak tów no ta rial nych ozna cza dla ogro dów
bez pie czeń stwo praw ne ich dal sze go funk cjo no wa nia oraz
pod sta wo wą li nię obro ny in te re sów Związ ku i dział kow -
ców. 

mgr Mo ni ka Pil zak
St. In spek tor ds. praw nych

Wy dział Go spo dar ki Grun ta mi KR PZD

3. Na co za rzà dy ROD win ny zwra caç uwa g´ re ali zu jàc in we sty cje 
i re mon ty w ogro dach?

Za rzą dy ROD zna jąc in fra struk tu rę ogro du, są w sta nie
oce nić rze czy wi ste po trze by w za kre sie jej mo der ni za cji
lub pod ję cia no wych in we sty cji. Za tem ini cja cja za dań in -
we sty cyj no -re mon to wych po win na od by wać się przez za -
rzą dy ROD. Po wyż sze wy ni ka tak że z re gu la mi nu ROD
(§ 94 ust.2) któ ry sta no wi, że za rzą dy ROD win ny dą żyć
do za pew nie nia opty mal nych wa run ków do ko rzy sta nia z
dzia łek i funk cjo no wa nia ogro du, po przez wy po sa że nie
ro dzin nych ogro dów dział ko wych w nie zbęd ną in fra struk -
tu rę tj. sieć ener ge tycz ną, wo do cią go wą, bu dyn ki, ogro -

dze nia oraz in ną in fra struk tu rę i urzą dze nia słu żą ce do
wspól ne go użyt ku człon ków PZD.

Spo sób przy go to wa nia, re ali za cji i za koń cze nia in we -
sty cji i re mon tów zo stał okre ślo ny w uchwa le Kra jo wej
Ra dy PZD nr 4/XXI/2011 z dnia 21 czerw ca 2011 roku 
w spra wie in we sty cji i re mon tów w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych. (Opu bli ko wa na w Biu le ty nie In for ma cyj -
nym KR PZD nr 5/2011). W przy wo ła nej wy żej uchwa le
wska za no tak że na ko lej ność po dej mo wa nych dzia łań.

Oce na po trzeb in we sty cyj nych i re mon to wych w ROD.

Za tem przed za pla no wa niem za da nia in we sty cyj ne go
lub re mon to we go, w pierw szej ko lej no ści Za rzą dy ROD
po win ny do ko nać ro ze zna nia, w ja ką in fra struk tu rę za opa -
trzo ny jest ogród i zba dać rze czy wi ste po trze by w za kre -
sie jej mo der ni za cji bądź re mon tów al bo za sta no wić się
nad bu do wą no wej in fra struk tu ry, w za leż no ści od po trzeb
ogro du i dział kow ców. 

W od nie sie niu do ist nie ją cej już in fra struk tu ry tech nicz -
nej ROD to na le ży oce nić, jak zna czą cy wpływ na kosz ty
utrzy ma nia i eks plo ata cji ma jej stan tech nicz ny. W fa zie

eks plo ata cji, spo sób użyt ko wa nia i kon ser wa cji mo że ne -
ga tyw nie od bić się na nad mier nym zu ży ciu po szcze gól -
nych czę ści in fra struk tu ry. Oce nia jąc jej stan pod czas
bie żą cej kon ser wa cji i okre so wych prze glą dów moż na
stwier dzić, któ re ele men ty bu dyn ków i in sta la cji wy ka zu -
ją zwięk szo ną awa ryj ność i na le ży je re mon to wać al bo
kwa li fi ku ją się do wy mia ny. Bo wiem nie spraw ne urzą -
dze nia lub in sta la cje po wo du ją zwięk szo ne kosz ty eks plo -
ata cji, po wo du jąc zwięk szo ne ob cią że nia fi nan so we dla
ogro du i dział kow ców.

Wnio sek Za rzą du ROD na wal ne ze bra nie

Wnio sek za rzą du ROD przy go to wa ny na wal ne ze bra -
nie w spra wie re ali za cji za da nia in we sty cyj ne go (re mon -
to we go) po prze dza de cy zję wal ne go ze bra nia w tej
spra wie. We wnio sku za rząd ROD przed sta wia ro dzaj za -
da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go, spo sób i ter min
je go wy ko na nia oraz prze wi dy wa ny koszt (kosz to rys)
wska za ny prze wi dy wa ny sys tem re ali za cji za da nia (w od -

nie sie niu do ca ło ści lub ele men tów obiek tu): go spo dar -
czy, zle co ny, mie sza ny. Waż nym ele men tem wnio sku jest
wska za nie źró deł fi nan so wa nia. 

Po nad to środ ki na za da nie in we sty cyj ne i re mon to we 
w Rodzinnych Ogrodach Działkowych po win ny być za -
bez pie czo ne w pre li mi na rzu fi nan so wym Fun du szu Roz -
wo ju ROD na da ny rok ka len da rzo wy.
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Uchwa ła wal ne go ze bra nia w spra wie re ali za cji zda nia in we sty cyj ne go (re mon to we go)

Wal ne ze bra nie człon ków ROD za twier dza jąc wnio sek
za rzą du ROD w spra wie in we sty cji i re mon tów, zgod nie
z § 82 pkt. 9 Sta tu tu PZD po dej mu je uchwa łę w spra wie
in we sty cji lub re mon tu w ROD. Uchwa ła win na od no sić
się wy łącz nie do jed ne go za da nia in we sty cyj ne go lub re -
mon to we go. Za tem gdy prze wi du je się re ali zo wać kil ka
za dań, na każ de z nich win na być pod ję ta od ręb ną uchwa -
ła wal ne go ze bra nia.

Nie ste ty zda rza ją się sy tu acje, że za rząd ROD w swo jej
uchwa le de cy du je, że bę dzie w ogro dzie re ali zo wa na za -
da nie in we sty cyj no – re mon to we, a na stęp nie – bez
uchwa ły wal ne go ze bra nia człon ków ROD – zbie ra pie -
nią dze na przed mio to we za da nie. Ta ka prak ty ka jest nie -
do zwo lo na. Nie moż na przy stą pić do re ali za cji za da nia,
je że li człon ko wie ROD na wal nym ze bra niu nie wy ra żą
na to zgo dy. 

Kra jo wa Ra da PZD co rocz nie za opa tru je wszyst kie za -
rzą dy ROD pu bli ku jąc w Biu le ty nie In for ma cyj nym KR
PZD mie dzy in ny mi wzór uchwa ły w spra wie re ali za cji
za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go.

To sa mo do ty czy wzo ru wnio sku Za rzą du ROD na wal -
ne ze bra nie w spra wie re ali za cji za da nia in we sty cyj ne go
lub re mon to we go. Ta kie wzo ry ma ją uła twić i za bez pie -
czyć, aby wszyst kie ko niecz ne ele men ty wy ni ka ją ce z In -
struk cji w spra wie in we sty cji i re mon tów zna la zły się 
w ta kiej uchwa le. Na le ży tak że pa mię tać o sta ran nym pro -
wa dze niu w po wyż szym za kre sie do ku men ta cji, aby druk
stał się do ku men tem mu si być wy peł nio ny, ozna czo ny da -
tą, po sia dać wy ma ga ne pod pi sy i pie cząt ki, a co naj waż -
niej sze być zgod ny z prze bie giem i de cy zja mi wal ne go
ze bra nia, ma ją cym od zwier cie dle nie w pro to ko le.

Zgo da na re ali za cję za da nia in we sty cyj ne go (re mon to we go) przez Pre zy dium OZ 
i włą cze nie go do pla nu in we sty cji i re mon tów.

Wnio sek o wy ra że nie zgo dy na re ali za cję za da nia oraz
włą cze nie go do pla nu in we sty cji i re mon tów okrę go we -
go za rzą du PZD wraz z uchwa łą wal ne go ze bra nia człon -
ków ROD w spra wie re ali za cji za da nia in we sty cyj ne go
lub re mon to we go, Za rząd ROD zo bo wią za ny jest do prze -
ka za nia - Okrę go we mu Za rzą do wi PZD. Wraz z uchwa łą
po wi nien zo stać prze ka za ny wnio sek Za rzą du ROD w
spra wie in we sty cji i re mon tów oraz in for ma cja o ilo ści
zgro ma dzo nych środ ków wła snych, moż li wo ściach wy -
ko na nia za da nia sys te mem go spo dar czym oraz moż li wo -
ściach po zy ska nia do ta cji lub wpłat od spon so rów. 

Zgod nie z § 30 ust. 2 Re gu la mi nu ROD, za rząd ROD
ma obo wią zek prze ka zać do Okrę go we go Za rzą du PZD
uwie rzy tel nio ne ko pie pod ję tych uchwał – w ter mi nie 14
dni od da ty od by cia się wal ne go ze bra nia człon ków ROD.
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD przyj mu je plan in -
we sty cji i re mon tów w ter mi nie do dnia 30 czerw ca da ne -
go ro ku, z moż li wo ścią je go póź niej szej ak tu ali za cji.

Prze ka za nie przez za rzą dy ROD uchwał w spra wie re -
ali za cji za dań wraz ze sto sow ny mi do ku men ta mi jest o ty -
le ko niecz ne, że za da nia in we sty cyj no -re mon to we mo gą
być pod ję te wy łącz nie po otrzy ma niu zgo dy Pre zy dium
Okrę go we go Za rzą du PZD, któ re zgod nie z § 123 pkt 14
Sta tu tu PZD wy ra ża zgo dę na re ali za cję za da nia in we sty -
cyj ne go lub re mon to we go oraz spra wu je nad zór nad re -
ali za cją in we sty cji i re mon tów ROD. Dla te go też pod ję cie
się za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go przez za -
rząd ROD bez zgo dy Pre zy dium OZ PZD jest za bro nio ne
i pod le ga sank cjom, prze wi dzia nym w prze pi sach związ -
ko wych i prze pi sach ogól nie obo wią zu ją cych w tym za -
kre sie. 

