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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD przy udzia le przed sta -
wi cie li dział kow ców z te re nu ca łe go kra ju za po zna ło się
z ak tu al ną sy tu acją wy ni ka ją cą ze sta no wi ska PO do ty -
czą ce go utrzy ma nia kon cep cji tzw. uwłasz cze nia wpro -
wa dzo nej do art. 30 w pro jek cie oby wa tel skim.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD pod trzy mu je do tych -
cza so we sta no wi sko Związ ku w przed mio to wej spra wie.
Po gląd ten wy ra zi ło bli sko 15 tys. uczest ni ków ma ni fe -
sta cji ogól no kra jo wej.

PZD nie wal czy z uwłasz cze niem, ale ocze ku je, że
przed sta wio na przez PO kon cep cja uwłasz cze nia bę dzie
speł nia ła wa run ki re al no ści, po wszech no ści i zgod no ści 
z Kon sty tu cją.

Tym cza sem wpro wa dze nie przez po słów Plat for my
brzmie nia art. 30 po wo du je ko niecz ność ra dy kal nej zmia -
ny tre ści po zo sta łych ar ty ku łów. Ma jąc w per spek ty wie
za le d wie 85 dni do wej ścia w ży cie wy ro ku Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go jest oczy wi stym, że od po wied nie do sto -
so wa nie za pi sów usta wy do pro po zy cji PO jest nie moż li -
we. Art. 30 bu rzy bo wiem kon cep cję ca łej usta wy i bez
dal szych prac bę dzie ona dys funk cjo nal na i nie kon sty tu -
cyj na. Za skar że nie art. 30 wprost za po wie dział Zwią zek
Miast Pol skich. Aby tak się nie sta ło ko niecz ne jest nie
tyl ko prze mo de lo wa nie pro po no wa ne go uwłasz cze nia, ale
rów nież do ko na nie iście re wo lu cyj nych zmian w nie mal
po ło wie za pi sów pro jek tu oby wa tel skie go. A na to cza su
już nie ma. Dla te go też od po wie dzial na re ali za cja kon cep -
cji uwłasz cze nia mo że na stą pić wy łącz nie w od ręb nej
usta wie. Ta kie roz wią za nie jest bez piecz niej sze kon sty tu -
cyj nie, ale rów nież po zwo li usza no wać wo lę nie mal mi lio -

na oby wa te li pod pi sa nych pod pro jek tem, któ rzy tym sa -
mym udzie li li jed no znacz ne go man da tu do obro ny kon -
cep cji za pi sa nej w tym do ku men cie.

Dal sze prze cią ga nie prac par la men tar nych pod po zo rem
for so wa nia uwłasz cze nia w spo sób oczy wi sty na ra ża
dział kow ców na utra tę dzi siaj po sia da nych praw.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD przy po mi na, że prio ry -
te tem dział kow ców zgła sza ją cych pro jekt oby wa tel ski by -
ło uchro nie nie ogro dów przed ne ga tyw ny mi skut ka mi
wej ścia w ży cie wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. To
co dzie je się obec nie z pro jek tem oby wa tel skim jest przy -
kła dem in stru men tal ne go i po pu li stycz ne go igra nia lo sem
dział kow ców w ra mach pro wa dzo nej gry po li tycz nej.
Prze cią ga nie pro ce du ry le gi sla cyj nej jest po wszech nie od -
bie ra ne przez dział kow ców ja ko prze jaw bra ku wo li do
przy ję cia usta wy, a co za tym idzie uchy la nia się przez rzą -
dzą cych od uchwa le nia pra wa, któ re za bez pie czy ist nie nie
ogro dów i in te re sy dział kow ców. Wie le wska zu je na to,
że for su jąc art. 30, PO w spo sób ukry ty dą ży do re ali za cji
swo jej ide efi xe i pod po zo rem uwłasz cze nia usi łu je do -
pro wa dzić do uwol nie nia te re nów ogro dów dział ko wych,
po przez unie moż li wie nie uchwa le nie pro jek tu oby wa tel -
skie go. Dla te go też Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
stwier dza, że wszel kie ne ga tyw ne kon se kwen cje ta kie go
pro ce do wa nia nad usta wą o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych ob cią żą w ca ło ści PO.

Ma jąc po wyż sze na uwa dze, uczest ni cy po sie dze nia
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD wzy wa ją par la men ta rzy -
stów do pil ne go przy ję cia pro jek tu oby wa tel skie go bez
spor nej re gu la cji.

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

z dnia 28 paź dzier ni ka 2013 r.
w spra wie za ha mo wa nia przez PO prac nad oby wa tel skim pro jek tem usta wy o ROD
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Sza now ny Pa nie Pre mie rze!
W imie niu człon ków Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej Pro jek tu Usta wy o ROD zwra ca my

się do Pa na z proś bą o pod ję cie in ter wen cji w spra wie nie po ko ją ce go za ha mo wa nia pro ce su le gi -
sla cyj ne go nad pro jek tem oby wa tel skim. Jak za pew ne Pan Pre mier zda je so bie spra wę, Sejm mu -
si uchwa lić usta wę, któ ra wej dzie w ży cie naj póź niej 21 stycz nia 2014 r. Do te go ter mi nu po zo sta ło
nie speł na 90 dni, a pro jekt oby wa tel ski jest już w Sej mie prze szło 270. W tym cza sie nie za koń -
czo no na wet II czy ta nia. Ist nie je więc re al ne za gro że nie, że Par la ment nie zdą ży uchwa lić usta wy,
wsku tek cze go pra wa ma jąt ko we mi lio na ro dzin pol skich dział kow ców mo gą być za kwe stio no wa -
ne. Na chwi lę obec ną je dy ną prze szko dą do prze ła ma nia im pa su w pra cach Sej mu jest kwe stia
tzw. „uwłasz cze nia”. Z wy po wie dzi po słów PO wy ni ka, że ta ki stan rze czy spo wo do wa ny jest wo -
lą zre ali zo wa nia Pań skiej de kla ra cji w tej spra wie. Pa ra dok sal nie więc Pań ska kon cep cja, ma ją ca
umoc nić po zy cję praw ną dział kow ców, mo że do pro wa dzić do skut ku cał ko wi cie prze ciw ne go.

Pa nie Pre mie rze!
W tej sy tu acji, ja ko przed sta wi cie le 924 801 oby wa te li pod pi sa nych pod pro jek tem, czu je my się

zo bo wią za ni do wy stą pie nia do Pa na z ape lem o po now ne roz wa że nie przed mio to we go za gad nie -
nia. Nie ule ga wąt pli wo ści, że dzi siaj spra wą prio ry te to wą jest jak naj szyb sze uchwa le nie pro jek -
tu oby wa tel skie go, któ ry za bez pie czy pra wa dział kow ców i ty się cy ogro dów dział ko wych.
Osią gnię cie te go mi ni mal ne go sta nu po zwo li na pod ję cie dys ku sji i prac nad dal szym wzmac nia -
niem po zy cji praw nej dział kow ców, zgod nie z Pań ską wi zją. Zgo da na ta ki tryb po stę po wa nia by -
ła by rów nież prze ja wem usza no wa nia wo li bli sko mi lio na oby wa te li, któ rzy jed no znacz nie okre śli li
za kres re gu la cji przed mio to we go pro jek tu.

Pra gnie my też zwró cić Pań ską uwa gę na fakt, iż na prze strze ni ostat nich lat „uwłasz cze nie” by -
ło już kil ka krot nie przed mio tem po li tycz nej de ba ty i za każ dym ra zem za sad ni czą prze szko dą do
je go re ali za cji by ła kon sty tu cyj ność, a co za tym idzie je go re al ność. Pa mię ta jąc o tym dział kow -
cy świa do mie po mi nę li to kon tro wer syj ne za gad nie nie w pro jek cie oby wa tel skim, któ re go prio ry -
te to wą funk cją by ło za cho wa nie przy słu gu ją cych im, a re al nie za gro żo nych, praw do dzia łek, a nie
ich po sze rza nie. Z te go wzglę du, ja ko peł no moc ni cy Ko mi te tu re pre zen tu ją ce go tych oby wa te li,
nie czu je my się umo co wa ni do ak cep ta cji tak da le ko idą cej in ge ren cji w treść pro jek tu na ru sza ją -
cej je go fun da men tal ne za ło że nia.

War sza wa, dn. 29 paź dzier ni ka 2013 r.

Pre mier RP 
Pan Do nald Tusk 

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej
Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
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Spra wą oczy wi stą jest bo wiem to, że wdro że nie kon cep cji „uwłasz cze nia” do pro jek tu oby wa tel -
skie go nie ogra ni czy się je dy nie do pro stej zmia ny jed ne go prze pi su. Jej wdro że nie wią że się 
z grun tow na prze bu do wą ca łe go pro jek tu. Aby unik nąć du ali zmu or ga ni za cyj ne go, któ ry przy czy -
ni się do roz kła du ogro dów, fun da men tal nych zmian wy ma ga ły by cho ciaż by prze pi sy od no szą ce
się do sys te mu za rzą dza nia ROD. Bez niej w ogro dach ist nia ła by ko niecz ność rów no le głe go sto -
so wa nia za sad za rzą dza nia prze wi dzia nych dla sto wa rzy szeń ogro do wych, z za sa da mi okre śla ją cy -
mi re la cje po mię dzy współ użyt kow ni ka mi wie czy sty mi. Po dob nie ma się spra wa z prze pi sa mi
re gu lu ją cy mi za sa dy li kwi da cji ROD. Obec na for mu ła uwłasz cze nia wy klu czy ła by moż li wość sto -
so wa nia tych prze pi sów, a tym sa mym – unie moż li wi ła by wy ko na nie wy ro ku Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go w za kre sie re spek to wa nia praw wła ści cie li te re nów ogro dów. Ko lej nym ob sza rem
wy ma ga ją cym mo dy fi ka cji w pro jek cie oby wa tel skim by ły by prze pi sy do ty czą ce ob ro tu pra wa mi
do dzia łek. W szcze gól no ści do ty czy to bra ku me cha ni zmów za bez pie cza ją cych te re ny ROD przed
ko mer cja li za cją w wy ni ku spe ku la cyj ne go wy ku pu dzia łek, któ re to ob ostrze nia za po wia dał Pan
Pre mier wy stę pu jąc z kon cep cją uwłasz cze nia.

Prze pro wa dzo ne przez Ko mi tet ana li zy wska zu ją, że z za pi sem do ty czą cym uwłasz cze nia ko li -
du je po nad 50% prze pi sów już przy ję tych przez ko mi sje sej mo we, czy niąc zeń do ku ment nie spój -
ny i dys funk cjo nal ny. Ska lę zja wi ska naj le piej ob ra zu je fakt, iż uwłasz cze nie to, przy po zo sta wie niu
obec nej de fi ni cji po ję cia „dział ko wiec”, mo gło by sta no wić pod sta wę do wo dze nia, iż oso ba uwłasz -
czo na au to ma tycz nie tra ci sta tus „dział kow ca”.

Sza now ny Pa nie Pre mie rze!
Świa do mi roz mia rów ewen tu al nych zmian w pro jek cie, ale ma jąc też w pa mię ci do tych cza so wy

prze bieg prac nad usta wą, w któ rym po li ty ka nie rzad ko bra ła gó rę nad kwe stia mi me ry to rycz ny mi,
z peł na od po wie dzial no ścią stwier dza my, iż Par la ment nie zdą ży wy pra co wać no wych, spój nych za -
pi sów pro jek tu oby wa tel skie go przed ter mi nem wy zna czo nym przez TK. Jest to tym bar dziej nie -
re al ne, iż „uwłasz cze nie” mu si być zgod ne z Kon sty tu cją, co na tu ral nie wią że się z po trze bą
prze pro wa dze nia sze ro kich kon sul ta cji z sa mo rzą da mi te ry to rial ny mi – wła ści cie la mi te re nów ROD.
Bez ta kich uzgod nień ist nie je re al ne nie bez pie czeń stwo, że za pi sy te zo sta ną za skar żo ne do Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go. Na ta ki sce na riusz wska zu je cho ciaż by sta no wi sko Związ ku Miast Pol skich
zło żo ne do Mar sza łek Sej mu.

Ma jąc po wyż sze na uwa dze ape lu je my do Pa na Pre mie ra o po now ne roz wa że nie pro po zy cji zgło -
szo nej przez stro nę spo łecz ną, tj. od stą pie nia od łą cze nia kwe stii „uwłasz cze nia” z pro jek tem oby -
wa tel skim. Je ste śmy prze ko na ni, że w obec nej sy tu acji szyb kie przy ję cie przez Sejm usta wy
chro nią cej ogro dy przed ne ga tyw ny mi skut ka mi wy ro ku TK i roz po czę cie prac nad od ręb ną usta -
wą umac nia ją cą po zy cję praw ną in dy wi du al nych dział kow ców, naj le piej przy czy ni się do re ali za -
cji in ten cji Pa na Pre mie ra, któ rym, jak wie rzy my, kie ro wa ła i kie ru je tro ska o do bro mi lio na pol skich
dział kow ców.
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Kil ka na ście ty się cy dział kow ców przy dźwię kach trą -
bek, gwizd ków i wu wu ze li, po wie wa jąc związ ko wy mi
fla ga mi i ba lo ni ka mi w ko lo rze żół to -zie lo nym, ma ni fe -
sto wa ło 10 paź dzier ni ka br. pod Sej mem RP i Kan ce la rią
Pre ze sa Ra dy Mi ni strów. – Wi tam wiel ką pol ską ro dzi nę
dział kow ców w War sza wie mó wił Pre zes Eu ge niusz Kon -
drac ki wi ta jąc przy by łych z ca łej Pol ski użyt kow ni ków
dzia łek. – Nie mie li śmy in ne go wy bo ru, jak wyjść na uli -
cę i za ma ni fe sto wać swo je ocze ki wa nia – mó wił Pre zes
PZD. – Po sło wie PO i So li dar nej Pol ski ma jąc, więk szość
w pod ko mi sji, do ko na li ty lu zmian w na szym pro jek cie, że
wca le nie przy po mi na te go, któ ry tra fił do Sej mu. Pod kre -
ślał, że ma ni fe sta cja to wy raz sprze ci wu wo bec lek ce wa -
że nia gło su spo łecz ne go i przed mio to we go trak to wa nia
pol skich dział kow ców. – By li śmy i bę dzie my ra zem, nie
mo że my dać się po dzie lić, bo tyl ko na sza jed ność jest gwa -
ran tem ist nie nia ogro dów dział ko wych i pol skich dział -
kow ców – za zna czył. Wy ja śniał, że dział kow cy wal czą 
o do bry kształt usta wy i wal czą też z cza sem, bo nie moż -
na do pu ścić do te go, by w po ło wie stycz nia nie by ło no -
wej usta wy, a ogro dy dział ko we zo sta ły po zba wio ne
opie ki i pra wa. – To nie jest usta wa, któ ra za bez pie czy in -
te re sy dział kow ców – mó wił Pre zes Eu ge niusz Kon drac -
ki kry ty ku jąc zmia ny, ja kie do pro jek tu oby wa tel skie go
wpro wa dzi li po sło wie PO. – Usta wę uchwa la Sejm, ale to
jest usta wa dla lu dzi, dla nas. To my wie my, jak funk cjo -
nu ją ogro dy dział ko we, to my zbu do wa li śmy 44 tys. ha
ogro dów dział ko wych na ugo rach i wy sy pi skach. To my
za pew nia my 4 mi lio nom lu dzi żyw ność i wy po czy nek.

Chce my zo sta wić ogro dy dla przy szłych po ko leń. Nie moż -
na do ko ny wać wy bo ru po mię dzy ogro dem dział ko wym al -
bo de we lo pe rem – mó wił Pre zes PZD.