Zgod nie z uchwa łą nr 144/2006 r Pre zy dium KR PZD
z dnia 25.10.2006 r w spra wie za sad udzie la nia przez pre -
zy dia okrę go wych za rzą dów PZD zgo dy za rzą dom ROD
na dzia ła nie prze kra cza ją ce za kres zwy kłe go za rzą du
(opu bli ko wa na w Biu le ty nie In for ma cyj nym KR PZD 
nr 15/2006 oraz w zbio rze prze pi sów praw nych PZD),
zgo dy pre zy dium OZ OZD wy ma ga mię dzy in ny mi pod -
pi sy wa nie umów do ty czą cych re mon tów i in we sty cji 
z oso ba mi fi zycz ny mi i praw ny mi (nad zór, wy ko naw stwo
itp.). Pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD, przed wy da -
niem zgo dy za rzą do wi ROD na dzia ła nie prze kra cza ją ce
za kres zwy kłe go za rzą du do ko nu je szcze gó ło wej ana li zy
ce lo wo ści oraz moż li wych do uzy ska nia efek tów, a tak że
ewen tu al nych skut ków ne ga tyw nych pro po no wa ne go
przez za rząd ROD dzia ła nia. spraw dza, czy nie zo sta ną
na ru szo ne prze pi sy pra wa po wszech nie obo wią zu ją ce go
oraz pra wa związ ko we go.  Spraw dza, czy in te re sy dział -
kow ców, ogro du i Związ ku zo sta ły na le ży cie za bez pie -
czo ne i nie na ra żo ne zo sta ną na ne ga tyw ne kon se kwen cje
fi nan so we, ma jąt ko we. Umo wy i zo bo wią za nia za cią gnię -
te przez za rząd ROD lub je go człon ków bez sto sow ne go
umo co wa nia są z mo cy pra wa nie waż ne, a oso by dzia ła -
ją ce bez umo co wa nia są obo wią za ne na mo cy ko dek su cy -
wil ne go do zwro tu te go co w wy ni ku ta kie go dzia ła nia
uzy ska ły oraz zwro tu po nie sio nych na kła dów dru giej stro -
nie, któ ra o bra ku te go umo co wa nia nie wie dzia ła. Po nad -
to oso by, któ re prze kro czą za kres swo je go umo co wa nia
od po wia da ją oso bi ście za skut ki te go prze kro cze nia. 

War to tak że pa mię tać o za sa dach do ty czą cych spo so bu
re pre zen ta cji. W tym wzglę dzie obo wią zu je za sa da re pre -
zen ta cji łącz nej. Ozna cza to, ze po trzeb ne jest współ dzia -
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ła nie dwóch człon ków za rzą du przy do ko ny wa niu da nej
czyn no ści. Wy ni ka to z § 92 ust. 3 sta tu tu PZD. Prze pis ten
sta no wi, że pre zes za rzą du łącz nie z in nym człon kiem za -
rzą du umo co wa ny jest do skła da nia oświad czeń  wo li w
imie niu ROD. Za tem za wsze pre zes za rzą du ROD bie rze

udział w czyn no ści do ko ny wa nej w imie niu ogro du, na to -
miast dru gi czło nek za rzą du mo że być do wol ny( np. wi -
ce pre zes, skarb nik, se kre tarz). Po trzeb ne są więc za wsze
dwa pod pi sy wy żej wska za nych osób, któ re są le gi ty mo -
wa ne do re pre zen to wa nia ogro du na ze wnątrz.

Re ali za cja za dań in we sty cyj no -re mon to wych w ROD

Re ali za cję za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go
mo że my po dzie lić na kil ka eta pów:

• przy go to wa nie sto sow nej do ku men ta cji i uzy ska nie
po zwo le nia na bu do wę al bo do ko na nie zgło sze nia – w za -

leż no ści od ro dza ju in we sty cji,
• wy bór wy ko naw cy 
• pro wa dze nie ro bót bu dow la nych
• za koń cze nie za da nia

Przy go to wa nie sto sow nej do ku men ta cji i uzy ska nie po zwo le nia na bu do wę 
al bo do ko na nie zgło sze nia.

In fra struk tu ra, któ ra mo że znaj do wać się na te re nie
ROD i któ ra po win na być na nie sio na na plan za go spo da -
ro wa nia ogro du zo sta ła okre ślo na w § 94 ust.1 Re gu la mi -
nu ROD. In fra struk tu rę ROD sta no wią urzą dze nia słu żą ce
do wspól ne go użyt ku człon ków PZD bę dą ce wła sno ścią
Związ ku.

Nie któ re z za dań in we sty cyj nych bądź re mon to wych
wy ma ga ją uzy ska nia po zwo le nia na bu do wę bądź do ko -
na nia zgło sze nia do wła ści we go or ga nu bu dow la ne go, 
a cza sa mi wy da nia na wet po zwo le nia na użyt ko wa nie. 
W ta kich przy pad kach, Za rząd ROD ja ko in we stor zo bo -
wią za ny jest do za ini cjo wa nia po stę po wa nia ad mi ni stra -
cyj ne go i pod ję cia od po wied nich dzia łań, wy ni ka ją cych
m.in. z usta wy Pra wo bu dow la ne. 

Co do za sa dy, ro bo ty bu dow la ne, przez któ re na le ży to
ro zu mieć bu do wę, a tak że pra ce po le ga ją ce na prze bu do -
wie, mon ta żu, re mon cie lub roz biór ce obiek tu bu dow la ne -
go – moż na roz po cząć je dy nie na pod sta wie osta tecz nej
de cy zji o po zwo le niu na bu do wę, z za strze że niem m.in.
29-31 usta wy Pra wo bu dow la ne.  

Za tem zgod nie z m.in. 29 usta wy, po zwo le nia na bu do -
wę nie wy ma ga m.in. bu do wa na stę pu ją cej in fra struk tu ry,
bę dą cej wła sno ścią Związ ku:

• obiek tów go spo dar czych na dział kach w ro dzin nych

ogro dach dział ko wych o po wierzch ni za bu do wy do 25 m2

w mia stach i do 35 m2 po za gra ni ca mi miast oraz wy so ko -
ści do 5 m przy da chach stro mych i do 4 m przy da chach
pła skich;

• miejsc po sto jo wych dla sa mo cho dów oso bo wych do
10 sta no wisk włącz nie (wy ma ga zgło sze nia);

• przy łą czy: elek tro ener ge tycz nych, wo do cią go wych
(wy ma ga spo rzą dze nia pla nu sy tu acyj ne go na ko pii ak tu -
al nej ma py za sad ni czej lub ma py jed nost ko wej przy ję tej
do pań stwo we go za so bu geo de zyj ne go i kar to gra ficz ne -
go, chy ba, że in we stor chce do ko nać zgło sze nia)

• obiek tów ma łej ar chi tek tu ry (pia skow ni ce, huś taw ki,
dra bin ki, śmiet ni ki)

• bo isk (wy ma ga zgło sze nia);
• ogro dzeń (chy ba, że ogro dze nie ma być wy bu do wa ne

od stro ny dróg, ulic, pla ców, to rów ko le jo wych i in nych
miejsc pu blicz nych oraz bę dzie o wy so ko ści po wy żej 
2,20 m. Wów czas wy ma ga ne jest zgło sze nie).

Po zwo le nia na bu do wę nie wy ma ga rów nież wy ko ny -
wa nie ro bót bu dow la nych po le ga ją cych na:

• re mon cie ist nie ją cych obiek tów bu dow la nych i urzą -
dzeń bu dow la nych (wy ma ga zgło sze nia);

• prze bu do wie sie ci elek tro ener ge tycz nych, wo do cią go -
wych (wy ma ga zgło sze nia).

Wy bór wy ko naw cy

Za da nia in we sty cyj ne bądź re mon to we mo gą być re ali -
zo wa ne sys te mem go spo dar czym, zle co nym bądź mie sza -
nym. Przy sys te mie go spo dar czym, po le ga ją cym na
wy ko ny wa niu za da nia pra cą wła sną na le ży pa mię tać o ko -
niecz no ści usta no wie nia kie row ni ka bu do wy/ ro bót z od -

po wied ni mi upraw nie nia mi. 
Moż li wość wy bo ru wy ko naw cy w try bie za mó wie nia

z wol nej rę ki ist nie je je dy nie przy za da niach o war to -
ści do 5000 zł brut to
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Kie dy kon kurs ofert, kie dy prze targ?

Przy sys te mie zle co nym wy bór wy ko naw cy na stę pu je w
dwóch for mach praw nych. Przy war to ści za da nia do 50 000
zł wy ko naw ca po wi nien być wy bra ny w dro dze kon kur su
ofert, a po wy żej 50 000 zł – na pod sta wie prze tar gu pi sem -
ne go. Szcze gó ło we za sa dy w za kre sie or ga ni za cji kon kur -
su ofert i prze tar gu pi sem ne go zo sta ły do kład nie okre ślo ne
w uchwa le nr 4/XXI/2011 KR PZD z dnia 21.06.2011 r. 
w spra wie in we sty cji i re mon tów w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych (Biu le tyn In for ma cyj ny PZD nr 5/2011).

Kon kurs ofert po le ga na tym, że wy wie sza się ogło sze -
nie o kon kur sie ofert (po win no być ono umiesz czo ne 
np. na ta bli cy ogło szeń w ROD, OZ), w któ rym wska zu -
je się ro dzaj i miej sce wy ko na nia za da nia in we sty cyj ne go
lub re mon to we go, nie prze kra czal ny ter min skła da nia ofert
oraz ter mi ny, tryb i kry te ria wy bo ru ofert, do któ rych w
szcze gól no ści na le żą: ter min wy ko na nia za da nia, ce na,
wa run ki gwa ran cji i rę koj mi. Wy bo ru wy ko naw cy do ko -
nu je się na pod sta wie po rów ny wal nych ofert, zło żo nych
przez mi ni mum 3 wy ko naw ców. Roz pi sa nie kon kur su
ofert mo że być po prze dzo ne ro ko wa nia mi wstęp ny mi
czy li pro po zy cja mi skie ro wa ny mi do kon kret nych firm o

udział w kon kur sie. 
W przy pad ku or ga ni za cji prze tar gu pi sem ne go, pro ce -

du ra wy glą da po dob nie jak w przy pad ku kon kur su ofert.
Z tym, że w ogło sze niu o prze tar gu, za da nie in we sty cyj -
ne bądź re mon to we po win no być bar dziej szcze gó ło wo
okre ślo ne (z przed mia ra mi i wa run ka mi tech nicz ny mi).
Or ga ni za tor prze tar gu mo że za mknąć prze targ bez wy bra -
nia któ rej kol wiek z ofert, w przy pad ku zło że nia ta kie go
za strze że nia w ogło sze niu. Prze targ unie waż nia się – je że -
li zo sta ła zło żo na tyl ko 1 ofer ta. 