Tym pro te stem spo łecz ność dział ko wa po ka za ła rzą dzą -
cym, że nie ma zgo dy na nisz cze nie ini cja ty wy wspar tej
pod pi sa mi bli sko mi lio na oby wa te li. Dział kow cy oba wia -
ją się, że po sło wie przyj mą nie ko rzyst ne dla nich prze pi -
sy, któ re do pro wa dzą do li kwi da cji ogro dów i sprze da ży
grun tów. Dla te go tłum nie zje cha li do War sza wy z naj od -
le glej szych za kąt ków kra ju, by pro te sto wać prze ciw ko
przed mio to we mu trak to wa niu pol skich dział kow ców 
i wal czyć o do brą usta wę. Re kor dzi ści, by zdą żyć na ma -
ni fe sta cję, któ ra roz po czy na ła się o godz. 12 mu sie li wy -
je chać na wet dzień wcze śniej. – To dla nas ogrom ny
wy si łek, szcze gól nie, że więk szość dział kow ców to oso by
star sze, ale wszy scy dział kow cy są bar dzo od da ni spra wie
i dla te go nie wa ha li śmy się mi mo wie lo go dzin nej jaz dy
au to ka rem – mó wi jed na z dział ko wi czek ze Szcze ci na.
Po świę ce nie dział kow ców by ło wi docz ne dla wszyst kich.
Kie dy przód ma ni fe sta cji do tarł już pod Sejm, to tył wciąż
jesz cze nie zdą żył wy ru szyć spod war szaw skie go Tor wa -
ru. Zwar ty po chód ma ni fe stan tów roz cią gnął się bo wiem
na dłu gość ok. 2 km. Ma ni fe stu ją cych przy jaź nie po zdra -
wia li miesz kań cy War sza wy, któ rzy z cie ka wo ścią do py -
ty wa li się, o co wal czą i po zdra wia li ko lo ro we tłu my
dział kow ców. Swo ją sym pa tię dział kow com oka zy wa ła
też po li cja, któ ra nie mia ła prak tycz nie żad nych pro ble -
mów z opa no wa niem ta kie go tłu mu ma ni fe stu ją cych, co
jest praw dzi wą rzad ko ścią. 

I. MANIFESTACJA DZIAŁKOWCÓW W WARSZAWIE

1. 12 ty się cy dział kow ców ma ni fe sto wa ło pod Sej mem i Kan ce la rią Pre mie ra

Na sce nie po ja wia ły się nie tyl ko gło sy po słów, ale też
dział kow ców, któ rzy w róż nych re gio nach kra ju bo ry ka -
ją się z róż ny mi pro ble ma mi zwią za ny mi z ogro da mi. 
– Po sło wie Platformy Obywatelskiej mu sza się wsłu chi -
wać w głos na ro du, za miast kie ro wać się par ty ku lar ny mi
in te re sa mi – mó wił Pre zes OZ PZD we Wro cła wiu Ja nusz
Mosz kow ski. – My je ste śmy szcze gól nie w trud nej sy tu -
acji we Wro cła wiu, po nie waż Platforma Obywatelska
prze zna czy ła wszyst kie ogro dy w na szym mie ście dla in we -
sto rów ko mer cyj nych i de we lo pe rów. Ra zem z wa mi obro -
ni my na sze ogro dy dział ko we. Mu si my wspól nie bro nić
na szej oby wa tel skiej usta wy bez po pra wek Plat for my.
Dział kow cy pod kre śla li, że są apo li tycz ni i po pie ra ją tych,
któ rzy chcą ich do bra. – Nie pro ście, nie czyń cie że bra ni -

ny – na wo ły wał do ma ni fe stu ją cych dział ko wiec z ROD
Sie kier ki II w War sza wie. – To jest na sze i nikt nie ma nam
pra wa te go ode brać. Przy by li śmy tu po ka zać, co my śli my
– mó wił. – Dzi siej sza ma ni fe sta cja jest wo ła niem o przy -
chyl ność po słów dla mi lio no wej rze szy oby wa te li – mó -
wi ła Zdzi sła wa Król czyk z Ma ło pol ski. – Two rzą ce się 
w Sej mie pra wo dla dział kow ców na po ty ka wie le trud no -
ści wy ni ka ją cych z nie przy chyl nej po sta wy po słów Plat -
for my, któ rzy po sta no wi li tak zmie nić pro jekt oby wa tel ski,
by w ni czym go nie przy po mi nał – mó wi ła. Zmar no wa li -
ście już 15 mie się cy na pra ce nad usta wą. Zo sta ło nam je -
dy nie trzy, a Wa sze za pew nie nia i obiet ni ce oka za ły się być
bez po kry cia – pod kre śla ła dział ko wicz ka.

Ra zem zwy cię ży my



Wśród ma ni fe stu ją cych po ja wił się Prze wod ni czą cy
Plat for my Oby wa tel skiej Ra fał Gru piń ski. – War to mieć 
w nas so jusz ni ków, a nie prze ciw ni ków, bo ma my naj wię -
cej gło sów – mó wił prze krzy ku jąc bu cze nie i gwiz dy, ja -
kie usły szał od ma ni fe stu ją cych. – Usta li li śmy wczo raj
kom pro mis z Pre ze sem Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
i bę dzie my re ali zo wa li więk szość za pi sów pro jek tu oby -
watel skie go – za de kla ro wał. – Bę dzie my re ali zo wać kom -
pro mis, ja ki obie cał Pre mier Do nald Tusk. Ja je stem
gwa ran cją te go kom pro mi su je śli cho dzi o Sejm – mó wił.
– Bę dzie my dys ku to wać już tyl ko nad jed ną kwe stią do ty -
czą ca uwłasz cze nia dział kow ców. Sło wa po sła Gru piń -
skie go po twier dził Pre zes PZD. – PO przy zna ło, że
po praw ki Ko mi te tu są sen sow ne i po win ny zo stać wpro -
wa dzo ne do usta wy. Zo sta nie ona po pra wio na w cią gu
naj bliż szych dwóch ty go dni, a je dy nym punk tem spor nym
po zo sta je uwłasz cze nie – mó wił Pre zes Eu ge niusz Kon -
drac ki. Za zna czył też, że Zwią zek nie jest prze ciw ny
uwłasz cze niu dział kow ców, ale jest za re al nym uwłasz -
cze niem wszyst kich dział kow ców, by moż na je by ło wy -
ko nać zgod nie z pra wem. – Nie po zwo li my dzie lić się na
lep szych i gor szych, na tych, któ rzy do sta ną i na tych, któ -

rzy odej dą z kwit kiem i cał ko wi cie stra cą swo je ogro dy –
mó wił Eu ge niusz Kon drac ki. Pre zes PZD mó wił, że naj -
więk sza oba wa do ty czy te go, iż pro po no wa ne przez PO
w tak okro jo nej for mie uwłasz cze nie jest nie kon sty tu cyj -
ne, co spra wi, że usta wa znów tra fi do try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go jesz cze za nim zdą ży wejść w ży cie. Zwró cił
uwa gę na fakt, iż prze ciw ta kim roz wią za niom są za rów -
no re sor ty, jak i sa mo rzą dy lo kal ne. 

Wbrew do tych cza so wym obiet ni com par tii rzą dzą cej,
dział kow cy nie ma ją po wo dów do te go, aby rze czy wi ście
mo gli być spo koj ni. Po sło wie PO pra cu ją cy w pod ko mi -
sji ds. no wej usta wy dział ko wej nie tyl ko prze cią gnę li 
w cza sie pra ce nad usta wą, ale też wpro wa dzi li do te go
pro jek tu sze reg wła snych zmian, któ re spra wi ły, że pro -
jekt oby wa tel ski stał się znów pro jek tem Plat for my. – Po -
sło wie Plat for my Oby wa tel skiej w grun tach na szych
ogro dów wi dzą do brą przy szłość dla de we lo pe rów i in -
nych grup in te re su – mó wi li pro te stu ją cy dział kow cy, któ -
rzy na dal oba wia ją się te go, że także dzi siej sze obiet ni ce
po słów PO są tyl ko po zor ne i wy ni ka ją z pró by ra to wa nia
sy tu acji w ob li czu ma so we go pro te stu i na jaz du dział kow -
ców na War sza wę.

PO czy nach ich po zna cie

Ma ni fe stu ją cy przy nie śli ze so bą licz ne ba ne ry i trans -
pa ren ty, na któ rych po ja wia ły się ta kie ha sła jak: „Plat for -
mo, co ty wiesz o ogro dach?” „Rzą dzą oby wa te le czy
pie nią dze?”, „Mi lion oby wa te li stwo rzy ło, 7 POsłów
znisz czy ło!” „Dia log spo łecz ny nie dyk tat Po li ty ków”,
„Plat for mo gdzie zgu bi łaś Oby wa te li?”, „Żą da my praw,
nie obiet nic!” i wie le in nych ha seł wy ra ża ją cych przede
wszyst kim sprze ciw wo bec ma ni pu la cji pod czas prac nad
pro jek tem oby wa tel skim usta wy o ROD i upo li tycz nia niu
spra wy ogro dów dział ko wych przez po słów PO. Dział -
kow cy pod kre śla li, że ma ni fe sto wa li prze ciw ko two rze -
niu pra wa w in te re sie ka pi ta łu, a nie oby wa te li, roz bi ja niu
ogól no pol skie go Związ ku dział kow ców. Ma ni fe stan ci
pro te sto wa li naj pierw pod Sej mem RP, a na stęp nie uda li
się sie dzi bę Pre ze sa Ra dy Mi ni strów. Pro te stu ją cy przy go -
to wa li też dwie pe ty cję: jed ną dla mar sza łek, któ rą de le ga -
cja prze ka za ła bez po śred nio na rę ce Mar sza łek Sej mu
Ewy Ko pacz, a dru gą prze ka za no Kan ce la rii Pre mie ra dla
Do nal da Tu ska, któ ry nie zna lazł cza su i nie przy jął de le -
ga cji dział kow ców. – Szko da, że Pan Pre mier nie przy jął
dział kow ców, któ rzy w licz bie 12 ty się cy ma ni fe stu ją pod
je go okna mi – mó wił Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki.
– Je ste śmy tu ra zem, bo tyl ko w jed no ści jest si ła. Pa nie
Pre mie rze, niech Pan nas nie igno ru je – wo ła li zgro ma -

dze ni pod Kan ce la rią Pre mie ra ma ni fe stan ci. 
Dział kow cy pod kre śla li, że każ de go dnia wy sy ła ją do

władz RP, tak że do Pre mie ra ty sią ce li stów. Z więk szo ści
tych pism i li stów jed no znacz nie wy ni ka, że dział kow cy
chcą tyl ko roz wią zań za war tych w oby wa tel skim pro jek -
cie usta wy i że nie ak cep tu ją roz wią zań pro po no wa nych
przez po słów PO. Wy ni ka z nich tak że i to, że chcą mieć
wresz cie za pew nio ny spo koj ny byt na dział kach, pra wo
do swo je go mie nia i pra wo do swo bod ne go zrze sza nia się
w PZD. Dział kow cy chcą za cho wać swo je miej sce i po zy -
cję w de mo kra tycz nym pań stwie pra wa ja ko zrze szo na
spo łecz ność, któ rą łą czy wspól ny cel. – Za wzię ta po sta wa
po słów PO, któ rzy za wszel ką ce nę chcą prze for so wać w
przy szłej usta wie swo je pro po zy cje zmie rza do roz bi cia
jed no ści dział kow ców – mó wi li. – Ta ka po sta wa utwier dza
nas w prze ko na niu, że po sło wie PO nie ma ją sza cun ku dla
mi lio na ro dzin dział kow ców w Pol sce. Dział kow cy ape -
lo wa li do Pre mie ra, by wy wią zał się ze swo ich obiet nic,
ja kie zło żył dział kow com pod czas czerw co we go spo tka -
nia w ROD Wa szyng to na w War sza wie. Po nad to dział -
kow cy do ma ga ją się, aby tak że po sło wie za sia da ją cy 
w Sej mie, w spo sób jed no znacz ny opo wie dzie li się za pro -
jek tem oby wa tel skim zło żo nym przez dzia-
ł kow ców. 

„Tyl ko ra zem obro ni my ogro dy!”
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Ma ni fe sta cja prze bie ga ła po ko jo wo i spo koj nie. Po sta -
wa dział kow ców god na jest uzna nia, bo wiem ma ni fe stu -
ją cy po ka za li, że nie za do wo le nie spo łecz ne moż na
wy ra zić w spo sób kul tu ral ny, a jed no cze śnie za uwa żal ny.
Tak że dział kow cy pod kre śla li do nio sły cha rak ter tej ma -
ni fe sta cji i świet ne zor ga ni zo wa nie. – Ma ni fe sta cja by ło
po pro stu cu dow na i bar dzo po trzeb na, by obro nić to co
na sze. At mos fe ra pa nu ją ca tu dziś by ła bar dzo przy jem na

i bar dzo spo koj ne. Za do wo lo na je stem, ze mo że w koń cu
w spo ko ju upra wiać bę dzie my swo je dział ki – mó wi ła po
ma ni fe sta cji dział ko wicz ka Re gi na Ło pień ska z War sza -
wy. – Gdy by śmy sie dzie li ci cho to skoń czy ło by się dla nas
bar dzo nie ko rzyst nie. War to pod kre ślić też, że at mos fe ra
pa nu ją ca na ma ni fe sta cji by ła wspa nia ła, tak sa mo jak ca -
ła jej or ga ni za cja – pod kre śla ła Elż bie ta Tom czyk z ROD
„Ka ro lew” w Ło dzi.

AH

Po ko jo wo i ko lo ro wo

Le szek Mil ler, SLD

Część li kwi da tor skich zę bów usta wy Plat for my Oby wa -
tel skiej zo sta ła wy rwa na, ale nie wszyst kie. Za wie szo no,
ale nie zli kwi do wa no za mysł, że by róż ni co wać dział kow -
ców, dzie lić ich na lep szych i gor szych tyl ko dla te go, że

je ste ście tu taj. Bra wo za wasz upór i za wasz suk ces! Da -
lej mu si my wy wie rać pre sje, Pań stwo na uli cach i w ogro -
dach dział ko wych, a my w Sej mie. 

2. Co mó wi li po sło wie opo zy cji pod czas ma ni fe sta cji dział kow ców

Piotr Zgo rzel ski, PSL

Po sło wie z PSL od sa me go po cząt ku pre zen to wa li po -
sta wę, że nie moż na lu dziom zmie niać ich ży cia. Pra cu jąc
w pod ko mi sji i po łą czo nych Ko mi sjach by li śmy za tym,
aby nie do ty kać się do ROD, któ re  są oa zą bez pie czeń -

stwa dla mi lio na lu dzi. Nie do pu ści my, by do miast wkro -
czy ły bul do że ry, któ re za mie nią ży cie dział kow ców  kosz -
mar. Od te go je ste śmy, by bro nić wa szych in te re sów i nie
za wie dzie my was.

To masz Ma kow ski, Twój Ruch

Wal czy my z Wa mi o obro nę tej ma łej oj czy zny. Nic 
o Was bez Was, wy de cy du je cie i nie daj cie Plat for mie o
tym za po mnieć. Nie pod da je my się – Plat for ma De we lo -

sa me go po cząt ku. Nie zmie ni ło się i nie zmie ni się do koń -
ca. Plat for ma Oby wa tel ska nie ma sa ma w Sej mie więk -
szo ści. Idzie my do zwy cię stwa w tej spra wie.

Jó zef Zych, PSL

By łem jed nym z au to rów jesz cze obo wią zu ją cej usta -
wy o ROD, od po cząt ku jej bro ni li śmy i nic się nie zmie -
ni ło. Jak to się sta ło, że dziś na stę pu je ta ka jed ność
ugru po wań par la men tar nych i po pie ra ją cych? To nie jest

do bry sy gnał, je śli my mu si my roz wią zy wać klu czo we
spra wy na uli cy. Po dzi siej szych oświad cze niach je stem
pe wien, że spra wa jest wy gra na.

Ja ro sław Zie liƒski, PiS

Po zdra wiam wszyst kich dział kow ców w imie niu Pra wa
i Spra wie dli wo ści. Ogro dy dział ko we speł nia ją wiel ką ro -
lę w ży ciu pol skich ro dzin. Po pie ra my pro jekt oby wa tel -
ski i na sze sta no wi sko jest trwa łe i jed no znacz ne od

per ska nie za bie rze Wam dzia łek. Jak bę dzie trze ba to
dział kow cy przy ja dą tu za mie siąc, al bo i co mie siąc. Da -
my ra dę.
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Win cen ty El sner, Twój Ruch

To we Wro cła wiu po wsta ła naj gor sza usta wa Plat for my
De we lo per skiej, któ ra chcia ła za bu do wać wa sze dział ki
biu row ca mi i wie żow ca mi. I usta wy już nie ma – to jest
Wasz pierw szy suk ces. Te raz cze ka nas ba ta lia o to, by ta
usta wa oby wa tel ska po zo sta ła w Sej mie tak, jak ona tu

Bar tosz Kow nac ki, PiS

Duch li kwi da cji ogro dów dział ko wych ca ły czas ży je 
w Plat for mie Oby wa tel skiej. Oni dziś się prze stra szy li kil -
ku na stu ty się cy dział kow ców, prze stra szy li się re fe ren dum
w War sza wie, ale za raz po tym 13 paź dzier ni ka zno wu za -
czną po swo je mu za ła twiać spra wę ogro dów dział ko wych.

Już raz Pan Pre mier obie cał dział kow com do bre pra wo, 
a po tem co się dzia ło w Pod ko mi sji? My im nie po zwo li -
my, aby znisz czy li ogro dy dział ko we, bo one na le żą się
dział kow com i nikt nie ma pra wa im te go za bie rać, ża den
de we lo per i ża den Plat for mers.

Ro mu ald Aj chler, SLD

Wa sza obec ność tu taj jest ko niecz na i nie tyl ko tu 
w War sza wie przed Sej mem RP. By ła bar dzo ko niecz na
przed urzę da mi wo je wódz ki mi. Ja po dzi siej szych de kla -
ra cjach je stem spo koj ny o tę usta wę, bo wiem na tę chwi -
lę prze ciw na jest tyl ko Plat for ma Oby wa tel ska, gdzie

prze wod ni czą cy Gru piń ski pró bo wał tro chę zmi ni ma li zo -
wać ich ro lę, ale je śli po zo sta łe klu by bę dą za pro jek tem
oby wa tel skim, to to, co chce cie Pań stwo uzy skać, z pew -
no ścią uzy ska cie.

Wal de mar Wit kow ski, szef Unii Pra cy

Od dwu dzie stu lat Unia Pra cy by ła z Wa mi, jest z Wa -
mi i bę dzie z Wa mi. Do zo ba cze nia za rok, za dzie sięć lat

i za dwa dzie ścia. Ogro dy wiecz nie ży we!

Wi told Kle pacz, Twój Ruch

Twój Ruch był za wsze kon se kwent ny, od sa me go po -
cząt ku. Nie skła da li śmy wła sne go pro jek tu, bo to Wasz
pro jekt oby wa tel ski uzna li śmy za swój pro jekt. To jest
nasz wspól ny pro jekt i bę dzie my go bro nić tak, jak do tej
po ry, aby je go za pi sy zo sta ły prze wró co ne do te go spra -

woz da nia, a któ rym tak du żo na mie sza ła Plat for ma Oby -
wa tel ska. Dla te go tu je ste śmy, bo mu si my pa trzeć Plat for -
mie Oby wa tel skiej na rę ce, bo nas oszu ku ją. Je ste śmy
wszy scy ra zem i wal czy my o słusz ne za pi sy tej usta wy.

któ re mnie do ty czą, nie gło su ję. Ale zo ba czy łem co się
dzie je i że to idzie w złym kie run ku, więc pod ją łem de cy -
zję, że po prę oby wa tel ską ini cja ty wę. Je stem z Wa mi.

John Go od son

Bar dzo się cie szę, że je stem tu dziś ja ko po seł i ja ko
dział ko wiec. Jest mi wstyd za nie speł nio ne obiet ni ce mo -
ich ko le gów i ko le ża nek. Nie chcia łem za bie rać gło su 
w tej spra wie, bo sam je stem dział ko wiec, a w spra wach

Da riusz Dzia dzio, Ini cja ty wa Dia lo gu

Je stem za wa mi i bę dę gło so wał po wa szej stro nie. Czte -
ry gło sy, któ re ma nasz klub to tyl ko i aż czte ry gło sy, któ -

re bę dą od da ne na Was, bez pie czeń stwo Wa szych ogro -
dów i na Wasz spo kój na dział kach.

prze szła. To bę dzie pierw sza ini cja ty wa oby wa tel ska z mi -
lio nem pod pi sów, któ rą Sejm uchwa li w tym kształ cie, ja -
kim zło ży li ście. Dział ki po zo sta ną tam gdzie chcą i ta ki mi
jak są! Bę dzie cie mie li pra wo do swo ich dzia łek.
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Ma rek Ma tu szew ski, PiS

Je ste ście wiel ką si łą, ale mi mo te go nie wierz cie Plat -
for mie. Bę dzie my was wspie rać z ca łych sił. Że by do pro -
wa dzić do tak po tęż nej de mon stra cji, że aż Do nald Tusk

Ta de usz Iwiƒski, SLD

Wy re pre zen tu je cie in te re sy kil ku mi lio nów lu dzi, nie
tyl ko tych 924 tys. osób, któ re pod pi sa ły się pod tym pro -
jek tem. Trze ba zro bić wszyst ko, by ten pro jekt był jak naj -

An drzej Adam czyk, PiS

Wa sza obec ność da je nam si łę w wal ce o pro jekt oby wa -
tel ski. To, że tu je ste ście dzia ła zna ko mi cie na tych, któ rzy
chcie li was wy zuć z ogro dów dział ko wych, któ rzy chcie -
li wam za brać zie mię. Oni sta li się spo le gli wi i na gle 

w prze cią gu pa ru go dzin sta li się wa szy mi przy ja ciół mi.
Wśród przy ja ciół psy za ją ca zja dły, więc bądź cie czuj ni 
i nie daj cie od po ru do mo men tu pod pi sa nia usta wy przez
pre zy den ta. To ko lej na bi twa, ale woj na się sta le to czy.

Ar mand Ry fiƒski, Twój Ruch

Pre mier Do nald Tusk li czy się tyl ko z si łą me diów i lu -
dzi, któ rzy są w sta nie ścią gnąć te le wi zję i wy wrzeć
ogrom ną pre sję. Czy by ście ze bra li mi lion czy dzie sięć
mi lio nów pod pi sów, to je śli nie bę dzie cie zde ter mi no wa -

Wie sła wa Ta ra naw ska, OPZZ

Po zdra wiam Was od OPZZ. Bę dzie my bro nić wa szej
usta wy oby wa tel skiej. Pod pi sy wa li śmy ten pro jekt, na si
związ kow cy rów nież. Przy po mi nam tyl ko, że żad na usta -
wa oby wa tel ska w tym par la men cie nie prze szła. OPZ jest

za wsze z wa mi, to wy je ste ście dla lu dzi pra cy po trzeb ni.
Chy lę czo ła przed wa szą pra cą! W jed no ści si ła! Ra zem
mo że my wię cej.

wa tel skiej. Ten rząd zga dza się tyl ko wte dy, gdy się boi 
i gdy wi dzi wiel ką si łę. Za wa mi sto ją mi lio ny do pin gu ją -
cych was w ca łej Pol sce. War to wal czyć!

Mi chał Jach, PiS

Je stem pe łen uzna nia i głę bo kie ukło ny dla wa szej obec -
no ści tu taj. Da je nam ona nie sa mo wi ta si łę, szcze gól nie
tym po słom któ rzy wal czą z pro jek tem Plat for my Oby -

ni, je śli nie bę dzie cie wal czy li do koń ca, to zo sta nie cie
okra dze ni. Nie ustę puj cie ni gdy, bo je ste ście sil ni i ma cie
za so bą wszyst kich.

nasz kraj, że dba cie o pol ską zie mię. Bę dzie my gło so wać
w in te re sie dział kow ców. Mo że cie na nas li czyć.

mniej ze psu ty. Trze ba wal czyć o to, by eki pa rzą dzą ca
mia ła ta kie sny jak dział kow cy. 

Je rzy Szmit, PiS
Dzię ku ję za to, że je ste ście i za wa szą ogrom ną pra cę

ja ka co dzien nie wy ko nu je cie na dział kach i upięk sza cie

się prze stra szył to trze ba si ły i do brej or ga ni za cji. Pil nuj -
cie w swo ich okrę gach co ro bią po sło wie PO.

• In ni za bie ra ją cy głos:
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Spra wą, któ ra wy wo ła ła nie co dłuż szą dys ku sję do ty -
czy ła uwłasz cze nia. Pre zes PZD pod kre ślił, że Zwią zek
nie jest je mu prze ciw ny. Chce jed nak, by pra wo by ło spra -
wie dli we, dla te go tym przy wi le jem po win ni zo stać ob ję -
ci wszy scy dział kow cy, a nie wy bra ni, jak pro po nu je
Patforma Obywatelska. Pre zes Eu ge niusz Kon drac ki za -
zna czył tak że, że uwłasz cze nie za pro po no wa ne przez Plat -
for mę bu dzi sze reg wąt pli wo ści na tu ry kon sty tu cyj nej, co

stwa rza du że za gro że nie, że usta wa po now nie tra fi ła by do
Trybunału Konstytucyjnego.

Uczest ni czą cy we wszyst kich po sie dze niach pod ko mi -
sji me ce nas Bar tło miej Piech do dał, że je śli Platforma
Obywatelska przed sta wi re al ny za pis uwłasz cze nia, to
Polski Związek Działkowców go z pew no ścią po prze.
„Obec na pro po zy cja Plat for my jest z pew no ścią nie do za -
ak cep to wa nia. Gdy by za pis ten zo stał przy ję ty, to rów no -

Ko bie ta z OPZZ – ???

OPZZ War sza wa po pie ra oby wa tel ski pro jekt, tyl ko sło -
wo oby wa tel ski zna czy co in ne go przy wa szym pro jek -
cie, a co in ne go przy Plat for mie. Ma my na dzie ję, że

wresz cie PO sło wo oby wa tel skie zro zu mie wła ści wie.
Dział ki dla dział kow ców nie dla de we lo pe rów. 

Je śli dział kow cy bę dą wal czyć sa mi, to zwy cię stwo bę -
dzie trud ne. Je stem tu taj bo wie rzę, że wy gra my tyl ko wte -
dy, gdy bę dzie my dzia łać ra zem z in ny mi gru pa mi

spo łecz ny mi. Mu si my po ka zać opi nii pu blicz nej, że wal -
czy my o coś wię cej niż dział ki dla dział kow ców. Mu si my
po ka zać, że wal czy my o od zy ska nie de mo kra cji.

AH

Ra fał Gór ski z In sty tu tu Spraw Oby wa tel skich – „Oby wa te le de cy dujà”.

3. Mar sza łek Sej mu Ewa Ko pacz spo tka ła się przed sta wicielami działkowców

„Pro szę po wie dzieć dział kow com, że pre mier do trzy ma
da ne go im sło wa. Ja oso bi ście je stem ca łym ser cem z wa -
mi i chcę, by do szło mię dzy na mi do po ro zu mie nia” – mó -
wi ła pod czas spo tka nia z re pre zen tan ta mi dział kow ców
Mar sza łek Sej mu Ewa Ko pacz.

Ty sią ce dział kow ców ma ni fe stu ją cych w czwar tek 
w War sza wie wy sto so wa ło spe cjal ny list do Mar sza łek
Sej mu Ewy Ko pacz. W do ku men cie tym przed sta wi li
swo je po stu la ty i od cze ki wa nia. Po od czy ta niu li stu sze -
ścio oso bo wa de le ga cja dział kow ców zło ży ła go na rę ce
mar sza łek Sej mu.

Pod czas spo tka nia pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki
wy ja śnił, że ma ni fe sta cja by ła dla dział kow ców osta tecz -
no ścią. Wcze śniej swo je po stu la ty sta ra li się przed sta wiać
w li stach wy sła nych do przed sta wi cie li władz. Jed nak nie
da ły one żad ne go re zul ta tu, zo sta ły zi gno ro wa ne. Po twier -
dze niem te go są nie zwy kle szko dli we za pi sy wpro wa dzo -
ne do pro jek tu oby wa tel skie go.

„Dział kow cy nie mo gli po zo stać obo jęt ni wo bec te go,
co sta ło się z ich usta wą. Za le ży im tyl ko na tym, by pro -
jekt oby wa tel ski zy skał swój pier wot ny kształt i stał się
pra wem. Dział kow cy wie dzą bo wiem do sko na le, że je go
za pi sy po zwo lą im spo koj nie ko rzy stać z ogro dów” – mó -
wił pre zes Eu ge niusz Kon drac ki, któ ry wy ra ził rów no cze -

śnie na dzie ję, że tym ra zem po sło wie nie zlek ce wa żą wo -
li i gło su oby wa te li.

Od no sząc się do wy po wie dzi pre ze sa PZD mar sza łek
Sej mu nie ukry wa ła te go, że jest za sko czo na czwart ko -
wym pro te stem dział kow ców. W jej oce nie pre mier zło żył
bar dzo kon kret ne de kla ra cje dział kow com i jest prze ko -
na na, że je zre ali zu je. W oce nie Ewy Ko pacz w rzą dzie
jest tak że wo la uchwa le nia do brej usta wy dział ko wej.

Na wy po wiedź tę dość szyb ko za re ago wa li przed sta wi -
cie le dział kow ców, któ rzy przy po mnie li, że pra ce pod ko -
mi sji by ły wy jąt ko wo trud ne, a po sło wie PO w zna czą cy
spo sób je utrud nia li.

„Dział kow cy śle dzi li prze bieg po sie dzeń za po śred nic -
twem in ter ne tu i wie lo krot nie dzwo ni li do mnie, by wy ra -
zić swo je nie za do wo le nie ich prze bie giem” – mó wi ła
pre zes OZ Ma ło pol skie go Ha li na Kmie ciak. Tak że uczest -
ni czą cy w pra cach pod ko mi sji dział ko wiec Zyg munt Kac -
przak stwier dził, że był zbul wer so wa ny spo so bem pra cy
po słów PO. „Wie lu po słów uczest ni czy ło w spo sób bier ny
w pra cach. Ni czym au to ma ty gło so wa li prze ciw wszyst -
kim po praw kom przy go to wa nym przez Ko mi tet, nie in te -
re so wa ła ich me ry to rycz na dys ku sja. To bul wer su je, nie
tyl ko mnie, ale wie lu dział kow ców. Czu je my się lek ce wa -
że ni przez po słów” – mó wił Zyg munt Kac przak.

Uwłasz cze nie, wy ma ga kom pro mi su
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cze śnie ca ła usta wa mu sia ła by zo stać zmie nio na, a na 
to nie ma my już cza su. Do wej ścia w ży cie no wej 
usta wy dział ko wej po zo sta ło bar dzo ma ło cza su” – mó wił
mec. Piech.

Mar sza łek Sej mu za pew ni ła, że za pis ten z pew no ścią
zy ska brzmie nie, któ re bę dzie sa tys fak cjo no wa ło dział -
kow ców. „Uwa żam, że ko mi sja po win na dą żyć do te go,
by pro jekt, któ ry ma stać się pra wem sa tys fak cjo no wał
przede wszyst kim dział kow ców. Je że li spra wą spor ną jest
uwłasz cze nie, to daj my so bie czas, by dojść do po ro zu mie -
nia” – do da ła. Na za koń cze nie mar sza łek za pew ni ła
przed sta wi cie li dział kow ców, że pre mier do trzy ma sło wa

da ne go mi lio no wi oby wa te li. „Ja oso bi ście uwa żam, że
dział kow com nie moż na za bie rać cze goś, co sta no wi sens
ich ży cia. W rzą dzie jest wo la uchwa le nia do brej usta wy,
dla te go my ślę, że w ko lej nym li ście, ja ki dział kow cy zło żą
na mo je rę ce, bę dą za war te po dzię ko wa nia, za do brą usta -
wę” – po wie dzia ła mar sza łek Sej mu.