W przy pad ku prze tar gu pi sem ne go oraz kon kur su ofert
po win na je prze pro wa dzać mi ni mum 3 oso bo wa ko mi sja
(z udzia łem przed sta wi cie la ko mi sji re wi zyj nej), któ ra do -
ko nu je wy bo ru wy ko naw cy, a na stęp nie spo rzą dza pro to kół
na tą oko licz ność. Po spo rzą dze niu pro to ko łu na le ży pa mię -
tać, że pod le ga on za twier dze niu przez za rząd ROD bądź
Pre zy dium OZ PZD, w za leż no ści kto jest in we sto rem za -
da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go. Po za twier dze niu
wy bo ru wy ko naw cy, na le ży po wia do mić wszyst kich
uczest ni ków prze tar gu lub kon kur su ofert o je go wy ni ku al -
bo o za mknię ciu prze tar gu bez wy bo ru ofer ty. 

Umo wa na re ali za cję za dań in we sty cyj no –re mon to wych

Przy re ali za cji każ de go za da nia in we sty cyj ne go lub re -
mon to we go ko niecz ne jest za war cie umo wy z wy ko naw -
cą. Pod pi su ją ją dwie upo waż nio ne oso by z Za rzą du ROD.
Pod pi sa nie umów do ty czą cych re mon tów i in we sty cji 
z oso ba mi fi zycz ny mi i praw ny mi wy ma ga zgo dy pre zy -
dium OZ PZD (w for mie uchwa ły). Bar dzo waż ne jest,
aby ta ka umo wa pre cy zyj nie okre śla ła za kres prac, ter mi -
ny roz po czę cia i za koń cze nia za da nia oraz wa run ki gwa -
ran cji i rę koj mi, za bez pie cza ją ce ogród przez nie pra -
wi dło wym lub nie ter mi no wym wy ko na niem za da nia.
Wszel kie zmia ny umo wy wy ma ga ją zgo dy obu stron i za -
cho wa nia for my pi sem nej. Aneks do umo wy bę dzie wy -
ma ga ny, kie dy np. w trak cie re ali za cji in we sty cji
wy stą pi ły nie prze wi dzia ne oko licz no ści, ma ją ce wpływ
na za kres za da nia, ter mi ny itp.

Re ali za cja za da nia in we sty cyj ne go bądź re mon to we go
mo że roz po cząć się przy peł nym za bez pie cze niu fi nan so -

wym i po win na od by wać się zgod nie z prze pi sa mi pra wa
bu dow la ne go oraz za sa da mi sztu ki bu dow la nej. Do
spraw dza nia zgod no ści wy ko ny wa nych ro bót z do ku men -
ta cją pro jek to wą, Za rząd ROD mo że po wo łać in spek to ra
nad zo ru bu dow la ne go, któ re go obo wiąz ki i upraw nie nia
zo sta ły okre ślo ne w usta wie Pra wo bu dow la ne. Po za koń -
cze niu za da nia, ko mi sja zło żo na z przed sta wi cie li in we -
sto ra, wy ko naw cy oraz kie row ni ka bu do wy po win na
do ko nać od bio ru ro bót i spo rzą dzić na tę oko licz ność pro -
to kół, za wie ra ją cy m.in. in for ma cje o stwier dzo nych uster -
kach i uzgod nio nym ter mi nie ich usu nię cia.

Na każ dym eta pie re ali za cji za da nia in we sty cyj ne go
bądź re mon to we go in spek tor ds. in we sty cji, za trud nio ny
w Okrę go wym Za rzą dzie PZD po wi nien słu żyć po mo cą 
i fa cho wym do radz twem, a tak że spra wo wać nad zór nad
re ali za cją za da nia zgod nie z pro ce du rą PZD oraz pra wem
po wszech nie obo wią zu ją cym.

Roz li cze nie za dań in we sty cyj no-re mon to wych w ROD

W cią gu mie sią ca od pro to ko lar ne go prze ka za nia za da -
nia do eks plo ata cji, po win no ono być osta tecz nie wy ce -
nio ne i roz li czo ne (fi nan so wo i ma te ria ło wo). Wy ce na
za da nia mu si uwzględ niać wszyst kie po nie sio ne kosz ty 
i być do ko na na w opar ciu o do wo dy księ go we (fak tu ry,

ra chun ki), któ re speł nia ją wy mo gi usta wy o ra chun ko wo -
ści oraz Za kła do we go Pla nu Kont PZD. Po osta tecz nej
wy ce nie, na pod sta wie do ku men tu OT, za da nie po win no
być ujaw nio ne ja ko śro dek trwa ły PZD, a do ku men ty fi -
nan so we prze cho wy wa ne przez okres 5 lat.

mgr Ma rio la Ko by liń ska
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4. Stan or ga ni za cyj ny na 31 grud nia 2012 r.

Stan organizacyjny okręgowych zarządów PZD wg województw wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

LP OKR¢GOWY WOJEWÓDZTWO Liczba Pow. Liczba Pow. Liczba
OZ       Woj. ZARZÑD PZD ROD ROD w ha działek działek w ha terenów

TABELA 1.

1. Bydgoszcz 218 1 714,6066 33 420 1 281,6651 233
2. Toruƒsko-

W∏oc∏awski 200 1 189,9858 25 173 937,5679 251
1. KUJAWSKO-

POMORSKIE 418 2 904,5924 58 593 2 219,2330 484
3. Legnica 167 1 706,0013 39 109 1 385,8113 319
4. Sudecki 143 2 385,0789 55 872 1 656,6553 598
5. Wroc∏aw 226 2 354,8697 58 273 1 864,6044 420

2. DOLNOÂLÑSKIE 536 6 446,4963 153 254 4 907,0710 1337
6. 3. Lublin LUBELSKIE 179 1 443,3220 33 209 1 120,0296 234
7. Gorzów Wlkp. 71 733,5903 16 488 593,4300 105
8. Zielona Góra 123 1 405,6990 29 131 1 148,8498 222

4. LUBUSKIE 194 2 139,2893 45 619 1 742,2798 327
9. 5. Łódzki ŁÓDZKIE 317 2 074,2000 46 362 1 594,6582 428
10. 6. Małopolski MAŁOPOLSKIE 271 1 495,2274 32 497 1 134,7950 361
11. 7. Mazowiecki MAZOWIECKIE 501 3 845,6326 85 976 2 932,3425 580
12. 8. Opolski OPOLSKIE 111 1 714,1454 40 333 1 386,6814 299
13. 9. Podkarpacki PODKARPACKIE 206 1 567,6987 34 876 1 326,0487 272
14. 10. Podlaski PODLASKIE 103 1 054,9940 21 924 782,2472 117
15. Gdaƒsk 247 2 326,9994 53 769 1 832,4121 356
16. Słupsk 25 572,4201 12 235 478,8393 73

11. POMORSKIE 272 2 899,4195 66 004 2 311,2514 429
17. Cz´stochowa 61 459,7865 8 927 318,6621 82
18. Âlàski 627 4 019,0300 98 163 3 387,6766 922

12. ÂLÑSKIE 688 4 478,8165 107 090 3 706,3387 1004
19. 13. Âwi´tokrzyski ÂWI¢TOKRZYSKIE 79 822,2067 18 863 614,1089 147
20. Elblàg 81 549,3806 10 648 405,2619 106
21. Warmiƒsko-

Mazurski 176 1 807,4805 40 112 1 418,9902 244
14. WARMI¡SKO-

MAZURSKIE 257 2 356,8611 50 760 1 824,2521 350
22. Kalisz 138 939,3943 21 305 753,1400 190
23. Piła 83 707,9852 16 243 571,3002 98
24. Poznaƒ 313 2 744,3387 56 412 2 053,7861 385

15. WIELKOPOLSKIE 534 4 384,1739 93 977 3 378,8332 673
25. Koszalin  91 1 130,4616 23 546 916,3978 137
26. Szczecin 172 2 585,6253 52 462 2 075,6637 354

16. ZACHODNIO-
POMORSKIE 263 3 716,0869 76 008 2 992,0615 491

Ogółem 4929 43 350,1606 965 328 33 971,6253 7533
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1. Bydgoszcz 218 215 126 89 3 3 0

2. Cz´stochowa 61 59 34 25 2 2 0

3. Elblàg 81 81 50 31 0 0 0

4. Gdaƒsk 247 247 215 32 0 0 0

5. Gorzów Wlkp. 71 71 68 3 0 0 0

6. Kalisz 138 137 120 17 1 1 0

7. Koszalin  91 91 84 7 0 0 0

8. Legnica 167 167 153 14 0 0 0

9. Lublin 179 174 152 22 5 5 0

10. Łódzki 317 315 254 61 2 2 0

11. Małopolski 271 265 216 49 6 6 0

12. Mazowiecki 501 489 324 165 12 8 4

13. Opolski 111 111 86 25 0 0 0

14. Piła 83 83 79 4 0 0 0

15. Podkarpacki 206 197 189 8 9 9 0

16. Podlaski 103 102 82 20 1 1 0

17. Poznaƒ 313 313 255 58 0 0 0

18. Słupsk 25 25 25 0 0 0 0

19. Sudecki 143 143 143 0 0 0 0

20. Szczecin 172 172 159 13 0 0 0

21. Âlàski 627 618 605 13 9 9 0

22. Âwi´tokrzyski 79 77 74 3 2 2 0

23. Toru sko-Włocławski 200 188 152 36 12 12 0

24. Warmiƒsko-Mazurski 176 176 149 27 0 0 0

25. Wrocław 226 226 222 4 0 0 0

26. Zielona Góra 123 123 88 35 0 0 0

Ogółem 4929 4865 4104 761 64 60 4

OKR¢GOWY ZARZÑD Sta∏e Czasowe

LP PZD Ogó∏em Razem miejskie podmiejskie Razem miejskie podmiejskie

Liczba jednostek organizacyjnych (zarządów ROD) wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

TABELA 2.
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1. Bydgoszcz 1714,6066 1708,5692 943,9723 764,5969 6,0374 6,0374 0