Dział kow cy li czy li, że za pew nie nia, któ re usły sze li od
mar sza łek Sej mu pad ną tak że z ust Do nal da Tu ska. Jed nak
tak się nie sta ło. Szef rzą du nie przy jął re pre zen ta cji dział -
kow ców. Swo je po stu la ty zło ży li więc na rę ce pod se kre -
ta rza sta nu w Mi ni ster stwie Trans por tu, Bu dow nic twa 
i Go spo dar ki Mor skiej Pio tra Stycz nia.

MZ

4. List do Mar sza łek Sej mu RP Ewy Ko pacz

War sza wa, dn. 10 paź dzier ni ka 2013r. 

Mar sza łek Sej mu RP 
Pa ni Ewa Ko pacz

List otwar ty

My pol scy dział kow cy, zgro ma dze ni w dniu 10 paź -
dzier ni ka 2013 r. pod Sej mem RP, zwra ca my się do Pa ni
Mar sza łek z go rą cym ape lem o wspar cie na szych sta rań o
uchwa le nie przez Par la ment oby wa tel skie go pro jek tu
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. 

Jed no cze śnie pro te stu je my prze ciw ko do tych cza so wym
wy da rze niom w Sej mie, gdzie po sta wa nie któ rych po słów
za owo co wa ła opóź nie niem prac, czy nią cym wiel ce re al -
nym nie do trzy ma nie przez Sejm ter mi nu wy zna czo ne go
przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny. Pro te stu je my tak że wo bec
głę bo kiej in ge ren cji w za ło że nia pro jek tu oby wa tel skie -
go. Uwa ża my, że ol brzy mie po par cie spo łecz ne, ja kim
cie szy się ten do ku ment, w peł ni uza sad nia ocze ki wa nie,
ze zmia ny wpro wa dza ne przez po słów nie bę dą pro wa -
dzić do wy pa cze nia je go za sad ni czych za ło żeń. 

Sza now na Pa ni Mar sza łek! 
Skła da jąc w lu tym br. bli sko mi lion pod pi sów ze bra -

nych pod pro jek tem wśród dział kow ców i przy ja ciół ogro -
dów, li czy li śmy, że Sejm usza nu je wo lę oby wa te li 
i szyb ko uchwa li usta wę za bez pie cza ją cą ist nie nie ogro -
dów oraz pra wa mi lio na ro dzin dział kow ców. Zna jąc orze -
cze nie TK, obok za pi sów słu żą cych ochro nie praw
dział kow ców i funk cji ogro dów oraz ogra ni cze niu ko mer -
cja li za cji ich te re nów, za pro po no wa li śmy roz wią za nia

zwięk sza ją ce upraw nie nia wła ści cie li grun tów. Nie ste ty
po praw ki zgło szo ne przez po słów PO zbu rzy ły tą rów no -
wa gę. W szcze gól no ści do ty czy to zmian w pro ce du rze li -
kwi da cji ogro dów, „pseu do uw łasz cze nia”, wol ne go han-
dlu dział ka mi oraz prze pi sów, ma ją cych wy mu sić roz bi cie
ogól no pol skiej or ga ni za cji dział kow ców. Or ga ni za cji, któ -
rej po sia da nie da ło dział kow com szan sę na roz mo wę 
z wła dza mi z po zy cji part ne ra spo łecz ne go, a nie pe ten ta
i umoż li wi ło sku tecz ną obro nę przed ko lej ny mi pró ba mi
ode bra nia na szym ro dzi nom ich dzia łek. Je ste śmy te go
świa do mi i nie przy pad ko wo ma ni fe stu je my pod ha słem
„Tyl ko ra zem obro ni my ogro dy”. 

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
W de mo kra tycz nym pań stwie bli sko mi lion pod pi sów

oby wa te li pod pro jek tem usta wy to ar gu ment, któ re go
usta wo daw ca nie po wi nien lek ce wa żyć. Przy by wa jąc 
z ca łej Pol ski pod Sejm chce my za ma ni fe sto wać po par cie,
ja kim pro jekt cie szy się na dal w na szym śro do wi sku. Za
Pa ni po śred nic twem ape lu je my do po słów o usza no wa nie
wo li oby wa te li i uchwa le nie usta wy o ROD w brzmie niu
zgod nym z ocze ki wa nia mi pol skich dział kow ców. 

Niech gło so wa nie nad oby wa tel skim pro jek tem usta wy
o ROD do wie dzie, że w Pol sce rzą dzą oby wa te le, a nie
pie nią dze.

Uczest ni cy 
Ogól no pol skiej Ma ni fe sta cji Dział kow ców
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Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
Przy je cha li śmy z ca łej Pol ski. Przy je cha li śmy wal czyć

o za gro żo ne pra wa mi lio na pol skich dział kow ców. Przy -
je cha li śmy wal czyć o ura to wa nie ty się cy ro dzin nych
ogro dów dział ko wych, któ re nie dłu go mo gą zni kać z kra -
jo bra zu pol skich miast. Przy je cha li śmy wal czyć o za cho -
wa nie po nad 115-let niej tra dy cji i do rob ku pol skie go
ru chu ogrod nic twa dział ko we go, któ ry od po ko leń słu ży
lu dziom, śro do wi sku i mia stom.

Wal czy my o oby wa tel ski pro jekt usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych!

Je że li za trzy mie sią ce nie za cznie obo wią zy wać no wa
usta wa, to utra ci my ogro dy i ca ły nasz do ro bek na dział -
kach. Za po biec te mu mo że tyl ko szyb kie uchwa le nie oby -
wa tel skie go pro jek tu usta wy, któ ry zo stał wspar ty przez
po nad 920 ty się cy oby wa te li. Jed nak że po sło wie Plat for -
my Oby wa tel skiej ro bią wszyst ko, aby ten pro jekt znisz -
czyć. Tak bo wiem wy pa czy li za pi sy pro jek tu, ze obec nie
już nie gwa ran tu ją za cho wa nia ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych.

Je ste śmy tym obu rze ni. Pa mię ta my bo wiem o zło żo nej
przez Pa na Pre mie ra de kla ra cji wspar cia pro jek tu oby wa -
tel skie go. Mie li śmy na dzie ję, że ta de kla ra cja osta tecz nie
za koń czy nie zro zu mia łą dla nas woj nę po li tycz ną do ty -
czą cą ogro dów dział ko wych. Oka za ło się jed nak, że by ły
to na dzie je płon ne.

Jest dla nas nie do pusz czal nym, że by pro jekt usta wy –
wy ra ża ją cy wo lę pra wie mi lio na pol skich oby wa te li - zo -
stał „lek ką rę ką” znisz czo ny przez kil ku po słów PO. Nie
po zwo li my, że by tak trak to wa no w Sej mie ini cja ty wy
oby wa tel skie! Jest to dzia ła nie an ty spo łecz ne i nie de mo -
kra tycz ne!

W ten spo sób po raz ko lej ny po li ty cy PO wy ka zu ją, że
są prze ciw ni dział kow com. Sprze nie wie rza jąc się de kla ra -
cjom Pa na Pre mie ra, prze for so wa li zmia ny, któ re wy pa -
cza ją idee pro jek tu oby wa tel skie go, a tym sa mym za gra -
ża ją ist nie niu ogro dów dział ko wych. Ta kie zmia ny do pro -
wa dzą bo wiem do prze kształ ca nie ogro dów z te re nów zie -
lo nych w te re ny ko mer cyj ne, co wy na tu rzy i znisz czy
ogrod nic two dział ko we. Trud no nie za uwa żyć, że ta ki cel
przy świe ca po słom PO, sko ro po przez ma ni pu la cje tor pe -

do wa li ja kie kol wiek pró by przy wró ce nia pier wot nych
prze pi sów pro jek tu oby wa tel skie go.

Świad czy to o nie by wa łej de ter mi na cji prze pro wa dze nia
ta kich zmian, aby pod szyl dem pro jek tu oby wa tel skie go
prze my cić prze pi sy, któ re do pro wa dzą do wy na tu rze nia 
i roz sa dze nia ogro dów dział ko wych oraz roz bi cia ogól no -
pol skiej or ga ni za cji dział kow ców. Tym sa mym pod po zo -
rem wspar cia pro jek tu oby wa tel skie go par la men ta rzy ści
PO cy nicz nie dą żą do osią gnię cia skut ku sprzecz ne go 
z za ło że nia mi, któ re zo sta ły wspar te przez nie mal mi lion
oby wa te li.

Pa nie Pre mie rze,
Dla te go też my, pol scy dział kow cy, zo sta li śmy zmu sze -

ni do wyj ścia na uli ce. Pod pre sją bez li to śnie upły wa ją ce -
go cza su, czu je my się po sta wie ni przed skan da licz nym
ul ti ma tum – al bo przyj mie my wy pa czo ny pro jekt oby wa -
tel ski, al bo po zo sta nie my z ni czym.

Nie po zwo li my się szan ta żo wać!
Li czy li śmy na rze czo wą i part ner ską dys ku sję, zaś zo -

sta li śmy po trak to wa ni z lek ce wa że niem, a nie rzad ko na -
wet z po gar dą. Dla te go nie wi dzi my obec nie in nej moż-
li wo ści, jak wal czyć o swo je słusz ne pra wa na uli cach
War sza wy – pod Sej mem i Pań ską Kan ce la rią.

Ja ko re pre zen tan ci mi lio no we go śro do wi ska pol skich
dział kow ców ape lu je my do Pa na Pre mie ra o po par cie na -
szych po stu la tów. Wie rzy my, że ja ko Pre mier Rzą du RP 
i prze wod ni czą cy naj więk szej par tii par la men tar nej mo że
Pan prze ła mać nie zro zu mia ły opór wśród par la men ta rzy -
stów PO i do pro wa dzić do szyb kie go uchwa le nia oby wa -
tel skie go pro jek tu usta wy o ROD – zgod ne go z wo lą
po nad 920 000 oby wa te li.

Dzi siaj, kie dy za nie co po nad 100 dni dział kow cy mo -
gą utra cić swo je ogro dy dział ko we i pra wa do wy pra co -
wa ne go na dział kach do rob ku – ape lu je my do Pa na
Pre mie ra oraz par la men ta rzy stów PO o wy słu cha nie gło -
su spo łecz ne go, o usza no wa nie wo li oby wa te li i speł nie -
nie na szych po stu la tów, co po zwo li ura to wać po nad
115-let ni do ro bek pol skie go ogrod nic twa dział ko we go dla
obec ne go i przy szłych po ko leń Po la ków.

Uczest ni cy 
Ogól no pol skiej Ma ni fe sta cji Dział kow ców

5. List do Pre mie ra RP Do nal da Tu ska

War sza wa, dnia 10 paź dzier ni ka 2013 ro ku

Sz. P. Do nald Tusk 
Pre zes Ra dy Mi ni strów
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Wszy scy pa mię ta my, jak po wy ro ku Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go po li ty cy wszyst kich ugru po wań obie cy wa li, że
dział kow com nie sta nie się krzyw da, a ogro dy dział ko we
zy ska ją szyb ko no wą usta wę, któ ra za pew ni im bez pie -
czeń stwo i moż li wość dal sze go użyt ko wa nia dzia łek. Mi -
jał mie siąc za mie sią cem, a kie dy me dial na wrza wa opa dła
oka za ło się, że je śli dział kow cy nie we zmą spra wy w swo -
je rę ce to po zo sta ną z ni czym. Dzię ki za an ga żo wa niu ty -
się cy dział kow ców i Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej
przy go to wa ny zo stał pro jekt oby wa tel ski. Po par cie dla te -
go pro jek tu po bi ło wszel kie re kor dy wśród ini cja tyw od -
dol nych, bo wiem bli sko mi lion lu dzi pod pi sa ło się pod
tym wła śnie pro jek tem. Nie ste ty pro jekt ten zo stał cał ko -
wi cie zi gno ro wa ny przez par tię rzą dzą cą, któ ra w ogro -
dach zo ba czy ła spo ry po ten cjał – do za ła twie nia wła snych
in te re sów. Pod kie run kiem po sła Sta ni sła wa Hu skow skie -
go Plat for ma Oby wa tel ska przy go to wa ła wła sny pro jekt
usta wy, któ ry zmie rzał do cał ko wi tej li kwi da cji ogrod nic -
twa dział ko we go w Pol sce i roz prze da nia te re nów ogro -
dów te mu kto da wię cej. Tym spo so bem, zie mią ogro dów,
uda ło by się za ła tać dziu ry bu dże to we sa mo rzą dów. Dys -
kre dy to wa no więc wie lo let nią pra cę ogro dów i pro wa dzo -
no an ty dział ko wą de ma go gię. Nie któ rzy po sło wie PO nie
prze bie ra li w sło wach i po su wa li się na wet do te go, iż
„cho do wa nie mar chew ki w środ ku mia sta uzna no za eks -
klu zyw ne hob by”, a ogro dy i al tan ki za „ob skur ne bu dy 
w środ ku mia sta”. Wów czas śro do wi sko dział ko we ostro
sprze ci wi ło się za pi som pro jek tu usta wy PO. Ty sią ce li -
stów, ape li i sta no wisk prze sy ła nych do władz RP, a tak -
że ma ni fe sta cje pod biu ra mi po słów PO, któ re od by ły się
w czerw cu br. po ka za ły, że dział kow cy nie po zwo lą na ta -
kie trak to wa nie przez po li ty ków. 