2. Cz´stochowa 459,7865 455,4165 228,3765 227,0400 4,3700 4,3700 0

3. Elblàg 549,3806 549,3806 305,9826 243,3980 0 0 0

4. Gdaƒsk 2326,9994 2326,9994 2047,7559 279,2435 0 0 0

5. Gorzów Wlkp. 733,5903 733,5903 721,8496 11,7407 0 0 0

6. Kalisz 939,3943 938,7547 773,6535 165,1012 0,6396 0,6396 0

7. Koszalin  1130,4616 1130,4616 1067,6158 62,8458 0 0 0

8. Legnica 1706,0013 1706,0013 1474,6978 231,3035 0 0 0

9. Lublin 1443,3220 1424,8700 1257,8034 167,0666 18,4520 18,4520 0

10. Łódzki 2074,2000 2072,6000 1616,3100 456,2900 1,6000 1,6000 0

11. Małopolski 1495,2274 1483,5118 1093,2557 390,2561 11,7156 11,7156 0

12. Mazowiecki 3845,6326 3808,3726 2430,2026 1378,1700 37,2600 29,5200 7,7400

13. Opolski 1714,1454 1713,5859 1447,8590 265,7269 0,5595 0,5595 0

14. Piła 707,9852 707,9852 626,5981 81,3871 0 0 0

15. Podkarpacki 1567,6987 1526,4724 1494,1724 32,3000 41,2263 41,2263 0

16. Podlaski 1054,9940 1051,6873 724,5022 327,1851 3,3067 3,3067 0

17. Poznaƒ 2744,3387 2744,3387 2047,4696 696,8691 0 0 0

18. Słupsk 572,4201 572,4201 488,5228 83,8973 0 0 0

19. Sudecki 2385,0789 2385,0789 2385,0789 0 0 0 0

20. Szczecin 2585,6253 2585,6253 2411,7504 173,8749 0 0 0

21. Âlàski 4019,0300 3995,1300 3 914,0200 81,1100 23,9000 23,9000 0

22. Âwi´tokrzyski 822,2067 821,4782 782,0894 39,3888 0,7285 0,7285 0

23. Toruƒsko-Włocławski 1189,9858 1165,3039 977,0507 188,2532 24,6819 24,6819 0

24. Warmiƒsko-Mazurski 1807,4805 1807,4805 1442,2228 365,2577 0 0 0

25. Wrocław 2354,8697 2354,8697 2290,4678 64,4019 0 0 0

26. Zielona Góra 1405,6990 1405,6990 950,5990 455,1000 0 0 0

Ogółem 43 350,1606 43 175,6831 35 943,8788 7 231,8043 174,4775 166,7375 7,7400

OKR¢GOWY ZARZÑD Sta∏e Czasowe

LP PZD Ogó∏em Razem miejskie podmiejskie Razem miejskie podmiejskie

Powierzchnia Rodzinnych Ogrodów Działkowych (w ha) wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

TABELA 3.
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1. Bydgoszcz 33 420 33 245 22 002 11 243 175 175 0

2. Czestochowa 8 927 8 794 4 673 4 121 133 133 0

3. Elblàg 10 648 10 648 6 838 3 810 0 0 0

4. Gdaƒsk 53 769 53 769 49 992 3 777 0 0 0

5. Gorzów Wlkp. 16 488 16 488 16 175 313 0 0 0

6. Kalisz 21 305 21 286 17 705 3 581 19 19 0

7. Koszalin  23 546 23 546 22 355 1 191 0 0 0

8. Legnica 39 109 39 109 35 083 4 026 0 0 0

9. Lublin 33 209 32 754 29 410 3 344 455 455 0

10. Łódzki 46 362 46 322 38 098 8 224 40 40 0

11. Małopolski 32 497 32 409 26 013 6 396 88 88 0

12. Mazowiecki 85 976 85 162 60 212 24 950 814 517 297

13. Opolski 40 333 40 323 34 903 5 420 10 10 0

14. Piła 16 243 16 243 14 421 1 822 0 0 0

15. Podkarpacki 34 876 33 904 32 979 925 972 972 0

16. Podlaski 21 924 21 847 17 421 4 426 77 77 0

17. Poznaƒ 56 412 56 412 42 526 13 886 0 0 0

18. Słupsk 12 235 12 235 10 776 1 459 0 0 0

19. Sudecki 55 872 55 872 55 872 0 0 0 0

20. Szczecin 52 462 52 462 49 473 2 989 0 0 0

21. Âlàski 98 163 97 471 96 025 1 446 692 692 0

22. Âwi´tokrzyski 18 863 18 822 18 279 543 41 41 0

23. Toruƒsko-Włocławski 25 173 24 522 20 145 4 377 651 651 0

24. Warmiƒsko-Mazurski 40 112 40 112 35 643 4 469 0 0 0

25. Wrocław 58 273 58 273 57 285 988 0 0 0

26. Zielona Góra 29 131 29 131 19 017 10 114 0 0 0

Ogółem 965 328 961 161 833 321 127 840 4 167 3 870 297

OKR¢GOWY ZARZÑD Sta∏e Czasowe

LP PZD Ogó∏em Razem miejskie podmiejskie Razem miejskie podmiejskie

Liczba działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

TABELA 4.
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1. Bydgoszcz 1 281,6651 1 275,3131 831,9020 443,4111 6,3520 6,3520 0

2. Cz´stochowa 318,6621 314,8821 162,6021 152,2800 3,7800 3,7800 0

3. Elblag 405,2619 405,2619 255,0033 150,2586 0 0 0

4. Gdaƒsk 1 832,4121 1 832,4121 1 686,8081 145,6040 0,0000 0,0000 0

5. Gorzów Wlkp. 593,4300 593,4300 583,5800 9,8500 0 0 0

6. Kalisz 753,1400 752,5400 625,4911 127,0489 0,6000 0,6000 0

7. Koszalin 916,3978 916,3978 868,0018 48,3960 0 0 0

8. Legnica 1 385,8113 1 385,8113 1 212,0818 173,7295 0 0 0

9. Lublin 1 120,0296 1 106,6296 944,5681 162,0615 13,4000 13,4000 0

10. Łódzki 1 594,6582 1 593,4982 1 198,0682 395,4300 1,1600 1,1600 0

11. Małopolski 1 134,7950 1 130,0950 861,7200 268,3750 4,7000 4,7000 0

12. Mazowiecki 2 932,3425 2 917,5625 1 952,5825 964,9800 14,7800 8,7800 6,0000

13. Opolski 1 386,6814 1 386,4022 1 199,5723 186,8299 0,2792 0,2792 0

14. Piła 571,3002 571,3002 504,5172 66,7830 0 0 0

15.  Podkarpacki 1 326,0487 1 299,9412 1 267,2612 32,6800 26,1075 26,1075 0

16. Podlaski 782,2472 778,9405 565,9424 212,9981 3,3067 3,3067 0

17. Poznaƒ 2 053,7861 2 053,7861 1 438,4636 615,3225 0 0 0

18. Słupsk 478,8393 478,8393 413,7555 65,0838 0 0 0

19. Sudecki 1 656,6553 1 656,6553 1 656,6553 0 0 0 0

20. Szczecin 2 075,6637 2 075,6637 1 960,8837 114,7800 0 0 0

21. Âlàski 3 387,6766 3 368,2123 3 305,2588 62,9535 19,4643 19,4643 0

22. Âwi´tokrzyski 614,1089 613,5857 591,2378 22,3479 0,5232 0,5232 0

23. Toruƒsko-Włocławski 937,5679 916,4315 753,3534 163,0781 21,1364 21,1364 0

24. Warmiƒsko-Mazurski 1 418,9902 1 418,9902 1 108,5300 310,4602 0 0 0

25. Wrocław 1 864,6044 1 864,6044 1 815,0744 49,5300 0 0 0

26. Zielona Góra 1 148,8498 1 148,8498 731,1168 417,7330 0 0 0

Ogółem 33 971,6253 33 856,0360 28 492,0314 5 362,0046 115,5893 109,5893 6,0000

OKR¢GOWY ZARZÑD Sta∏e Czasowe

LP PZD Ogó∏em Razem miejskie podmiejskie Razem miejskie podmiejskie

Powierzchnia działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych (w ha) wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

TABELA 5.
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1. Bydgoszcz 233 230 136 94 3 3 0

2. Cz´stochowa 82 80 48 32 2 2 0

3. Elblàg 106 106 72 34 0 0 0

4. Gdaƒsk 356 356 319 37 0 0 0

5. Gorzów Wlkp. 105 105 101 4 0 0 0

6. Kalisz 190 189 168 21 1 1 0

7. Koszalin  137 137 128 9 0 0 0

8. Legnica 319 319 303 16 0 0 0

9. Lublin 234 229 206 23 5 5 0

10. Łódzki 428 426 354 72 2 2 0

11. Małopolski 361 354 303 51 7 7 0

12. Mazowiecki 580 566 377 189 14 10 4

13. Opolski 299 299 264 35 0 0 0

14. Piła 98 98 94 4 0 0 0

15. Podkarpacki 272 259 249 10 13 13 0

16. Podlaski 117 117 96 21 0 0 0

17. Poznaƒ 385 385 313 72 0 0 0

18. Słupsk 73 73 66 7 0 0 0

19. Sudecki 598 598 598 0 0 0 0

20. Szczecin 354 354 335 19 0 0 0

21. Âlàski 922 913 895 18 9 9 0

22. Âwi´tokrzyski 147 145 141 4 2 2 0

23. Toruƒsko-Włocławski 251 231 190 41 20 20 0

24. Warmiƒsko-Mazurski 244 244 208 36 0 0 0

25. Wrocław 420 420 416 4 0 0 0

26. Zielona Góra 222 222 167 55 0 0 0

Ogółem 7533 7455 6547 908 78 74 4

OKR¢GOWY ZARZÑD Sta∏e Czasowe

LP PZD Ogó∏em Razem miejskie podmiejskie Razem miejskie podmiejskie

Liczba terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

TABELA 6.
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UWAGA:

Od 1 mar ca 2013 r. die ta z ty tu łu po dró ży służ bo wej na
ob sza rze kra ju wy no sić bę dzie 30 zł, ry czałt za noc leg
(150% die ty) – 45 zł, a ry czałt na do jaz dy (20% die ty) – 6 zł. 

Pod sta wa praw na roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li -
ty ki Spo łecz nej z 29 stycz nia 2013 r.

M. Marks
GK KRPZD

VIII. SPRAWY FINANSOWO-KSI¢GOWE

1. Po dró ̋ e słu˝ bo we

2. Odsetki od zaległoÊci podatkowych

3. Naj wa˝ niej sze pro ble my, na któ re pro wa dzàc dzia łal noÊç fi nan so wà ROD 
na le ̋ y zwró ciç uwa g´ 

Wszel kie dzia ła nia zwią za ne z funk cjo no wa niem ROD
wy ma ga ją ce po no sze nia kosz tów po win ny być pra wi dło -
wo udo ku men to wa ne.