Nie ste ty – ta kie ostrze że nie ze stro ny śro do wi ska dział -
ko we go, po dob nie jak li sty i pro te sty, zo sta ły przez Plat -
for mę po trak to wa ne mar gi nal nie. Kie dy czo ło wi po li ty cy
tej par tii da lej ma mi li obiet ni ca mi w świa tłach ka mer,
praw dzi we za mia ry po li ty ków PO ujaw nia ły się ka wa łek
po ka wał ku, pod czas po wo ła nej do pra cy nad no wą usta -
wą dział ko wej Pod ko mi sji Nad zwy czaj nej. Nie ste ty dla
wła dzy – ob ra dy tej że pod ko mi sji trans mi to wa ne za po -
śred nic twem te le wi zji sej mo wej, mo gli oglą dać wszy scy
za in te re so wa ni. A by ło ich nie ma ło. Wszak dział kow cy
wraz z ro dzi na mi two rzą 4 mi lio no wą spo łecz ność. Dział -
kow cy by li więc do sko na le zo rien to wa ni, jak wy glą da ją te
pra ce i ja kie przy no szą efek ty. Pro jekt oby wa tel ski, któ ry
przy ję to ja ko ba zę prac zo stał tak zmo der ni zo wa ny, że nie
przy po mi nał swo ich pier wot nych za pi sów. Wpro wa dzo no
licz ne po praw ki, któ re by ły cał ko wi tym za prze cze niem
te go, co pro po no wa li dział kow cy i cze go ocze ki wa li po

no wej usta wie. Plat for ma oby wa tel ska po zo sta ła nie ugię -
ta i opor na na wszel kie ra cjo nal ne ar gu men ty prze ma wia -
ją ce za za cho wa niem za pi sów pro jek tu oby wa tel skie go.
Zi gno ro wa no do świad cze nie, ja kie w kwe stii kon kret nych
roz wią zań praw nych mo gli wnieść do tej usta wy przed -
sta wi cie le dział kow ców. Aro gan cja to rze czow nik, któ ry
naj le piej okre śla spo sób od no sze nia się do stro ny spo łecz -
nej, a na wet eks per tów pod ko mi sji. Pod ko mi sja zmar no -
wa ła wie le cza su na słow ne prze py chan ki i nie udol ne
ma ni pu la cje prze wod ni czą cej Kry sty ny Si biń skiej. Wy da -
je się, że po sło wie PO, któ rym po dob no tak się spie szy ło,
by uchwa lić no wą usta wę, ro bi li wszyst ko, by pra ce wy -
dłu żyć. Nieuchwa le nie no wej usta wy do 21 stycz nia 2014 r.,
spra wi, że te re ny ogro dów dział ko wych zo sta ną prze ję te
przez gmi ny, a dział kow cy stra cą wszyst ko, co do tąd po -
sia da li. Po sło wie PO z au to ma tu od rzu ca li nie mal wszyst -
kie po praw ki wnie sio ne przez stro nę spo łecz ną. Przed-
sta wi cie le Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej zgło si li
36 po pra wek, z cze go aż 29 zo sta ło od rzu co nych. To spo -
wo do wa ło, że wśród dział kow ców stop nio wo na ra sta ło
co raz więk sze obu rze nie i nie za do wo le nie. Eska la cja na -
stę po wa ła stop nio wo. Naj pierw dział kow cy w dniu 20
wrze śnia pro te sto wa li pod urzę da mi wo je wódz ki mi w ca -
łej Pol sce. Nie ste ty po sło wie PO na dal po zo sta li „głu si” na
ar gu men ty i ape le dział kow ców. To spo wo do wa ło, że 
w po stu la tach śro do wi ska dział ko we go za czę ły się co raz
czę ściej po ja wiać we zwa nia do ma so we go wy ra że nia
swo je go nie za do wo le nia, w po sta ci ogól no pol skiej ma ni -
fe sta cji. Dział kow cy co raz moc niej na ci ska li na zor ga ni -
zo wa ny pro test, któ ry po ka że wła dzy i par tii rzą dzą cej, że
nie ma zgo dy na przed mio to we trak to wa nie pol skich
dział kow ców. Klu czo wym czyn ni kiem, któ ry de cy do wał
o lo sach tej ma ni fe sta cji jest czas. Z 18 mie się cy, ja kie
Try bu nał Kon sty tu cyj ny wy zna czył na ure gu lo wa nie spra -
wy ogro dów dział ko wych po zo sta ły już je dy nie 3 mie sią -
ce. To zbyt ma ło, by cze kać z za ło żo ny mi rę ko ma na
do bre chę ci po li ty ków i opor ne kom pro mi sy, któ rych wy -
pra co wa nie w ta kich wa run kach, by ło prak tycz nie nie -
moż li we. Cał ko wi te wy pa cze nie kon struk cji pro jek tu
oby wa tel skie go, two rze nie pra wa w in te re sie ka pi ta łu, 
a nie oby wa te li, ma ni pu la cje pod czas prac pod ko mi sji,
nie usta ją ce pró by roz bi cia Związ ku dział kow ców, a tak że
zwal cze nia ogro dów przez wła dze naj więk szych miast tj.
War sza wy czy Wro cławia, nie mo gły po zo stać bez od po -
wie dzi śro do wi ska dział ko we go. Po świę ce nie dział kow -
ców by ło wi docz ne dla wszyst kich. Bli sko 15 tys. osób
tłum nie zje cha ło do stolicy z naj od le glej szych za kąt ków
kra ju, by po ka zać swo ją jed ność, mo bi li za cję i si łę 
w obro nie swo ich praw, ogro dów i Związ ku.

6. Czy ma ni fe sta cja dział kow ców by ła po trzeb na?
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Ma ni fe sta cję dział kow ców moż na z pew no ścią uznać
za ogrom ny suk ces. Jej efek tem jest to, że po sło wie Plat -
for my Oby wa tel skiej (wbrew swe mu wcze śniej sze mu sta -
no wi sku), uzna li że bli sko 30 po pra wek Ko mi te tu Ini cja -
ty wy Usta wo daw czej jest słusz nych, rze czo wych, dla te -
go po win ny zo stać wpro wa dzo ne do pro jek tu usta wy. Jed -
na z waż niej szych zmian, któ rą uda ło się wy co fać z pro-
jek tu pod ko mi sji do ty czy wol ne go ob ro tu dział ka mi. Gdy -
by za pis ten (tak jak pier wot nie chcia ła Platforma Oby-
watelska) stał się pra wem, za rzą dza nie ogro da mi by ło by
prak tycz nie nie moż li we, a wpro wa dze nie do ROD za sad
„wol ne go ryn ku” prze kre śli ło by ich pod sta wo wą funk cję.
Ko lej na waż ną po praw ka, ja ką wy wal czył Ko mi tet do ty -
czy zmian w prze pi sach przej ścio wych, któ re zgod nie 
z pro po zy cją PO na kła da ły nie wy ko nal ne w wa run kach
ogro do wych obo wiąz ki „we ry fi ka cji” człon ko stwa po nad
mi lio na człon ków, wie lo krot ne go zwo ły wa nia ze brań,
któ rych skut kiem był by wy łącz nie pa ra liż or ga ni za cyj ny
i cha os w ogro dach oraz nad wy rę że nie fi nan sów ROD.
Ko lej ny waż ny za pis, któ ry obro nił Ko mi tet gwa ran tu je
dział kow com z li kwi do wa nych ogro dów sto sow ną re kom -
pen sa tę oraz te ren za mien ny. Je dy nym nie rozstrzygnię tym
pro ble mem po zo sta je uwłasz cze nie. PO chce bo wiem
uwłasz czać po przez pra wo współ udzia łu, co w prak ty ce
nie wie le da je dział kow com, a wpro wa dza je dy nie cha os
or ga ni za cyj ny do ogro dów dział ko wych. Tym cza sem
PZD jest za po wszech nym uwłasz cze niem wszyst kich
dział kow ców, nie za leż nie od sta nu praw ne go grun tów
ogro dów. Zwią zek chce tak że, by by ło to tzw. uwłasz cze -
nie moc ne, a więc by dział kow com prze ka zy wa no pra wo
do kon kret nej dział ki. Za pis uwłasz cze nia pro po no wa ne -
go przez Platformę Obywatelską bu dzi sze reg wąt pli wo -
ści na tu ry kon sy ty ucyj nej, o czym mó wi ło wie lu
eks per tów pra wa, a ostat nio tak że Zwią zek Miast Pol -
skich. Ze wzglę du na to, iż jest to pro blem dość trud ny 
i skom pli ko wa ny pod wzglę dem praw nym, PZD za pro -
po no wa ło, by spra wę tę roz wiązać w od ręb nej usta wie.
Roz strzy ga nie pro ble mów dot. uwłasz cze nia spo wo du je
bo wiem prze cią gnie cie prac le gi sla cyj nych nad przy go to -
wa nym już pro jek tem usta wy dział ko wej. Tym cza sem do
uchwa le nia no wej usta wy po zo sta ło nie speł na 100 dni, 
a mu si od być się jesz cze pierw sze i dru gie czy ta nie w Sej -
mie, na stęp nie usta wa mu si zy skać ak cep ta cję Se na tu 
i pod pis pre zy den ta. Osta tecz nie stro ny po sta no wi ły, że
nad spra wą po chy lą się wspól nie, tak by do pro wa dzić do
kom pro mi su.  

Ma ni fe sta cja po twier dzi ła po raz ko lej ny, że Pol ski
Zwią zek Dział kow ców cie szy się ogrom nym po par ciem
spo łecz nym, cze go po li ty cy nie po win ni lek ce wa żyć.
Zgro ma dze nie i wy pro wa dze nie na uli ce War sza wy ta kiej
gru py świad czy, że jest to ol brzy mi ka pi tał spo łecz ny. To
tak że wy raz ogrom ne go po par cia spo łecz ne go dla do tych -
cza so wych dzia łań Pol skie go Związ ku Dział kow ców, któ -
ry od wie lu lat nie usta ją co wal czy o ogro dy i dział -
kow ców. Dział kow cy da li ja sny sy gnał, że wie rzą nie po -
li ty kom, a PZD. Mi lion pod pi sów pod pro jek tem oby wa -
tel skim, ogrom ne po par cie wy ra żo ne naj pierw w ma -
so wych li stach wy sła nych do władz RP, a na stęp nie w ma -
ni fe sta cjach pod urzę da mi wo je wódz ki mi i ma ni fe sta cji
ogól no pol skiej, po ka zu je rzą dzą cym, że w de ba cie pu -
blicz nej do ty czą cej ogro dów dział ko wych po win ni trak to -
wać PZD, ja ko rów no praw ne go part ne ra spo łecz ne go.
Dział kow cy, do łą cza jąc do wie lu in nych grup spo łecz -
nych, sta li się ak tyw ny mi uczest ni ka mi ży cia pu blicz ne go.

Ich dzia ła nia od po cząt ku spo tka ły się z po par ciem po -
słów PiS, SLD, RP (obec nie TR), ID. Dla do bra ogro dów
i dział kow ców wszyst kie par tie po par ły za pi sy pro jek tu
oby wa tel skie go, co jest zja wi skiem do tąd nie spo ty ka nym.
Mi mo ogrom nych róż nic po li tycz nych po mię dzy ty mi
par tia mi i klu ba mi po li tycz ny mi, wszyst kie te ugru po wa -
nia wy po wie dzia ły się po nad po dzia ła mi. Je dy nie po sło -
wie PO i SP przez wie le mie się cy po zo sta li nie ugię ci 
w swo ich dą że niach. Ma ni fe sta cja zmie ni ła nie co ich
opty kę. W efek cie Ko mi sje In fra struk tu ry oraz Sa mo rzą -
du Te ry to rial ne go i Po li ty ki Re gio nal nej przy ję ły nie mal -
że wszyst kie po praw ki zgło szo ne przez Ko mi tet Ini cja-
ty wy Usta wo daw czej. To po ka zu je si łę, so li dar ność i jed -
ność śro do wi ska. Pod czas ma ni fe sta cji głos za bra ło wie -
lu dział kow ców, któ rzy przed sta wia li swo je ra cje. Dzię ki
wspól nym wy sił kom, zgod nie z ha słem ma ni fe sta cji „Tyl -
ko ra zem obro ni my ogro dy dział ko we” dział kow com uda -
ło się prze ko nać wła dze i po słów do swo ich ra cji. Ma ni -
fe sta cja po ka za ła spo łe czeń stwu do brze zor ga ni zo wa ny
ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Ma so wy pro -
test prze bie gał po ko jo wo i spo koj nie. Po sta wa dział kow -
ców god na jest uzna nia, bo wiem ma ni fe stu ją cy po ka za li,
że nie za do wo le nie spo łecz ne moż na wy ra zić w spo sób kul -
tu ral ny, a jed no cze śnie za uwa żal ny. Szko da tyl ko, iż god nej
po zaz drosz cze nia i po chwa ły po sta wy oby wa tel skiej dział -
kow ców, w peł ni nie do ce ni ły me dia ogól no pol skie, dla któ -
rych po ko jo wa ma ni fe sta cja by ła po pro stu za ma ło
sen sa cyj na, by po świę cić jej wię cej uwa gi.

AH

Co da ła ma ni fe sta cja?
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Od po cząt ku wal ki o do bre prze pi sy re gu lu ją ce ogrod -
nic two dział ko we, świę to krzy scy dział kow cy z za pa łem
się do niej przy łą czy li. Uczest ni czy li w pi kie tach przed
Urzę dem Wo je wódz kim, or ga ni zo wa li spo tka nia z po sła -
mi, sa mo rzą dow ca mi i me dia mi. Nie mo gło ich za brak -
nąć tak że pod czas osta tecz nej „bi twy”, któ ra od by ła się
10.10.2013 r. w War sza wie.

Już w trak cie te go rocz nych wal nych ze brań w ogro dach
wie lu dział kow ców za po wia da ło chęć uczest nic twa 
w ogól no pol skiej ma ni fe sta cji, je że li do ta kiej mia ło by
dojść. Gdy wy bi ła go dzi na ze ro – nie za wie dli. Ran kiem
10 paź dzier ni ka do War sza wy wy ru szy ło 6 au to ka rów: 
3 z Kielc oraz po jed nym z Koń skich, Sta ra cho wic 
i Ostrow ca Świę to krzy skie go. Ru szy ły tak że mniej sze,
zor ga ni zo wa ne gru py dział kow ców z te re nu in nych miast
i mia ste czek np. 20 oso bo wa gru pa z Włosz czo wy. Łącz -
nie obec nych by ło 350 osób z 55 ogro dów, a więc nie ba -
ga tel ne 70% świę to krzy skich ROD!

Po go dzi nie 12.00 ra zem z ty sią ca mi dział kow ców z ca -
łej Pol ski, re pre zen tan ci Świę to krzy skie go sta nę li przed
Sej mem RP za opa trze ni w związ ko we fla gi, trans pa ren ty,
ba ne ry, gwizd ki i trąb ki. Wspól nie wy słu cha li prze mó -
wień Pre ze sa PZD Eu ge niu sza Kon drac kie go, in nych
przed sta wi cie li Związ ku, a tak że po li ty ków. Przed sta wi -
cie le par tii tra dy cyj nie sym pa ty zu ją cych z dział kow ca mi
– SLD i PSL, po twier dzi li swo je po par cie dla oby wa tel -
skie go pro jek tu usta wy o ROD. Po dob nie przed sta wi cie -
le PiS oraz Two je go Ru chu. Jak za wsze emo cjo nal nie
wy stą pił po seł Bar tosz Kow nac ki. Każ de z tych prze mó -
wień spo ty ka ło się z ży wio ło wą re ak cją ma ni fe stan tów.
Nie za bra kło rów nież wy ra zu ogól nej dez apro ba ty, gdy
głos za brał prze wod ni czą cy PO Ra fał Gru piń ski. Mi mo, iż

je go sło wa od bie ga ły znacz nie od do tych cza so wej me ry -
to ry ki i za pew nia ły o sym pa tii dla dział kow ców, ci ja sno
da li do zro zu mie nia z ja kie go po wo du i przez ko go tu taj
przy by li.

Po przy ję ciu de le ga cji dział kow ców przez Mar sza łek
Sej mu, barw ny zie lo no -żół ty po chód ru szył Ale ja mi Ujaz -
dow ski mi pro sto pod Kan ce la rię Pre ze sa Ra dy Mi ni strów.
Tam, przy dźwię ku trą bek i gwizd ków po now nie za bra li
głos przed sta wi cie le Polskiego Związku Działkowców.
Wy po wie dzieć się mógł każ dy, kto miał coś do prze ka za -
nia Pre mie ro wi. Chęt nych więc nie za bra kło. W Kan ce la -
rii przy ję ta zo sta ła de le ga cja ma ni fe stan tów z Pre ze sem
PZD na cze le. Jej efek tem by ło opty mi stycz ne prze mó -
wie nie Pre ze sa Kon drac kie go koń czą ce ma ni fe sta cję.
Suk ce sem nas wszyst kich jest fakt, że pod czas roz mów
Plat for ma Oby wa tel ska ofi cjal nie wy po wie dzia ła się o za -
mia rze po wro tu do pier wot nych za pi sów oby wa tel skie go
pro jek tu usta wy o ROD, pod któ rym pod pi sa ło się bli sko
mi lion Po la ków.

Je dy ną nie ja sną kwe stią po zo sta je tzw. „uwłasz cze nie”,
któ re choć wy cze ki wa ne, to w for mie pro po no wa nej ak -
tu al nie przez PO jest przez dział kow ców nie do za ak cep -
to wa nia. Dia log w tej spra wie po zo sta je za tem kwe stią
otwar tą.

W dro dze po wrot nej na świę to krzy ską zie mię dział kow -
cy peł ni by li opty mi zmu i ra do ści. Każ dy z nich do ło żył
ce gieł kę do wspól nej wal ki o przy szłość ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych, a ma ni fe sta cja bez wąt pie nia osią gnę -
ła swój cel. Dział kow cy zro bi li wszyst ko, co mo gli, by
ochro nić swo je pra wa i ogro dy. Po zo sta je mieć na dzie ję,
że do 21 stycz nia 2014 r. obiet ni ce zło żo ne wczo raj przez
po li ty ków sta ną się obo wią zu ją cą rze czy wi sto ścią.