Do ku men ty (fak tu ry, ra chun ki, umo wy zle ce nia, umo wy
o dzie ło) po twier dza ją ce zre ali zo wa nie ope ra cji go spo dar -
czych sta no wią pod sta wę ba da nia ich le gal no ści, rze tel -
no ści i ce lo wo ści, a więc po zwa la ją na spra wo wa nie
nad zo ru. Każ dy do ku ment księ go wy po wi nien być wy -
sta wio ny w spo sób sta ran ny, czy tel ny i trwa ły. Da ne za -
war te w do ku men cie nie mo gą być prze ra bia ne, ma za ne,
wy cie ra ne w spo sób unie moż li wia ją cy od czy ta nie pier -
wot nych da nych. Błę dy w do ku men tach ze wnętrz nych
moż na ko ry go wać je dy nie przez wy sta wie nie od po wied -
nie go do wo du ko ry gu ją ce go. Do ku men ty księ go we sta -
no wią ce pod sta wę za pi su w ewi den cji księ go wej win ny
być pod da ne kon tro li me ry to rycz nej i for mal no- rachun-
ko wej przez człon ka za rzą du i skarb ni ka oraz za ak cep to -
wa ne do re ali za cji i na do wód te go pod pi sa ne przez
pre ze sa lub upo waż nio ne go człon ka za rzą du.

Do wo dy fi nan so wo -księ go we zgod nie z Za kła do wym
Pla nem Kont PZD na le ży prze cho wy wać w na le ży ty spo -
sób i chro nić przed nie do zwo lo ny mi zmia na mi, nie upo -
waż nio nym roz po wszech nia niem, uszko dze niem lub
znisz cze niem.

Do wo dy księ go we za nu me ro wa ne, za de kre to wa ne
po uję ciu w ewi den cji księ go wej na le ży prze cho wy wać
w sie dzi bie ROD w ory gi nal nej po sta ci, w usta lo nym
po rząd ku w po dzia le na okre sy spra woz daw cze, w spo -
sób po zwa la ją cy na ich ła twe od szu ka nie. 

W przy pad ku pro wa dze nia ksiąg ra chun ko wych w in -
nym miej scu niż sie dzi ba jed nost ki, wy ma ga na jest
uchwa la wła ści we go za rzą du z okre śle niem miej sca i
osób, któ re księ gi te pro wa dzą. O sta nie tym na le ży po in -
for mo wać na pi śmie jed nost kę nad rzęd ną. Na le ży za pew -
nić do stęp ność ksiąg ra chun ko wych do ba da nia przez
Ko mi sję Re wi zyj ną .

Dzia łal ność fi nan so wa ROD win na być pro wa dzo na
w opar ciu o pre li mi narz fi nan so wy uchwa lo ny przez
Wal ne Ze bra nie ROD, opra co wa ny na da ny rok (zgod -
nie z pla nem pra cy) uj mu ją cy wszyst kie wpły wy zgod nie
z prze pi sa mi obo wią zu ją cy mi w PZD, w tym: skład kę
człon kow ską, opła ty na rzecz ROD, ekwi wa lent za nie -
prze pra co wa ne go dzi ny na rzecz ROD.

Pre li mi narz wi nien tak że za bez pie czać środ ki na wszel -
kie wy dat ki zwią za ne z funk cjo no wa niem ROD uchwa -
lo ne przez Wal ne Ze bra nie. 

Ewi den cja księ go wa win na być pro wa dzo na zgod nie 
z Za kła do wym Pla nem Kont. Na le ży za dbać, aby wpły -
wy i wy dat ki by ły pra wi dło wo kla sy fi ko wa ne. Na le ży
pa mię tać, że środ ki Fun du szu Roz wo ju mo gą być prze -
zna cza ne na re mon ty i mo der ni za cje ROD i nie wol no 
z te go Fun du szu po kry wać wy dat ków zwią za nych z pro -
wa dze niem dzia łal no ści bie żą cej jak np. wy wóz śmie ci ,
ener gia na po trze by ogro du itp. 

Ewi den cję księ go wą na le ży pro wa dzić w po rząd ku
chro no lo gicz nym. Na le ży pro wa dzić peł ną ana li ty kę do
roz ra chun ków z dział kow ca mi co po zwo li w spo sób pra -

Pra wi dło we do ku men to wa nie zda rzeń go spo dar czych

Odsetki od zaległości podatkowych od 7 lutego 2013 r. wynoszą 12,56% Podstawa prawna Monitor Polski z 2013 r.
poz. 90
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wi dło wy usta lić na leż no ści od Dział kow ców. 
Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je go spo dar ka środ ka -

mi fi nan so wy mi. Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we roz li cze -
nia środ ków pie nięż nych, prze zna cza nych na bie żą ce
wy dat ki, mo gą pro wa dzić w for mie go tów ko wej lub bez -
go tów ko wej. Wszel ki ob rót go tów ko wy w ro dzin nych
ogro dach dział ko wych wi nien być re ali zo wa ny za po -
mo cą ka sy. Go spo dar ka ka so wa jest in te gral ną czę ścią
sys te mu ra chun ko wo ści, obej mu ją ce go swo im za się giem
pra wi dło we go spo da ro wa nie środ ka mi pie nięż ny mi.

Waż nym za gad nie niem do ty czą cym go spo dar ki ka -
so wej jest sto so wa nie za sad przy ję tych w Pol skim
Związ ku Dział kow ców, za któ rych pra wi dło wą re ali -
za cję w da nym ogro dzie od po wia da Pre zes ROD. Za -
sa dy Go spo dar ki Ka so wej za war te w Za kła do wym Pla nie
Kont PZD do sto so wa ne są do po trzeb ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych i za wie ra ją przede wszyst kim za sa dy:

– za bez pie cze nia ka sy
– po wie rza nia obo wiąz ków ka sje ro wi, 
– spo rzą dza nia do ku men tów KP i KW,
– spo rzą dza nia ra por tów ka so wych. 
Za rząd ROD wi nien w dro dze de cy zji okre ślić wy so -

kość nie zbęd nych za pa sów go tów ki w ka sie (po go to wia
ka so we go). Przy okre śla niu wy so ko ści po go to wia ka so -
we go na le ży uwzględ nić po trze by ogro du. Każ dą nad wyż -
kę środ ków w ka sie na le ży od pro wa dzić na ra chu nek
ban ko wy.

Pod sta wo wą za sa dą w pro wa dze niu go spo dar ki ka so -
wej jest od dzie le nie funk cji dys po no wa nia go tów ką od
funk cji re ali za cji tych dys po zy cji.

Waż ne jest, aby obo wiąz ki ka sje ra (zwy kle jest to skarb -
nik ROD) po wie rzyć od po wied niej oso bie, do któ rej Za -
rząd ogro du bę dzie miał peł ne za ufa nie co do uczci wo ści
i rze tel no ści. Ka sjer przed pod ję ciem swo ich obo wiąz ków
po wi nien pod pi sać oświad cze nie po twier dza ją ce przy ję -
cie od po wie dzial no ści ma te rial nej za bę dą ce w je go dys -
po zy cji środ ki fi nan so we. Ka sje rem zgod nie z za sa da mi
obo wią zu ją cy mi w PZD nie mo że być pre zes i księ go -
wy oraz człon ko wie ich ro dzin.

Do ewi den cji środ ków ka so wych w za kła do wym pla nie
kont wska za ne jest od po wied nie kon to pod na zwą „Ka -
sa”, któ re ko re spon du je z in ny mi kon ta mi. Do wo da mi ka -
so wy mi, w opar ciu o któ re pro wa dzo na jest ewi den cja
księ go wa są dru ki ogól ne go sto so wa nia:

– ra por ty ka so we,
– ka sa przyj mie,
– ka sa wy pła ci,
oraz do wo dy ze wnętrz ne i in ne we wnętrz ne.
Ra port ka so wy – jest do ku men tem słu żą cym do szcze -

gó ło wej ewi den cji do wo dów ka so wych do ty czą cych

wpłat i wy płat do ko ny wa nych przez ka sje ra w da nym
okre sie. Ra port ka so wy wy peł nia ny jest na bie żą co w po -
rząd ku chro no lo gicz nym po da jąc da tę, nu mer do wo du,
treść, kwo tę przy cho du lub roz cho du. Czę sto tli wość spo -
rzą dza nia ra por tu uza leż nio na jest od wiel ko ści ob ro tów w
ka sie. Przyj mo wa ne okre sy, za ja kie spo rzą dza ny jest ra -
port ka so wy, to dzień, ty dzień, de ka da jed nak nie rza dziej
niż na ostat ni dzień każ de go mie sią ca. W każ dym ra por -
cie ka so wym na le ży pod li czyć przy cho dy i roz cho dy,
wpi sać sal do po cząt ko we(z po przed nie go ra por tu)
oraz sal do koń co we. 

Po spo rzą dze niu ra por tu ka so we go pod pi su je go ka sjer
oraz księ go wy na znak kon tro li for mal nej i ra chun ko wej
oraz pre zes za rzą du ROD na znak kon tro li me ry to rycz nej.

Ka sa przyj mie – jest do wo dem wła snym po twier dza ją -
cym wpła ty go tów ki do ka sy. W Pol skim Związ ku Dział -
kow ców opra co wa no wła sny do wód KP do sto so wa ny
do po trzeb ROD. Do wód KP – Ka sa przyj mie jest dru -
kiem ści słe go za ra cho wa nia. Do wód ka sa przyj mie mu si
za wie rać do kład ne da ne oso by wpła ca ją cej (imię, na zwi -
sko, ad res), okre śle nie ty tu łu wpła ty, kwo tę cy fra mi i
słow nie oraz pod pis ka sje ra. W do wo dzie KP nie wol no
do ko ny wać żad nych po pra wek. Błęd nie wy sta wio ny do -
wód KP na le ży anu lo wać. Do wód KP wy peł nia ka sjer
przy czym:

– ory gi nał otrzy mu je wpła ca ją cy,
– ko pię na le ży do łą cza na do ra por tu ka so we go,
Za bra nia się zbie ra nia środ ków od dział kow ców na

tak zwa ne li sty.
Ka sa wy pła ci – jest za stęp czym do wo dem ka so wym Do -

wód KW jest znor ma li zo wa nym dru kiem ści słe go za ra cho -
wa nia wy sta wia nym w dwóch eg zem pla rzach, z cze go:

– ory gi nał do łą cza się do ra por tu ka so we go,
– ko pia po zo sta je w blo ku for mu la rzy. 
W przy pad ku błęd ne go wy sta wie nia do wo du KW,

na le ży go anu lo wać i wy sta wić no wy. Do wo dy KW pod -
pi su ją: oso ba wy sta wia ją ca, wy pła ca ją ca i otrzy mu ją ca
go tów kę. Przed re ali za cją wy pła ty do wód KW za twier dza
Pre zes ROD lub oso ba przez nie go upo waż nio na. 