An na Ślu sar czyk 
OZ Świę to krzy ski

7. Okrę go we za rzą dy i dział kow cy o ma ni fe sta cji

7.1. Świę to krzy scy dział kow cy na ogól no pol skiej ma ni fe sta cji w War sza wie

7.2. Dział kow cy z wo je wódz twa łódz kie go na ogól no pol skiej ma ni fe sta cji w War sza wie

W czwar tek tj. 10 paź dzier ni ka br. w War sza wie od by -
ła się pierw sza w hi sto rii pol skie go ru chu ogrod nic twa
dział ko we go ogól no kra jo wa ma ni fe sta cja dział kow ców.
Do sto li cy przy by ło bli sko 15 ty się cy dział kow ców z ca -
łe go kra ju, by pu blicz nie upo mnieć się o pra wo, któ re za -
gwa ran tu je bez piecz ną i spo koj ną przy szłość ogro dów
dział ko wych.

Ostat nie po czy na nia po słów Plat for my Oby wa tel skiej,
któ rzy do spół ki z przed sta wi cie la mi So li dar nej Pol ski
wpro wa dzi li do pro jek tu oby wa tel skie go dzie siąt ki po pra -

wek wy pa cza ją cych je go za ło że nia i go dzą cych w pod sta -
wo we re gu ły funk cjo no wa nia ogro dów spra wi ły, że po raz
ko lej ny w krót kim cza sie zo sta li śmy zmu sze ni do wyj ścia
na uli ce.

Przy po mnij my, że w tym ro ku już dwa ra zy od by ły się
ma ni fe sta cje w mia stach wo je wódz kich, a tak że pi kie ty
przed biu ra mi po słów Plat for my Oby wa tel skiej.

Na ma ni fe sta cję do War sza wy przy by li dział kow cy 
z ogro dów po ło żo nych w róż nych czę ściach na sze go okrę -
gu. Łącz nie przy je cha ły 23 au to ka ry i bu sy, któ re przy -
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prze sła nie, któ re zo sta ło skie ro wa ne do rzą dzą cych na -
szym kra jem. Po ka za li śmy, że dział kow cy sta no wią re al -
ną si łę spo łecz ną, któ rej tak jak każ dej gru py nie na le ży
lek ce wa żyć. To wła śnie na sza de ter mi na cja w wal ce 
o usta wę spra wi ła, że pod czas ma ni fe sta cji na mów ni cy
przed Sej mem za ro iło się od po słów. Przed sta wi cie le
wszyst kich opcji po li tycz nych i spo łecz nych za pew nia li 
o po par ciu na szych ra cji i usza no wa niu pro jek tu oby wa -
tel skie go.

Wśród prze ma wia ją cych by li tak że po sło wie z na sze go
wo je wódz twa – re pre zen tu ją cy Pra wo i Spra wie dli wość
Ma rek Ma tu szew ski oraz po seł nie zrze szo ny John God -
son.

Ma ni fe sta cja oka za ła się uda nym i po trzeb nym przed -
się wzię ciem. Wy glą da na to, że Plat for ma Oby wa tel ska
zro zu mia ła iż dział kow cy są part ne rem, z któ rym na le ży
pro wa dzić dia log, po to by usta wa rze czy wi ście słu ży ła
ogro dom, a nie de we lo pe rom. Wy pa da mieć na dzie ję, że
de kla ra cje zło żo ne przez czo ło wych przed sta wi cie li te go
ugru po wa nia na resz cie zo sta ną zre ali zo wa ne.

Wszy scy uczest ni cy ma ni fe sta cji roz jeż dża jąc się do do -
mów pod kre śla li jej wy jąt ko wą at mos fe rę, spraw ny prze -
bieg i do brą or ga ni za cję.

KK

wio zły dział kow ców z Ło dzi, Alek san dro wa Łódz kie go,
Beł cha to wa, Brze zin, Kut na, Ła sku, Ło wi cza, Pa bia nic,
Pa jęcz na, Pod dę bic, Piotr ko wa Try bu nal skie go, Ra dom -
ska, Sie ra dza, Skier nie wic, To ma szo wa Ma zo wiec kie go,
Unie jo wa, Zduń skiej Wo li i Zgie rza.

Na miej scu nie bra ko wa ło tak że tych miesz kań ców na -
sze go re gio nu, któ rzy pra cu ją w sto li cy i wy szli ze swych
miejsc pra cy na kil ka go dzin, by do łą czyć do ma ni fe stan -
tów. W su mie okręg łódz ki re pre zen to wa ło bli sko ty siąc
osób.

Z pew no ścią by li śmy jed ną z licz niej szych i bar dziej
roz po zna wal nych grup. Ha sła, ta bli ce z na zwa mi ogro -
dów, trąb ki, gwizd ki i okrzy ki spra wia ły, że wy róż nia li -
śmy się w barw nym tłu mie. Z du mą mo że my więc po-
wie dzieć, że po raz ko lej ny nie za wie dli śmy. Tak jak 
w cza sie kam pa nii pro mo wa nia oby wa tel skie go pro jek tu
usta wy o ROD ze bra li śmy naj wię cej pod pi sów w sto sun -
ku do licz by dzia łek, tak i pod czas ma ni fe sta cji kra jo wej
by li śmy ak tyw ni i wi docz ni.

Ma ni fe sta cja po twier dzi ła jed no – że tyl ko wspól nie je -
ste śmy w sta nie dzia łać dla do bra ogro dów. Jej głów ne ha -
sło „Ra zem obro ni my to co stwo rzy li śmy” traf nie od da je

7.3. Pod kar pac cy dział kow cy na ogól no pol skiej ma ni fe sta cji w War sza wie 

10 paź dzier ni ka 2013 r. re pre zen tan ci pod kar pac kich
ogro dów dział ko wych wzię li udział w ogól no pol skiej ma -
ni fe sta cji dział kow ców. Po go dzi nie 10 pod ha lą Tor wa ru
na si dział kow cy włą czy li się w kil ku na sto ty sięcz ny po -
chód i wspól nie prze ma sze ro wa li pod bu dy nek Sej mu RP.
Nie sio ne trans pa ren ty, ha sła, ba ne ry, nie mal nie ustan ne
dźwię ki gwizd ków, trą bek, fan far i sy ren, pod kre śla ły na -
szą de ter mi na cję w obro nie praw dział kow ców i ogro dów
dział ko wych. Dział kow cy z Okrę gu Pod kar pac kie go przy -
ku wa li uwa gę miesz kań ców sto li cy nie tyl ko bar wa mi i
fla ga mi związ ko wy mi, ale rów nież kil ku oso bo wą gru pą
uczest ni ków ubra nych w re gio nal ne stro je lu do we. Pod
gma chem Sej mu na si re pre zen tan ci wy słu cha li wy stą pie -
nia Pre ze sa Kra jo wej Ra dy PZD p. Eu ge niu sza Kon drac -
kie go. Z en tu zja zmem zo sta ło przy ję te sta no wi sko ma ni-
fe stan tów, któ re de le ga cja dział kow ców zło ży ła na rę ce
Mar sza łek Sej mu. Pod bu dyn kiem par la men tu z dział kow -
ca mi spo tka li się po sło wie PiS, Two je go Ru chu, PSL,
SLD i Ini cja ty wy Dia lo gu. Wy stą pie nia po słów opo zy cji
zo sta ły wy słu cha ne z uwa gą i przy ję te spon ta nicz ną re ak -
cją dział kow ców. Dział kow cy en tu zja stycz nie od po wie -
dzie li na wy stą pie nie Prze wod ni czą ce go SLD pa na
Lesz ka Mil le ra. Na to miast ze szcze gól nie ne ga tyw nym
przy ję ciem spo tka ło się wy stą pie nie Prze wod ni czą ce go
Klu bu Par la men tar ne go PO pa na Ra fa ła Gru piń skie go.
Dział kow cy nie uwie rzy li za pew nie niom o sym pa tii, ja ką

dla dział kow ców oka zu je Plat for ma Oby wa tel ska. Sa mi
dział kow cy za bie ra li rów nież głos w spra wie obro ny ogro -
dów dział ko wych oraz ko niecz no ści przy ję cia przez Sejm
oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD. Po za koń cze niu
spo tka nia de le ga cji dział kow ców z Mar sza łek Sej mu po -
chód ru szył w stro nę Kan ce la rii Pre ze sa Ra dy Mi ni strów.
Tu rów nież wy stę po wa li przed sta wi cie le PZD i od czy ta -
na zo sta ła pe ty cja do Pre mie ra. Z na sze go Okrę gu głos za -
bra ła pa ni Ja dwi ga Mi chal czyk z ROD „Po moc” w Rze -
szo wie. Ma ni fe stan ci z nie za do wo le niem przy ję li fakt, iż
z Kan ce la rii Pre mie ra nikt nie wy szedł, aby spo tkać się 
z dział kow ca mi. Z wiel kim obu rze niem przy ję to in for ma -
cję, że Pre mier Do nald Tusk nie przy jął oso bi ście de le ga -
cji dział kow ców. Pe ty cja zo sta ła zło żo na na rę ce przed-
sta wi cie la Mi ni ster stwa Trans por tu, Bu dow nic twa i Go -
spo dar ki Mor skiej. Dział kow cy z za do wo le niem przy ję li
wy po wiedź Pre ze sa Kon drac kie go po spo tka niu w Kan ce -
la rii Pre mie ra. Plat for ma Oby wa tel ska zgo dzi ła się na po -
wrót do oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD, któ ry
dział kow cy po par li swo imi pod pi sa mi. Na roz wią za nie
ocze ku je jesz cze spra wa uwłasz cze nia dział kow ców, któ -
ra wy ma ga kon sul ta cji po mię dzy PO a przed sta wi cie la mi
dział kow ców i Ko mi te tem Ini cja ty wy Usta wo daw czej.

Udzia łem w ma ni fe sta cji pod kar pac cy dział kow cy po -
twier dzi li swo je za an ga żo wa nie w wal kę o uchwa le nie
oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach
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dział ko wych. Ocze ku je my, że za pew nie nia zło żo ne przez
Mar sza łek Sej mu i Pre mie ra, znaj dą od zwier cie dle nie w

prze pi sach no wej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych.

Wi told Maj chro wicz 
OZ Pod kar pac ki

7.4. Re la cja dział kow ców okrę gu To ruń sko -Wło cław skie go z ma ni fe sta cji 

10 paź dzier ni ka 2013 ro ku, po raz pierw szy w hi sto rii
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce, re pre zen tan ci ogro -
dów dział ko wych z ca łe go kra ju przy je cha li do War sza wy,
aby wziąć czyn ny udział w ma ni fe sta cji. Od wcze snych
go dzin po ran nych na miej sce zbiór ki przy by wa ły au to ka -
ry za peł nio ne dział kow ca mi, łącz nie na ma ni fe sta cję przy -
by ło bli sko 15.000 osób, aby wy ra zić swój nie po kój 
i dez apro ba tę dla dzia łań zmie rza ją cych ku uni ce stwie niu
idei ru chu ogrod nic twa dział ko we go w na szym kra ju.

Re pre zen tan ci dział kow ców Okrę gu To ruń sko -Wło -
cław skie go w ilo ści 400 osób, po łą czy li swe si ły z dział -
kow ca mi po zo sta łych okrę gów, spo ty ka jąc się tuż po
go dzi nie 10.00 pod bu dyn kiem Tor wa ru w War sza wie, by
wspól nie prze ma sze ro wać pod bu dy nek Sej mu RP. Peł ni
de ter mi na cji, ale po ko jo wo na sta wie ni, w bar wach Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców w zie lo nych czap kach z lo -
go związ ku oraz nio sąc trans pa ren ty, fla gi związ ko we 
i nio sąc kwia ty sło necz ni ków – ni czym jed na wiel ka ro -
dzi na roz po czę li barw ny ko ro wód ma sze ru jąc pod bu dy -
nek Sej mu RP. Dział kow cy na sze go okrę gu, po dob nie jak
i po zo sta li ma ni fe stu ją cy przy ku wa li uwa gę miesz kań ców
sto li cy, gło szo ne przez me ga fo ny ha sła od zwier cie dla ją ce
obec ną sy tu ację dział kow ców jak rów nież dźwięk gwizd -
ków, fan far i ko ła tek, a tak że zie lo no -żół te ba lo ny i cho -
rą giew ki oraz roz da wa ne wśród prze chod niów ulot ki 
i ży we sło necz ni ki, nie po zwa la ły nie do strzec tak wy jąt -
ko wej ma ni fe sta cji. Po prze mar szu ma ni fe stu ją cy sta nę li
pod gma chem Sej mu. Punk tu al nie o go dzi nie 12.00 otwar -
cia ma ni fe sta cji do ko nał or ga ni za tor po czym po pro sił 
o za bra nie gło su Pre ze sa PZD – Eu ge niu sza Kon drac kie -
go. Pre zes PZD po po wi ta niu wszyst kich, wy ja śnił cel i mo -
ty wy ja kie zmu si ły dział kow ców do te go, aby przy być do
War sza wy na ma ni fe sta cję.

Jak wy glą dał ten barw ny ko ro wód dział kow ców ja sno
pre zen tu je ma te riał fo to gra ficz ny z te go wy jąt ko we go
dnia. Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je po sta wa dział kow -
ców na sze go okrę gu, któ rzy do dat ko wo swo ją re pre zen ta -
cję wy po sa ży li w tacz kę, któ rą pro wa dził p. Piotr Szulc 
z Gru dzią dza. Każ dy z dział kow ców wie, że paź dzier nik
to mie siąc ro bie nia je sien nych po rząd ków, stąd też kon -
cep cja gru dziądz kich dział kow ców, by ta kie po rząd ki
prze pro wa dzić w spra wie pro ce do wa nia usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych. Bo wiem jak ina czej na zwać

sy tu ację gdy Pre mier Rzą du RP, a za ra zem Prze wod ni czą -
cy par tii rzą dzą cej skła da pu blicz nie obiet ni ce dział kow -
com co do pro ce do wa nia oby wa tel skie go pro jek tu usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, po czym nie wy ka -
zu je żad nych kon kret nych po su nięć w tym wzglę dzie? Co
gor sza, mil czy gdy po sło wie Plat for my Oby wa tel skiej
pra cu ją cy w Nad zwy czaj nej Ko mi sji Sej mo wej po zwa la -
ją so bie na ma ni pu la cje i nie spo ty ka ną aro gan cję w sto -
sun ku do skła da nych wnio sków ze stro ny przed sta wi cie li
Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej, wal czą cej o spra -
wie dli we i zgod ne z kon sty tu cją za pi sy w no wej usta wie
ROD.

Pod bu dyn kiem Sej mu z dział kow ca mi spo tka li się nie -
któ rzy par la men ta rzy ści opo zy cji: PiS, PSL, Two je go Ru -
chu, SLD i Ini cja ty wy Dia lo gu. – Cześć li kwi da tor skich
zę bów zo sta ła tej usta wie wy rwa na i to jest wasz suk ces.
So jusz za wsze był i bę dzie stał po stro nie dział kow ców –
mó wił Prze wod ni czą cy SLD Le szek Mil ler. Zgo da PO na
po praw ki oby wa tel skie to – je go zda niem – gra przed nie -
dziel nym re fe ren dum ws. od wo ła nia pre zy dent War sza wy
Han ny Gron kie wicz -Waltz. Wśród ma ni fe stu ją cych po ja -
wił się Prze wod ni czą cy Plat for my Oby wa tel skiej Ra fał
Gru piń ski. – War to mieć w nas so jusz ni ków, a nie prze -
ciw ni ków, bo ma my naj wię cej gło sów – mó wił prze krzy -
ku jąc bu cze nie i gwiz dy, ja kie usły szał od ma ni fe s-
tu ją cych. Głos w spra wie za bie ra li tak że dział kow cy wy -
ra ża jąc swo ją opi nię na te mat wy wo ła nej sy tu acji wo kół
ogro dów dział ko wych i prze bie gu oraz wy ni ków prac
pod ko mi sji sej mo wej.