Źró dło wy mi do wo da mi ka so wy mi są fak tu ry, ra chun ki,
wnio ski o za licz kę, roz li cze nie za licz ki, de le ga cje służ bo -
we, li sty płac, oraz in ne do ku men ty ak cep to wa ne przez
Pre ze sa lub upo waż nio ne do te go oso by.

Sto so wa nie za sad go spo dar ki ka so wej jest nie zmier -
nie waż ne, gdyż pra wi dło wo pro wa dzo na go spo dar ka ka -
so wa zgod nie z za sa da mi przy ję ty mi w Za kła do wym
Pla nie Kont oraz prze pi sa mi po wszech nie obo wią zu ją cy -
mi w tym za kre sie, mo że uchro nić oso by od po wie dzial ne
przed błę da mi a ROD przed ewen tu al ny mi stra ta mi fi nan -
so wy mi.

Opra co wa ła:
M. Marks

War sza wa, dnia 28 lu ty 2013 r.
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W na wią za niu do od by wa ją cych się wal nych ze brań
spra woz daw czych w ro dzin nych ogro dach dział ko wych
war to przy po mnieć ja kie wa run ki po win ny być speł nio -
ne, że by w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym mo gło funk -
cjo no wać biu ro. Od po wied nie prze pi sy w tym za kre sie
okre ślo ne zo sta ły w uchwa le nr 196/2009 Pre zy dium Kra -
jo wej Ra dy PZD w dnia 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 ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Uchwa ła Nr
196/2009 za miesz czo na zo sta ła w Biu le ty nie In for ma cyj -
nym nr 1/2010 ( str.145-148) oraz w Zbio rze Prze pi sów
Związ ko wych ( str. 30). 

BIU RO. 
Za rząd ROD mo że pro wa dzić biu ro, gdy in fra struk tu ra

oraz wy po sa że nie ogro du wy ma ga sta łe go nad zo ru, wy -
stę pu je wie le spraw i pro ble mów z tym zwią za nych oraz
gdy ist nie ją wa run ki tech nicz ne i lo ka lo we umoż li wia ją -
ce dzia ła nie biu ra.  Naj waż niej szym jed nak wa run kiem do
speł nie nia, że by Za rząd ROD mógł pro wa dzić biu ro jest
uchwa ła wal ne go ze bra nia o ko niecz no ści ist nie nie biu ra
oraz za bez pie cze niu środ ków fi nan so wych nie zbęd nych
na je go funk cjo no wa nie. 

ZA TRUD NIA NIE. 
Pod sta wą do za trud nie nia pra cow ni ków w ROD jest

uchwa ła wal ne go ze bra nia prze zna cza ją ca w pre li mi na -
rzu fi nan so wym środ ki nie zbęd ne na za trud nie nie. Za rząd
ROD re pre zen tu je ro dzin ny ogród dział ko wy ja ko pra co -
daw cę, w ro zu mie niu Ko dek su Pra cy, i z te go ty tu łu za -
trud nia pra cow ni ków. W przy pad ku za trud nie nia pre ze sa
za rzą du ROD ro dzin ny ogród dział ko wy re pre zen tu je
łącz nie dwóch peł no moc ni ków, usta no wio nych spo śród
po zo sta łych człon ków Za rzą du ROD.

Za trud nie nie pra cow ni ków w ROD po win no wy ni kać
wy łącz nie z uza sad nio nej po trze by wy ko ny wa nia kon kret -
nej pra cy, a więc ob słu gi dział kow ców i or ga nów ROD. 
W ROD mo gą być za trud nia ni: kie row nik biu ra, księ go -
wy, go spo darz, ma ga zy nier oraz pra cow nik ad mi ni stra -
cyj ny.

Na za trud nie nie pra cow ni ków Za rząd ROD mo że prze -
zna czyć tyl ko środ ki fi nan so we po cho dzą ce z opła ty na
rzecz ogro du uchwa lo nej co rocz nie przez wal ne ze bra nie
człon ków ROD, a ich wy so kość nie mo że prze kro czyć
30% uchwa lo nej opła ty na rzecz ogro du. Po sta wa praw -
na: § 8 pkt. 3 uchwa ły Nr 196/2009. Za war cie umo wy 
o pra cę na stę pu je na pod sta wie uchwa ły Za rzą du ROD.
Za łącz ni kiem do umo wy o pra cę jest przy ję ty przez pra -
cow ni ka za kres czyn no ści i obo wiąz ków. W za leż no ści od
po trzeb pra cow nik mo że być za trud nio ny w ROD na czas

nie okre ślo ny lub na czas okre ślo ny obej mu ją cy okres naj -
więk szej ak tyw no ści or ga ni za cyj nej ROD. W przy pad ku
umo wy o pra cę na czas okre ślo ny na le ży pa mię tać, że wy -
po wie dze nie ta kiej umo wy jest moż li we je dy nie w przy -
pad ku, gdy umo wa jest za war ta na okres po wy żej 
6 mie się cy i za wie ra klau zu lę o moż li wo ści jej wy po wie -
dze nia. 

WY NA GRA DZA NIE.
W ROD obo wią zu je zry czał to wa ny sys tem wy na gra -

dza nia. Wy so kość wy na gro dze nia za pra cę uza leż nio na
jest od mi ni mal ne go wy na gro dze nia w kra ju, któ re od 
1 stycz nia 2013 r. wy no si 1600, - zło tych brut to. Mie sięcz -
ne wy na gro dze nie pra cow ni ka za trud nio ne go w ROD 
w peł nym wy mia rze cza su pra cy nie mo że prze kra czać
150% mi ni mal ne go wy na gro dze nia w kra ju, a więc kwo -
ty  2.400,- zło tych brut to. Dla pra cow ni ka za trud nio ne go
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 wy mia ru eta tu. Za rząd ROD mu si pa mię tać, że na
za trud nie nie pra cow ni ków nie mo że prze kro czyć środ ków
prze zna czo nych w pre li mi na rzu fi nan so wym, uchwa lo -
nym przez wal ne ze bra nie człon ków ROD.

PO ZO STA ŁE OBO WIĄZ KI
Za rząd ROD za trud nia jąc pra cow ni ka nie mo że za po -

mnieć o prze strze ga niu obo wiąz ków wy ni ka ją cych z Ko -
dek su Pra cy. Przed do pusz cze niem do pra cy pra cow ni ka
na le ży skie ro wać na wstęp ne ba da nia le kar skie Me dy cy -
ny Pra cy, na stęp nie w trak cie za trud nie nia przed upły wem
waż no ści orze cze nia kie ro wać pra cow ni ka na ba da nia
okre so we, a w przy pad ku nie zdol no ści pra cow ni ka z po -
wo du cho ro by trwa ją cej po wy żej 30 dni pra cow nik mo że
być do pusz czo ny do pra cy do pie ro po od by ciu ba dań kon -
tro l nych Me dy cy ny Pra cy i wy da niu orze cze nia le kar skie -
go o zdol no ści do pra cy.

Na wią zu jąc sto su nek pra cy z pra cow ni kiem Za rząd
ROD mu si pa mię tać, że każ de mu pra cow ni ko wi na le ży
w ter mi nie 7 dni od dnia za war cia umo wy o pra cę prze ka -
zać pi sem ną in for ma cję o wa run kach za trud nie nia. Pra -
cow nik po wi nien zo stać po in for mo wa ny o obo wią zu ją cej
go do bo wej i ty go dnio wej nor mie cza su pra cy, czę sto tli -
wo ści wy pła ty wy na gro dze nia, wy mia rze przy słu gu ją ce -
go urlo pu wy po czyn ko we go (pro por cjo nal ne go w sto -
sun ku do wy mia ru eta tu), dłu go ści okre su wy po wie dze -
nia. Po nad to na le ży pra cow ni ka po in for mo wać o miej scu
i ter mi nie wy pła ty wy na gro dze nia oraz przy ję tym spo so -
bie po twier dza nia przy by cia i obec no ści w pra cy oraz
uspra wie dli wia nia nie obec no ści w pra cy (art. 29 § 3 Ko -
dek su Pra cy). W od róż nie niu od umo wy spo rzą dza nej dla

IX. FUNKCJONOWANIE BIUR 
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pra cow ni ka peł no eta to we go, w przy pad ku oso by za trud -
nio nej na część eta tu, w do ku men cie tym po wi nien się
zna leźć za pis do dat ko wy, do ty czą cy spo so bu roz li cza nia
go dzin nad licz bo wych. Cho dzi tu o okre śle nie do pusz -
czal nej licz by go dzin pra cy po nad okre ślo ny w umo wie
wy miar cza su pra cy, któ rych prze kro cze nie upraw nia pra -
cow ni ka do do dat ku za pra cę w go dzi nach nad licz bo -
wych.

Za rząd ROD jest rów nież od po wie dzial ny za stan bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy w biu rze, prze pro wa dza nie

szko leń BHP i in struk ta żu sta no wi sko we go.
Jed ną z pod sta wo wych za sad pra wa pra cy jest pra wo

pra cow ni ka do wy po czyn ku (dział siód my Ko dek su Pra -
cy). Pra wo do urlo pu wy po czyn ko we go przy słu gu je co -
rocz nie każ dej oso bie wy ko nu ją cej pra cę w ra mach
sto sun ku pra cy. 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 cze nie
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).

Roz po rzą dze nia wy ko naw cze do Ko dek su Pra cy 2013 r.

1. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z
28.05.1996 r., w spra wie za kre su pro wa dze nia przez pra -
co daw ców do ku men ta cji w spra wach zwią za nych ze sto -
sun kiem pra cy oraz spo so bu pro wa dze nia akt oso bo wych
pra cow ni ka (Dz. U. z 1996 r., Nr 62, poz. 286 ze zm.)

2. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej 
z dnia 15 ma ja 1996 r. w spra wie szcze gó ło wej tre ści świa -
dec twa pra cy oraz spo so bu i try bu je go wy da wa nia i pro -
sto wa nia ( Dz. U. z1996 r. Nr 60, poz. 282, ze zm.).

3. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej 
z dnia 15 ma ja 1996 r. w spra wie spo so bu uspra wie dli -
wia nia nie obec no ści w pra cy oraz udzie la nia pra cow ni -
kom zwol nień od pra cy ( Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 281,
ze zm.).

4. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej 
z dnia 8 stycz nia 1997 r. w spra wie szcze gó ło wych za sad
udzie la nia urlo pu wy po czyn ko we go, usta la nia i wy pła ca -
nia wy na gro dze nia za czas urlo pu oraz ekwi wa len tu pie -
nięż ne go za urlop (Dz. U. z 1997 r. Nr 2, poz. 14, ze zm.).

5. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki, Pra cy i Po li ty -
ki Spo łecz nej z dnia 16 grud nia  2003 r. w spra wie szcze -
gó ło wych wa run ków udzie la nia urlo pu wy cho waw cze go
(Dz. U. z 2003r. Nr 230, poz. 2291).

6. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z
dnia 29 ma ja 1996 r. w spra wie spo so bu usta la nia wy na -
gro dze nia w okre sie nie wy ko ny wa nia pra cy oraz wy na -
gro dze nia sta no wią ce go pod sta wę ob li cza nia od szko -
do wań, od praw, do dat ków wy rów naw czych do wy na gro -
dze nia oraz in nych na leż no ści prze wi dzia nych w Ko dek -
sie Pra cy (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 289, ze zm.).

7. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej
z dnia 29 stycz nia 2013 r. w spra wie wy so ko ści oraz wa -
run ków usta la nia na leż no ści przy słu gu ją cych pra cow ni -
ko wi za trud nio ne mu w pań stwo wej lub sa mo rzą do wej
jed no st ce sfe ry bu dże to wej w ty tu łu po dró ży służ bo wej

na ob sza rze kra ju oraz po za gra ni ca mi kra ju (Dz. U. 
z 2013 r. Nr 24, poz.167).

8. Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia 4.10.1974 r.
w spra wie wspól nej od po wie dzial no ści ma te rial nej pra -
cow ni ków za po wie rzo ne mie nie (Dz. U. z 1996 r. Nr 143,
poz.663).

9. Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia 10.10.1975 r.
w spra wie wa run ków od po wie dzial no ści ma te rial nej pra -
cow ni ków za szko dę w po wie rzo nym mie niu (Dz. U. 
z 1996 r. nr 143, poz.662).

10. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki i Pra cy 
z 27.07.2004 r. w spra wie szko le nia w dzie dzi nie bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180,
poz.1860, ze zm.).

11. Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z 2.09.1997 r. 
w spra wie służ by bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy (Dz. U.
z 1997 r. Nr 109, poz. 704, Dz. U. z 2004 r. Nr 246,
poz.2468.).

12. Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z 10.09.1996 r. 
w spra wie wy ka zu prac szcze gól nie uciąż li wych lub szko -
dli wych dla zdro wia ko biet ( Dz. U. z 1996r. Nr 114,
poz.545, Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz.1092).

13. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej
z 1.12.1998 r. w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
na sta no wi skach wy po sa żo nych w mo ni to ry ekra no we
(Dz. U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973).

14. Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z 1.07.2009 r. 
w spra wie usta la nia oko licz no ści i przy czyn wy pad ków
przy pra cy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 870).

15. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z 3.03.2006r. 
w spra wie spo so bu i try bu wy da wa nia za świad cze nia le -
kar skie go stwier dza ją ce go prze ciw wska za nia zdro wot ne
do wy ko ny wa nia do tych cza so wej pra cy przez pra cow ni -
cę w cią ży lub kar mią cą dziec ko pier sią (Dz. U. z 2006 r.
Nr 42, poz. 292).

Za sa dy przy zna wa nia świad czeń z ty tu łu dzia ła nia w or ga nach ROD.

Zu peł nie in na for mą wy na gra dza nia za pra cę na rzecz
ro dzin nych ogro dów dział ko wych, nie zwią za ną z prze pi -

sa mi Ko dek su Pra cy są świad cze nia pie nięż ne wy pła ca ne
z ty tu łu dzia ła nia w or ga nach ro dzin ne go ogro du dział ko -
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we go. Za sa dy przy zna wa nia świad czeń okre ślo ne 
w uchwa le Nr 143/2007 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
z dnia 22.08.2007r. wraz ze zmia na mi wpro wa dzo ny mi
uchwa łą Nr 190/2009 (tekst jed no li ty uchwa ły za mie szo -
ny zo stał w Biu le ty nie In for ma cyj nym nr 1/2010 str. 142)
ma ją na ce lu zre kom pen so wa nie utra co nych ko rzy ści i po -
nie sio nych kosz tów zwią za nych z wy ko ny wa niem za dań
sta tu to wych na rzecz Związ ku przez człon ków or ga nów
PZD w ogro dach dział ko wych. Pod sta wą do ich wpro wa -
dze nia są od po wied nie za pi sy sta tu tu PZD oraz art. 13 pkt
7 usta wy z dnia 26 lip ca 1991 r. o po dat ku do cho do wym
od osób fi zycz nych.

Uchwa ła ma za sto so wa nie do człon ków za rzą du, a więc
pre ze sa, wi ce pre ze sów, se kre ta rza i skarb ni ka, a tak że
człon ków ko mi sji re wi zyj nej oraz człon ków ko mi sji roz -
jem czej. Środ ki fi nan so we prze zna czo ne na świad cze nia
po kry wa ne są w ca ło ści z czę ści skład ki człon kow skiej
po zo sta ją cej w dys po zy cji ogro du i nie mo gą prze kro czyć
35% zre ali zo wa nej skład ki człon kow skiej w ska li rocz -

nej. Po dob nie jak w przy pad ku za trud nie nia nie zbęd nym
wa run kiem do speł nie nia, że by Za rząd ROD mógł pod jąć
de cy zje o przy zna niu świad czeń jest za pla no wa nie tych
środ ków w pre li mi na rzu fi nan so wym na da ny rok oraz za -
twier dze nie pre li mi na rza fi nan so we go przez wal ne ze bra -
nie człon ków ROD, ja ko naj wyż sze go or ga nu ro dzin ne go
ogro du dział ko we go. 

War to pa mię tać, że oso ba, któ ra otrzy mu je świad cze nie
z ty tu łu dzia ła nia w or ga nach ROD nie mo że po bie rać wy -
na gro dze nia z ty tu łu za trud nia nia na pod sta wie umo wy 
o pra cę, umo wy zle ce nia czy umo wy o dzie ło, je że li
świad czo na pra ca mie ści się w za kre sie wy ko ny wa nia
funk cji, z ty tu łu któ rej po bie ra ne jest świad cze nie. Ozna -
cza to, że pre zes za rzą du ROD po bie ra ją cy świad cze nie
nie mo że być za trud nio ny na sta no wi sku pre ze sa ROD,
se kre tarz po bie ra ją cy świad cze nie nie mo że po bie rać wy -
na gro dze nia z ty tu łu umo wy zle ce nia za spo rzą dza nie pro -
to ko łu z po sie dze nia Za rzą du ROD. 

Umo wy cy wil no praw ne

O tym czy da na umo wa jest umo wą o pra cę czy umo wą
zle ce nie de cy du ją ce zna cze nie ma jej treść oraz spo sób re -
ali za cji. Zgod nie z art.22 § 1 Ko dek su Pra cy przez na wią -
za nie sto sun ku pra cy pra cow nik zo bo wią zu je się do
wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co -
daw cy i pod je go kie row nic twem oraz w miej scu i cza sie
wy zna czo nym przez pra co daw cę, a pra co daw ca zo bo wią -
zu je się do za trud nie nia pra cow ni ka za wy na gro dze niem.
Je że li któ ra kol wiek z tych cech nie wy stę pu je w sto sun ku
praw nym łą czą cym Za rząd ROD z pra cow ni kiem, nie mo -
że my mó wić o sto sun ku pra cy, a łą czą cy je sto su nek bę -
dzie miał naj praw do po dob niej cha rak ter cy wil no praw ny.

Umo wa zle ce nie ure gu lo wa na jest w art. 734 Ko dek su
cy wil ne go. Przez umo wę zle ce nia przyj mu ją cy zle ce nie
zo bo wią zu je się do do ko na nia okre ślo nej czyn no ści praw -
nej dla da ją ce go zle ce nie. Art. 750 K.c. na ka zu je sto so -
wać prze pi sy o zle ce niu rów nież do umów o świad cze nie
usług po le ga ją cych na do ko ny wa nie czyn no ści fak tycz -
nych.  Umo wa zle ce nie  jest umo wa sta ran ne go dzia ła nia,
od umo wy o pra cę róż ni się tym, że  mię dzy stro na mi nie
ma za leż no ści, pod po rząd ko wa nia, wy ko ny wa nia zle ce -
nia oso bi ście w ozna czo nym miej scu i cza sie oraz  sta łe -
go nad zo ru. 

Wy na gro dze nie przyj mu ją ce go zle ce nie jest po zba wio -

ne ochro ny. Spo ry z umów zle ceń na le żą do wła ści wo ści
są dów cy wil nych.

Umo wa o dzie ło, zgod nie z de fi ni cją art. 627 K.c. przez
umo wę o dzie ło przyj mu ją cy za mó wie nie zo bo wią zu je się
do wy ko na nia ozna czo ne go dzie ła, a za ma wia ją cy do za -
pła ty wy na gro dze nia. Dzie ło mo że zo stać wy ko na ne rów -
nież przez oso bę trze cią. Przyj mu ją cy za mó wie nie
ko rzy sta z du żej swo bo dy przy re ali za cji dzie ła, jed nak
po wi nien uwzględ nić wska zów ki za ma wia ją ce go. Za mó -
wie nie mo że wy ko ny wać w do wol nym miej scu do god -
nym do je go wy ko na nia.

Je że li cho dzi o za trud nie nie człon ka za rzą du na pod sta -
wie umo wy cy wil no praw nej jest moż li we w przy pad ku
zle ce nia tej oso bie okre ślo nych czyn no ści na rzecz da ją -
ce go zle ce nie, mu si więc wy ni kać z po trze by wy ko na nia
kon kret nej pra cy (ma lo wa nie, re mont świe tli cy, ko sze nie
tra wy, itp.) a nie ze spra wo wa nia man da tu lub peł nie niem
funk cji w or ga nach PZD. 