Spod bu dyn ku Sej mu ma ni fe stu ją cy eskor to wa ni przez
po li cję przy dźwię kach pio sen ki „Pa mię taj cie o ogro dach”
Ja nu sza Ko fty prze ma sze ro wa li pod bu dy nek Kan ce la rii
Pre mie ra RP – p. Do nal da Tu ska. Na uwa gę w tym miej -
scu za słu gu je fakt, że jed nym z pro wa dzą cych ma ni fe sta -
cję był Pre zes OZ To ruń sko -Wło cław skie go PZD – Piotr
Ga dzi kow ski. Nie ste ty, do dział kow ców ze bra nych pod
Urzę dem Ra dy Mi ni strów nikt się nie po fa ty go wał, 
a i sam Pre mier nie przy jął oso bi ście de le ga cji dział kow -
ców. De le ga cje zło ży ły pe ty cje od dział kow ców na rę ce
Pa ni Mar sza łek w Sej mie, a w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów zo sta ła ona zło żo na na rę ce mi ni stra wska za ne -
go przez Pre mie ra.

Pa weł Bań czyk
OZ Toruńsko-Włocławski
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Na ad res ma ilo wy KR PZD na pły nę ły gra tu la cje za
świet nie zor ga ni zo wa ną ma ni fe sta cję. Jed no cze śnie dział -
kow cy za uwa ża ją, że mi mo ta kiej li czeb no ści po ko jo wa
ma ni fe sta cja oka za ła się zbyt spo koj na dla me diów ogól -
no pol skich, któ re sku pi ły się bar dziej na sen sa cji, niż po -
ka zy wa niu dział kow ców.

„Hi po kry zja Pa na Pre mie ra, w spra wie PZD sta nie się
w przy szło ści jej aka de mic kim przy kła dem. Wczo raj szej
ma ni fe sta cji „nie za uwa ży ły” naj więk sze „prze ka zio ry”
RP (TVP-1, TVN) i to jest też, mo im zda niem, kne bel w
wy ko na niu Pań stwa w sto sun ku do dział kow ców. Od no -
szę nie od par te wra że nie, ze tyl ko spo łecz ne nie po słu szeń -
stwo mo że ewen tu al nie spo wo do wać zmia nę sto sun ku do
„dzia łek”, a pó ki co BROŃMY się!” – na pi sał Jó zef Bier -
nac ki z ROD „Bra tek” w Lesz nie.

Z ko lei Ewa Miasz ko -Tiom kin z ROD „Ro sa” w War -
sza wie na pi sa ła:

„Gra tu lu je my efek tów sku tecz ne go dzia ła nia i wspa nia -
łej or ga ni za cji wczo raj szej ma ni fe sta cji. W imie niu dział -
ko wi czów i za rzą du na sze go ogro du prze sy łam go rą ce
po zdro wie nia”.

„Pa nie Pre ze sie! Do bra ro bo ta – Gra tu lu je i dzię ku ję 
w imie niu swo ich dział kow ców” – na pi sał Ja nusz Cie chan

z War sza wy.
„W imie niu dział kow ców i za rzą du Ro dzin ne go Ogro du

Dział ko we go „Ko le jarz” w Kut nie dzię ku je my Pa nu Pre -
ze so wi oraz Kra jo wej Ra dzie PZD, skła da my ser decz ne
po dzię ko wa nia za trud ja ki Pań stwo wło ży li oraz wspa -
nia łą or ga ni za cję ma ni fe sta cji” – na pi sał Da riusz Pa siń ski
z ROD „Ko le jarz” w Kut nie.

„My pre ze si w imie niu dział kow ców z ROD im. Ma lin -
ka, „Ja ćwin gów” i „Bo rów ka” w Su wał kach, „Le śny” 
w Ma łej Hu cie ko ło Su wałk, ”Gen. Prą dzyń skie go” i „Ar -
mii Kra jo wej” w Au gu sto wie, „Ka li na” w Ba ka ła rze wie
ser decz nie dzię ku je my za za an ga żo wa nie i po świę ce nie
w wal ce w obro nie pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych oraz za zor ga ni zo wa nie ogól no pol skiej
ma ni fe sta cji dział kow ców w dniu 10.10.2013 r. w War -
sza wie. Je ste śmy ra zem z Wa mi, bro ni my i bę dzie my bro -
nić praw dział kow ców, ogro dów dział ko wych i Związ ku,
mo że cie na nas li czyć” – na pi sa li Pre ze si z ROD: „Ma lin -
ka” – Da niel Pa ciu ka nis, „Ja ćwin gów” – Pa weł Pod le śny,
„Bo rów ka” – Sta ni sław Barsz czew ski, „Le śny” – An drzej
Gia ro, „Gen. Prą dzyń skie go” – Wi told Na umo wicz, „Ar -
mii Kra jo wej” – Da riusz Osta po wicz i „Ka li na” – Ze non
Nie dziej ko.

7.5. Dział kow cy ko men tu ją ma ni fe sta cję 

Ma ria Klim ków z ROD „Pod zam cze” w Wał brzy chu

Ma ni fe sto wa łam w dniu 10 paź dzier ni ka 2013 r. przed
Sej mem RP i przed Urzę dem Ra dy Mi ni strów w obro nie
na szych słusz nych praw za pi sa nych w oby wa tel skim pro -
jek cie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Ma ni -
fe sta cja po twier dzi ła, że Pol ski Zwią zek Dział kow ców,
sta no wią cy mi lion ro dzin jest or ga ni za cją spo łecz ną, któ -
rej po li ty cy nie po win ni lek ce wa żyć. Wyj ście na uli ce
War sza wy 15 ty się cy dział kow ców świad czy o na szej jed -
no ści w Pol skim Związ ku Dział kow ców, po nie waż tyl ko
w jed no ści jest na sza si ła. 

W dniu tym dział kow cy z ca łej Pol ski po wie dzie li wła -
dzy rzą dzą cej, że zo sta li śmy po raz ko lej ny zmu sze ni
przez po słów PO do wyj ścia na uli ce, by upo mi nać się 
o do bre pra wo za pew nia ją ce prze trwa nie, ist nie nie i roz -
wój ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Zo sta li śmy zmu -
sze ni do prze ciw dzia ła nia dal szym ma ni pu la cjom i ła-
ma niu obo wią zu ją cych stan dar dów w pro ce sie le gi sla cyj -
nym nad przy szłą usta wą. Po sta no wi li śmy prze rwać tę far -
sę od gry wa ną przez po słów PO na oby wa tel skim pro -
jek cie usta wy. Wnie sio ne przez nich po praw ki do oby wa -
tel skie go pro jek tu usta wy zmie rza ły do roz pa du i li kwi -
da cji ogro dów, do roz bi cia na szej jed no ści i zmar gi na-
li zo wa nia na szej ro li i po zy cji w pań stwie, aby już nie ist -

nia ła si ła, któ ra po tra fi sku tecz nie obro nić ogro dy i słusz -
ne pra wa mi lio na ro dzin dział kow ców w Pol sce. Grun ty
ogro dów dział ko wych, wg po pra wek wnie sio nych przez
po słów PO, mia ły stać się ła two do stęp ny mi dla ka pi ta łu.
Dla te go po wie dzie li śmy, że nie ma i nie bę dzie zgo dy na
wy ru go wa nie nas z ogro dów i za be to no wa nie War sza wy
– sto li cy wszyst kich Po la ków, Wro cła wia oraz wie lu in -
nych miast w kra ju przez de we lo pe rów.

Są dzę, że na sza ma ni fe sta cja uzmy sło wi ła po słom PO,
że dział kow ców i opi nii pu blicz nej nie moż na da lej okła -
my wać, że przez wie le lat cze ka li śmy na usta wę pro po -
no wa ną przez tych po słów. Po ko jo wa ma ni fe sta cja
dział kow ców spo wo do wa ła prze łom w upo rze po słów
PO, choć nie tak do koń ca i nie u wszyst kich, przy naj -
mniej u tych 7 po słów – człon ków nad zwy czaj nej pod ko -
mi sji. Efek tem te go prze ło mu jest fakt, iż w dniu 10
paź dzier ni ka 2013 r. po łą czo ne ko mi sje sej mo we Sa mo -
rzą du Te ry to rial ne go oraz In fra struk tu ry na wspól nym po -
sie dze niu przy ję ły do pro jek tu usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych nie mal wszyst kie zmia ny przed ło -
żo ne przez peł no moc ni ków Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo -
daw czej. Jed nak upór po słów PO po zo stał przy art. 30
pro jek tu, w któ rym po sło wie za pi sa li tzw. uwłasz cze nie
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w po sta ci udzia łu w pra wie wła sno ści i użyt ko wa nia wie -
czy ste go.

W cza sie ma ni fe sta cji przed Sej mem wie lu po słów za -
pew nia ło nas, że bę dą w Sej mie po pie ra li nasz oby wa tel -
ski pro jekt usta wy. My o tym wie my i cie szy nas fakt, że
po sło wie pu blicz nie po twier dza ją swo je po par cie dla na -
szych ra cji.

Na wet po seł PO Ra fał Gru piń ski prze mó wił do nas 
i oznaj mił nam, że war to w PO mieć so jusz ni ków, a nie
prze ciw ni ków. Szko da, że po seł Gru piń ski nie do po wie -
dział, że to po sło wie PO nie chcie li być na szy mi so jusz -
ni ka mi. Czy te raz ni mi są? Po ta kiej lek cji upo ko rzeń 
i po gar dy ja kiej do świad czy li śmy ze stro ny po słów PO 
– człon ków nad zwy czaj nej pod ko mi sji sej mo wej, któ rzy
pa stwi li się nad na szym oby wa tel skim pro jek tem usta wy,
śmiem wąt pić, czy po sło wie PO na praw dę chcą być na -
szy mi so jusz ni ka mi. Wąt pli wość tę po twier dza fakt, że
po sło wie PO, jak do tej po ry, nie wy co fu ją się z wła sne go
za pi su w art. 30 pro jek tu o tzw. uwłasz cze niu dział kow -
ców udzia ła mi. Pro po zy cja ta w mo jej oce nie, nie po zo sta -
je w zgo dzie z kon sty tu cją. Jed nak re ali zo wa na przez
po słów PO po li ty ka pań stwa prze są dzi ła o ce lo wo ści
wpro wa dze nia te go kon tro wer syj ne go za pi su. To po li ty ka
de cy do wa nia upra wia na przez po słów PO spo wo do wa ła,
że le gal ność pra wa zo sta ła po mi nię ta i za stą pio na ce lem
ja ki przez ten za pis za mie rza osią gnąć eli ta rzą dzą ca 
w pań stwie.

For so wa nie w pro jek cie usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych uwłasz cze nia wg po my słu po słów PO, to
tzw. mi na, któ ra spa ra li żu je funk cjo no wa nie ogro dów
dział ko wych. Co na stą pi w ogro dach dział ko wych, je śli
pro po no wa ne uwłasz cze nie zo sta nie uchwa lo ne przez
Sejm? Moż na z ła two ścią prze wi dzieć. Nie bę dzie żad nej

ochro ny ogro dów przed wy ku pem udzia łów przez róż ne
oso by, nie bę dzie żad nych ba rier praw nych unie moż li wia -
ją cych wła ści cie lom udzia łów znie sie nie współ wła sno ści
w ogro dach. Tym spo so bem ogro dy sta ną się ła twym łu -
pem dla bo ga tych w tym przede wszyst kim dla de we lo -
pe rów. Z czym po zo sta ną dział kow cy? Z ni czym: bez
dzia łek, bez od szko do wań, bez żad nych szans na te re ny
za mien ne i od two rze nie ogro dów.

Do pó ki po sło wie PO bę dą upie ra li się o po zo sta wie niu
w pro jek cie usta wy swo jej pro po zy cji uwłasz cze nia dział -
kow ców, do pó ty bę dzie trwał spór z dział kow ca mi. Spór
ten mu si być roz strzy gnię ty jak naj szyb ciej.  Po sło wie
zmar no wa li za du żo cza su na roz ma ite nie par la men tar ne
dzia ła nia nie ba cząc, że dział kow cy mo gą stra cić wszyst -
ko, je śli za sta nie ich dzień 21 stycz nia 2014 r. bez usta wy. 

Je śli po sło wie PO de kla ru ją so jusz z dział kow ca mi, to
naj roz sąd niej szym roz wią za niem jest wy łą cze nie uwłasz -
cze nia z pro jek tu oby wa tel skie go i za ję cie się tym te ma -
tem w in nym cza sie w dro dze od ręb nej usta wy.

Czy po sło wie PO ze chcą wspól nie ze stro ną spo łecz ną
– Ko mi te tem Ini cja ty wy Usta wo daw czej wy pra co wać
zgod ne sta no wi sko w tym za kre sie i nie do pu ścić do skie -
ro wa nia usta wy do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go przez Pre -
zy den ta RP?  Nie wiem. Wiem je dy nie, że w ta kich spor -
nych sy tu acjach pierw szeń stwo ma ak sjo lo gia, a przede
wszyst kim słusz ność spo łecz na. Zaś nie ustę pli we for so -
wa nie ka ry ka tu ry uwłasz cze nia wbrew in te re som dział -
kow ców bę dzie ozna cza ło, że par ty ku la ryzm par tyj ny dla
po słów PO jest war to ścią wyż szą niż słusz ne in te re sy spo -
łe czeń stwa. Są dzę, że o tym dzi siaj już wie dzą wszy scy
dział kow cy i go to wi są do dal szej wal ki o swo je pra wa.
Tyl ko ra zem obro ni my ogro dy – to prze wod nie ha sło kra -
jo wej ma ni fe sta cji w dniu 10 paź dzier ni ka 2013 r. jest na -
dal ak tu al ne. 

/-/ Ma ria Klim ków 

Pa ni
Ewa Ko pacz
Mar sza łek Sej mu

Sza now na Pa ni Mar sza łek,
Je stem jed nym z wie lu dział kow ców użyt ku ją cych

dział ki w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko wym „Za le sie” 
w Rze szo wie. Od lip ca ubie głe go ro ku z nie po ko jem ob -
ser wu ję za mie sza nie wo kół ogro dów dział ko wych. Praw -
dę mó wiąc nie wy obra żam so bie li kwi da cji ogro dów
dział ko wych, któ ra mo że się zda rzyć, je że li Sejm do 21

stycz nia 2014 r. nie przyj mie no wej usta wy dział ko wej.
Wszyst kie struk tu ry or ga ni za cyj ne PZD i sa mi dział kow -
cy nie usta ją w wy sił kach, aby obro nić ogro dy i pra wa
użyt kow ni ków dzia łek. Prze pro wa dzo na w War sza wie
kra jo wa ma ni fe sta cja dział kow ców po ka za ła po słom i Pa -
ni Mar sza łek na szą si łę i de ter mi na cję. Swo je ra cje przed -
sta wi li śmy w spo sób po ko jo wy, kul tu ral ny, ale tak że
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nie zwy kle ko lo ro wy i ży wio ło wy. My ślę, że to po dzia ła -
ło i wresz cie na pro wa dzi ło po słów PO na wła ści we to ry.
Li czę na to, że Pa ni Mar sza łek do pil nu je, aby oby wa tel ski

pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych zo -
stał jak naj szyb ciej uchwa lo ny przez Sejm.

Z wy ra za mi sza cun ku

/-/ Le opold Pasz kow ski
Rze szów, 15 paź dzier ni ka 2013 r.

Mar sza łek Sej mu RP
Pa ni Ewa Ko pacz

Tak jak i wie le dział ko wi czek z ROD „Za le sie” od ubie -
głe go ro ku z tro ską my ślę o przy szło ści na szych dzia łek 
i wszyst kich ogro dów dział ko wych w Pol sce. Zbli ża się
nie ubła ga nie 21 stycz nia 2014 r. – da ta, po któ rej prze sta -
nie ist nieć Pol ski Zwią zek Dział kow ców i wy ga sną
wszyst kie pra wa do grun tów ogro dów. Nie ste ty, da lej nie
ma no wej usta wy, cho ciaż pra ce nad oby wa tel skim pro -
jek tem wciąż trwa ją.