Szer sze in for ma cje na te mat za trud nie nia w ROD na
pod sta wie umo wy o pra cę oraz umów cy wil no praw nych
za miesz czo ne zo sta ły w Po rad ni ku Pre ze sa ROD, roz dział
XIV str. 169-191.

Ja dwi ga Przy gódz ka
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Pre zy dium KR PZD z dnia 5 lu te go 2013 r.

a) pod ję ło uchwa ły do ty czą ce li kwi da cji i re gu la cji sta -
nów praw nych ROD w za kre sie:

- roz wią za nia umo wy użyt ko wa nia wie czy ste go w czę -
ści do ty czą cej kil ku dzia łek w ROD „Ju trzen ka” w Bo gu -
szo wie -Gor cach (OZ Su dec ki),

- wy ga sze nia pra wa użyt ko wa nia PZD do nie ru cho mo -
ści wcho dzą cej w skład ROD „Sto krot ka” w Świe bo dzi -
cach (OZ Su dec ki),

- wy ga sze nia pra wa użyt ko wa nia PZD do nie ru cho mo -
ści wcho dzą cej w skład ROD „Ślą zacz ka” w My sło wi -
cach (OZ Ślą ski),

- roz wią za nia umo wy użyt ko wa nia wie czy ste go w czę -
ści do ty czą cej jed nej dział ki w ROD im. T. Ko ściusz ki w
Wał brzy chu (OZ Su dec ki),

- wy ga sze nia pra wa użyt ko wa nia PZD do nie ru cho mo -
ści wcho dzą cej w skład ROD „Ja wor” w Gdań sku (OZ
Gdańsk),

- usta no wie nia od płat nej słu żeb no ści prze sy łu na te re -
nie ROD „Tę cza” we Wro cła wiu (OZ Wro cław),

- roz wią za nia umo wy użyt ko wa nia wie czy ste go w czę -
ści do ty czą cej kil ku dzia łek w ROD „Ka ro lin ka” w Ja wo -
rzy nie Ślą skiej (OZ Su dec ki),

- czę ścio wej li kwi da cji ROD „Bia ły Ka mień” w Wał -

brzy chu (OZ Su dec ki).
b) pod ję ło de cy zję w spra wie wy ra że nia zgo dy na wy -

ko rzy sta nie środ ków zgro ma dzo nych na Fun du szu Roz -
wo ju OZ PZD w Szcze ci nie w ce lu sfi nan so wa nia
re mon tu bu dyn ku bę dą ce go sie dzi bą biu ra OZ PZD w
Szcze ci nie,

c) uwzględ ni ło 1 od wo ła nie od uchwa ły Pre zy dium OZ
i uchy li ło ją z uwa gi na błęd ną oce nę oświad cze nia wo li
by łe go dział kow ca przez Pre zy dium OZ,

d) nie uwzględ ni ło 1 od wo ła nia od uchwa ły Pre zy dium
OZ uzna jąc ar gu men ta cję Pre zy dium OZ za wła ści wą,

e) pod ję ło de cy zję o wy dru ko wa niu no we go za pro sze -
nia na wal ne ze bra nia spra woz daw cze z prze zna cze niem
dla każ de go dział kow ca, w któ rym za ak cen to wa no wy jąt -
ko wość obec nej sy tu acji w for mie krót kie go ape lu do
dział kow ców za chę ca ją ce go do uczest nic twa w wal nych
ze bra niach ze wzglę du na to, że rok 2013 jest de cy du ją -
cym po wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go i bę dą się w
nim wa żyć lo su Związ ku, ogro dów i dział kow ców,

f) pod ję ło de cy zję w spra wie udzia łu de le ga cji Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców w Zgro ma dze niu Ogól nym
Mię dzy na ro do we go Biu ra Ogro dów Dział ko wych i Ro -
dzin nych z sie dzi bą w Luk sem bur gu.

X. Z PRAC PREZYDIUM KR PZD

Pre zy dium KR PZD z dnia 19 lu te go 2013 r.

a) uzna ło za ko niecz ne, by zna ni kon sty tu cjo na li ści wy -
ko na li opi nie praw ne oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o
ro dzin nych ogro dach dział ko wych,

b) na pod sta wie wy ni ków kon tro li prze pro wa dzo nych
w OZ PZD i ROD przy ję ło za le ca nia po kon trol ne dla OZ
PZD: w Czę sto cho wie, w Słup sku, Pod la skie go oraz ROD
im. A. Czar niec kie go w  Cho rzo wie,

c) pod ję ło uchwa łę w spra wie przy zna nia środ ków z
Fun du szu Obro ny ROD w związ ku z po stę po wa niem ad -
mi ni stra cyj nym do ty czą cym ROD „De me ter” w Ło dzi z
ty tu łu wy ko na nia in wen ta ry za cji na sa dzeń i na nie sień na
dział kach,

d) pod ję ło uchwa łę w spra wie przy zna nia środ ków z
Fun du szu Obro ny ROD w związ ku z po stę po wa niem są -
do wym do ty czą cym ROD „De me ter” w Ło dzi z ty tu łu
bez u mow ne go ko rzy sta nia z grun tu, 

e) uzna ło, że nie ma pod staw praw nych na przy zna nie
środ ków z Fun du szu Obro ny ROD dla użyt kow ni ków
dzia łek w ROD „Re laks” w Ostrow cu Świę to krzy skim za
na sa dze nia i na nie sie nia na dział kach w związ ku z li kwi -
da cją. Uzna ło że rów nież Fun du sz Roz wo ju ROD, bę dą -
cy w dys po zy cji OZ Świę to krzy skie go PZD, nie mo że
słu żyć na wy pła tę środ ków z te go ty tu łu,

f) pod ję ło uchwa łę w spra wie wy ra że nia zgo dy na zmia -
nę udzia łów w nie ru cho mo ści wspól nej wy ko rzy sty wa nej
na sie dzi bę OZ War miń sko -Ma zur skie go PZD w związ ku
z usy tu owa niem wę zła ciepl ne go w wy łą czo nym z czę ści
nie ru cho mo ści wspól nej po miesz cze niu i pod łą cze nia te -
go bu dyn ku do miej skiej sie ci cie płow ni czej,

g) za ak cep to wa ło pro jekt Pla nu Pra cy Kra jo wej Ra dy
PZD na 2013 r. i skie ro wa ło go pod ob ra dy Kra jo wej Ra -
dy PZD,

h) pod ję ło uchwa łę w spra wie za rzą dza nia stro na mi in -
ter ne to wy mi Okrę go wych Za rzą dów, któ ra zo bo wią zu je
OZ PZD do wy zna cze nia pra cow ni ka OZ, któ ry bę dzie
ad mi ni stra to rem stro ny in ter ne to wej, a więc oso bą od po -
wie dzial ną za jej pro wa dze nie,

i) nie uwzględ ni ło 1 od wo ła nia od uchwa ły Pre zy dium
OZ uzna jąc, iż słusz nie Pre zy dium OZ stwier dzi ło nie wy -
ko ny wa nie obo wiąz ków or ga ni za cyj nych przez od wo ła ny
za rząd ROD,

j) pod ję ło de cy zję w spra wie nie wy ra że nia zgo dy na
przy zna nie środ ków z Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD
dla dział kow ców w ROD „Ela na” w To ru niu za na sa dze -
nia i na nie sie nia na dział kach, gdyż nie ist nie ją pod sta wy
praw ne na to po zwa la ją ce.
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Naj lep szy ma te riał szkół kar ski: ro śli ny igla ste, li ścia ste, pną cza, by li ny, owo co we, ro do -
den dro ny i aza lie, ró że, na sio na kwia tów, ziół, wa rzyw, krze wów i drzew, na sio na traw
Ma ła ar chi tek tu ra: dom ki, al ta ny, per go le, me ble ogro do we, szklar nie, tu ne le fo lio we, ogro -
do we punk ty po bo ru wo dy
Czas gril lo wa nia: gril le, ko cioł ki, wę dzar nie ogro do we 
Po jem ni ki: zbior ni ki de ko ra cyj ne na wo dę desz czo wą, do nicz ki z sys te ma mi na wad nia ją cy -
mi, mi ni szkla ren ki
Oświe tle nie: lam py do za bu do wy, lam py na jaz do we, re flek to ry ob ro to we, lam py fon tan no we
De ko ra cje ogro do we: do nicz ki LED, ku le sta lo we do de ko ra cji ta ra su, ogro du, oczka wod -
ne go
Nie zbęd ne ak ce so ria ogrod ni cze: aera tor san da ło wy, na ko lan ni ki, ko szycz ki i sa dzar ki do
ce bul
Przy dat ne na rzę dzia do maj ster ko wa nia: myj ka ci śnie nio wa, wkrę tak aku mu la to ro wy, wier -
tar ka uda ro wa, tor ba na rzę dzio wa, mier nik elek tro nicz ny, pas mon ter ski

Pod ło ża, na wo zy, szcze pion ki mi ko ry zo we, środ ki na szkod ni ki, kom po stow ni ki, 
opry ski wa cze, me cha nicz ny i elek trycz ny sprzęt ogrod ni czy, sys te my au to ma tycz ne go, 
kro pel ko we go na wad nia nia ro ślin bal ko no wych, cy fro wy czuj nik wil got no ści gle by, 

grzyb nie grzy bów upraw nych, ak ce so ria dla zwie rząt 
– no wa li nia karm dla psów i ko tów w re we la cyj nie ni skich ce nach.

Sze ro ka ga ma pro duk tów Eko: 
Eko - dom, Eko  - uro da, Eko - zdro wie, Eko - ga dże ty

www.dzial ko wiec sklep.pl

Naj wi´k szy ogrod ni czy sklep w sie ci

NO WE KA TE GO RIE I NO WE PRO DUK TY:

Wio sen ne Eko -sprzą ta nie z Ati tu de 10% ta niej – ofer ta waż na do koń ca mar ca.

Za pra sza my za rzàdy ro dzin nych ogro dów dział ko wych 
do skła da nia za mó wieƒ hur to wych 

– przy go tu je my dla Paƒstwa in dy wi du al nà atrak cyj nà ofer t´

NA SZA STA ŁA OFER TA TO PO NAD 3 000 PRO DUK TÓW!