By łam na praw dę dum na z wie lo ty sięcz nej ma ni fe sta cji
dział kow ców w War sza wę. Wresz cie po ka ja li śmy na szą

si łę i za an ga żo wa nie, co za sko czy ło po słów, po li ty ków,
dzien ni ka rzy. Na wet Pa ni Mar sza łek me kry ła po dzi wu
dla dział kow ców. Mam na dzie ję, że usta le nia, któ re pa dły
pod czas spo tka nia na szych przed sta wi cie li z Pa nią Mar -
sza łek, nie pój dą w za po mnie nie. Ape lu ję o to, aby śmy ra -
zem z po sła mi wszyst kich ugru po wań mo gli po wie dzieć
pod ko niec te go ro ku: obro ni li śmy ogro dy dział ko we. Na -
le ży się to kil ku mi lio no wej czę ści pol skie go spo łe czeń -
stwa, ja ką są dział kow cy.

Z po wa ża niem

/-/ Bo gu sła wa Brud

Rze szów, 15 paź dzier ni ka 2013 r.

Pan Do nald Tusk 
Pre zes Ra dy Mi ni strów

Pa nie Pre mie rze,
Zwra cam się do Pa na z ape lem o zre ali zo wa nie obiet nic

da nych dział kow com do ty czą cych oby wa tel skie go pro -
jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Po że -
nu ją cym spek ta klu, ja ki za fun do wa ła nam Nad zwy czaj na
Pod ko mi sja, któ ra wpro wa dzi ła szko dli we po praw ki do
oby wa tel skie go pro jek tu, na le ży się dział kow com ja kieś
za dość uczy nie nie.

Pew ne na dzie je dla dział kow ców przy nio sła kra jo wa

ma ni fe sta cja, któ ra speł ni ła ocze ki wa nia. Wpraw dzie nie
przy jął Pan oso bi ście na szych przed sta wi cie li, ale wi zy ta
kil ku na stu ty się cy dział kow ców w War sza wie zmie ni ła
na sta wie nie po słów PO do oby wa tel skie go pro jek tu usta -
wy o ROD.

Ocze ku ję, że uży je Pan wszyst kich swo ich ar gu men tów,
aby po sło wie Plat for my Oby wa tel skiej przy ję li oby wa tel -
ski pro jekt usta wy w ta kiej for mie, ja ką dział kow cy ta ka
ma so wo po par li swo imi pod pi sa mi.

Z po wa ża niem

/-/ Ma ria Wierz biń skaRze szów, 15 paź dzier nik 2013 r.
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Sza now ni Pań stwo!
W dniu 10 paź dzier ni ka 2013 r. w War sza wie od by ła się

Ogól no pol ska Ma ni fe sta cja Dział kow ców, w któ rej
uczest ni czy ło bli sko 15 tys. osób z ca łej Pol ski. Wy da rze -
nie to by ło nie zwy kle waż ne, gdyż spra wa przy szło ści
ogro dów dział ko wych do ty czy aż kil ku mi lio nów oby wa -
te li na sze go kra ju. Tym cza sem po ko jo wa i barw na ma ni -
fe sta cja zo sta ła w me diach cał ko wi cie zmar gi na li zo wa na,
zwłasz cza zaś w me diach pu blicz nych, któ rych głów nym

za da niem jest re ali za cja mi sji spo łecz nej. 
Na te mat tej ma ni fe sta cji po ja wi ły się tak że licz ne prze -

kła ma nia, dla te go Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku
Dział kow ców nie mo że po zo stać obo jęt na na prze kaz 
i ob raz ma ni fe sta cji, ja ki zo stał za pre zen to wa ny spo łe -
czeń stwu w środ kach ma so we go prze ka zu. 

Prze ka zu je my Pań stwu oświad cze nie KR PZD ws. re la -
cji me dial nych do ty czą cych Ogól no pol skiej Ma ni fe sta cji
Dział kow ców z dnia 18 paź dzier ni ka 2013 r.

Z po wa ża niem

Iza be la Oże gal ska
Se kre tarz KR PZD

Kra jo wa Ra da Ra dio fo nii i Te le wi zji, De par ta ment Pre zy dial ny KRRiT, Wy dział Skarg i Wnio sków 
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„Daw no w War sza wie nie by ło tak spek ta ku lar ne go i
przy cią ga ją ce go uwa gę  po cho du” -  mię dzy in ny mi ta kie
ko men ta rze  moż na by ło usły szeć pod czas ogól no pol skiej
ma ni fe sta cji dział kow ców, któ ra  od by ła się 10 paź dzier -
ni ka 2013 r. w War sza wie.  Wy da rze nie by ło z pew no ścią
wi do wi sko we, gdyż przy dźwię kach trą bek i wu wu ze li
ma ni fe sto wa ło bli sko 15 ty się cy dział kow ców z ca łej Pol -
ski. Wy da wać by się więc mo gło, że te go ty pu wy da rze -
nie spo tka się z du żym za in te re so wa niem me diów.

Tym cza sem sta ło się zu peł nie ina czej. Środ ki ma so we go
prze ka zu nie mal prze mil cza ły te mat ma ni fe sta cji dział -
kow ców, a bo ha te rem dnia uczy ni ły nie zrów no wa żo ne go
psy chicz nie męż czy znę, strze la ją ce go do po li cjan ta. Na le -
ży więc są dzić, że gdy by za miast po ko jo we go pro te stu
dział kow cy zor ga ni zo wa li ma ni fe sta cję o agre syw nym
cha rak te rze, te mat ten  spo tkał by się z więk szym za in te re -
so wa niem  i od ze wem.

OŚWIADCZENIE 
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców 

z dnia 18 października 2013 r. 

w sprawie relacji medialnych dotyczących 
Ogólnopolskiej Manifestacji Działkowców

Co się sta ło z mi sją me diów pu blicz nych?

Wy jąt ko wo kry tycz nie w tej sy tu acji na le ży od nieść się
do po sta wy me diów pu blicz nych, któ rych na czel nym za -
da niem jest re ali za cja mi sji spo łecz nej, co wią że się z
prze ka zy wa niem peł nej i rze tel nej in for ma cji na te mat
istot nych wy da rzeń, któ re ma ją miej sce w na szym kra ju.
Co do te go, że ma ni fe sta cja dział kow ców by ła ta kim wy -
da rze niem, chy ba nikt z nas nie po wi nien mieć wąt pli wo -
ści. Spra wa, o któ rą wal czą dział kow cy, do ty czy bo wiem
aż kil ku mi lio nów oby wa te li na sze go kra ju.

Nie spo sób uznać, że mar gi na li za cja te ma tu  wy ni ka ła z
czy jej kol wiek nie wie dzy lub nie świa do mo ści. Wręcz
prze ciw nie, na le ży ra czej przy pusz czać, że by ła to prze -
kal ku lo wa na de cy zja po twier dza ją ca po gło ski o upo li tycz -

nie niu me diów pu blicz nych i ich dzia ła niu pod dyk tan do
par tii rzą dzą cej. To co dzia ło się na Wiej skiej z pew no ścią
nie przy nio sło rzą dzą cym splen do ru, a  ze pchnię cie te ma -
tu przez me dia na mar gi nes, by ło dla nich ko rzyst ne.

Me dia pu blicz ne utrzy my wa ne są ze środ ków oby wa te -
li, w tym dział kow ców, dla te go po win ny być za in te re so -
wa ne przed sta wie niem ich pro ble mów. Po win ny słu żyć
nie tyl ko rzą dzą cym, ale przede wszyst kim zwy kłym oby -
wa te lom i od zwier cie dlać po glą dy ca łe go spo łe czeń stwa.
Nie po win no być tak, że to me dia ko mer cyj ne, tj. Pol sat
News, wy rę cza ją me dia pu blicz ne w rze tel nym prze ka zy -
wa niu in for ma cji, tak jak by ło to w przy pad ku ma ni fe sta -
cji dział kow ców.
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Rów nie kry tycz nie na le ży od nieść się do in for ma cji,
któ re po ja wi ły się  w nie któ rych me diach, np. sta cji
TVN24 dla któ rej naj waż niej szym new sem wy ni ka ją cym
ze zgro ma dze nia kil ku na stu ty się cy dział kow ców z ca łej
Pol ski by ło za mknię cie kil ku war szaw skich ulic. Rów nie
kry tycz nie na le ży oce nić nie praw dzi we in for ma cje, któ re
po da wa li dzien ni ka rze tej że sta cji.  Wpro wa dzi li opi nię
pu blicz ną w błąd, in for mu jąc, że po wo dem zwo ła nia ma -
ni fe sta cji jest – i tu uwa ga – chęć osła bie nia mo no po lu
PZD przez dział kow ców. Wie dząc, jak wie lu od bior ców
in for ma cje po da ne w te le wi zji przyj mu je za praw dzi we,
moż na uznać, że by ło to jaw ne dzia ła nie na szko dę
wszyst kich dział kow ców, któ rzy przy by li do War sza wy,
by upo mnieć się o usta wę, któ ra ochro ni ogro dy i za pew -
ni im pra wo do po sia da nia ogól no pol skiej or ga ni za cji.

Dział kow cy to tak że oby wa te le na sze go kra ju, któ rzy
od 23 lat są sys te ma tycz nie nę ka ni na róż ne spo so by  tyl -

ko po to, by po zba wić ich grun tów, któ re użyt ku ją. Za słu -
gu ją na uwa gę me diów, bo o tych pro ble mach po win no
wie dzieć ca łe spo łe czeń stwo. Jak wska zu ją son da że, spo -
łe czeń stwo jest za ist nie niem ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych, do ce nia je i udzie la im po par cia.

KR PZD nie mo że po zo stać obo jęt na wo bec tak licz -
nych prze kła mań i nad użyć, któ re po ja wi ły się w me diach,
dla te go wy ra ża swój kry tycz ny sto su nek co do spo so bu
przed sta wia nia ogól no pol skiej ma ni fe sta cji dział kow ców
w środ kach ma so we go prze ka zu. KR PZD stwier dza, że
wy si łek kil ku na stu ty się cy dział kow ców – z nie wia do -
mych po wo dów - zo stał po mi nię ty, nie do ce nio ny, zmar gi -
na li zo wa ny i zba ga te li zo wa ny. Z ża lem stwier dza, że
me dia, któ re nie bez po wo du na zy wa ne są IV wła dzą 
w na szym kra ju, za dzia ła ły jaw nie na szko dę mi lio na oby -
wa te li, któ rzy wal czą je dy nie o pra wo, po zwa la ją ce im na
spo koj ne ko rzy sta nie z ogro dów.

Kra jo wa Ra da 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Choć ogól no pol ska ma ni fe sta cja dział kow ców przy nio -
sła po zor ną zmia nę sta no wi ska PO w sto sun ku do za pi -
sów pro jek tu oby wa tel skie go, to spra wa no wej usta wy
utkwi ła w mar twym punk cie. Kwe stią spor ną po zo sta je
bo wiem art. 30 dot. „pseu do uwłasz cze nia”. Naj now szy
chwyt PO to za gra nie po zor nie cał kiem zgrab ne, choć
kom plet nie nie prze my śla ne. Spraw dzo na przez la ta spra -

wo wa nia wła dzy dro ga nie koń czą cych się obiet nic, z któ -
rych kom plet nie nic nie wy ni ka, tym ra zem mo że oka zać
się przy sło wio wym gwoź dziem do trum ny PO. Bo wiem
tzw. „uwłasz cze nie” to zwy kły koń tro jań ski, któ ry choć 
z wierz chu wy glą da ład nie, to kry je w so bie du że nie bez -
pie czeń stwo dla ogro dów i dział kow ców.

II. Z PRAC SEJMU

1. Koń tro jań ski PO w usta wie dział ko wej

No wa usta wa znów w Try bu na le?

Za pis w for mie pro po no wa nej przez PO stwa rza po waż -
ne za gro że nie, że no wa usta wa bę dzie nie zgod na z Kon -
sty tu cją. Zwią zek Miast Pol skich jed no znacz nie za po -
wie dział, że je śli pro po zy cja PO zo sta nie prze for so wa na,
to za skar ży no wą usta wę do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.

Pa trząc na do tych cza so we orze cze nia TK dot. uwłasz cze -
nia ja sne sta je się, że za pis w ta kiej for mie zo sta nie za -
kwe stio no wa ny. Nie moż na bo wiem de cy do wać o cu dzej
wła sno ści za ple ca mi wła ści cie la, a więc gmin. 

Za pro po no wa na przez PO kon cep cja jest nie spój na 

War sza wa, dnia 17 paź dzier ni ka 2013 r.

Fał szy we in for ma cje sprze da ją się naj le piej
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z po zo sta ły mi roz wią za nia mi pro jek tu oby wa tel skie go 
i czy ni go dys funk cjo nal nym. Sy tu acja, ja ka wy two rzy ła -
by się w ogro dach pod wzglę dem praw nym i or ga ni za cyj -
nym bę dzie zwy kłym ab sur dem. To tak, jak by w pań stwie
ist niał du alizm wła dzy i dwa par la men ty. PO zmie rza bo -
wiem do te go, by w ogro dach po ja wi ły się dwie ka te go rie
dział kow ców. Tych lep szych, któ rym szczę ście do pi sa ło 
i sta ną się współ wła ści cie la mi, oraz tych gor szych, któ rzy
przez zwy kły brak szczę ścia, po zo sta ną je dy nie zwy kły mi
użyt kow ni ka mi. Każ da de cy zja dot. funk cjo no wa nia ogro -

du bę dzie wy ma ga ła uzy ska nia zgo dy wszyst kich współ -
wła ści cie li, a więc ze bra nia obu par la men tów. A co je śli ta -
kie udzia ły wła sno ścio we sku pi w swo im rę ku je den
zmyśl ny i przed się bior czy czło wiek? Jak wów czas bę dzie
wy glą da ło funk cjo no wa nie ta kie go ogro du? War to za uwa -
żyć też, że ci „gor si” dział kow cy to głów nie ci z du żych
miast, ta kich jak War sza wa, Ka to wi ce czy Łódź, gdzie nie
bę dzie prak tycz nie żad nej szan sy na ja kie kol wiek
„uwłasz cze nie się”. 

Kom pli ka cji cd.

„Pseu do uwłasz cze nie” sta wia rów nież pod zna kiem za -
py ta nia, nie zwy kle istot ne dla dział kow ców, zwol nie nia
po dat ko we. Ich za sad ność ist nie je tyl ko wte dy, gdy dział -
ko wiec ko rzy sta z zie mi pu blicz nej na ści śle okre ślo nych

za sa dach i w ści śle okre ślo nym ce lu. Ta kie za sa dy i na -
rzu co ny z gó ry cel dzia ła nia nie obo wią zu je jed nak wła -
ści cie li. Dla cze go więc je den wła ści ciel miał by pła cić za
to, że po sia da zie mię, a in ny ma być z te go zwol nio ny? 

Szczu cie oby wa te li

Dar mo we roz daw nic two zie mi na le żą cej do gmin wy -
wo łu je ne ga tyw ne re ak cje nie tyl ko wśród sa mych dział -
kow ców. Spo łe czeń stwo na sta wio ne do tąd po zy tyw nie
za rów no do dział kow ców, jak i dal sze go ist nie nia ogro -
dów, za czy na bu rzyć się prze ciw roz da wa niu mie nia sa -
mo rzą do we go „za dar mo”, i co raz mniej przy chyl nym

okiem pa trzy na ca ły ruch ogrod nic twa dział ko we go. Czy
o to cho dzi wła dzy, aby prze ko nać spo łe czeń stwo, że
dział kow cy są ni ko mu nie po trzeb ni i pró bu ją je dy nie wy -
cią gnąć jak naj wię cej dla sie bie kosz tem spo łecz no ści lo -
kal nej?

Dział kow cy chcą spo ko ju

Wśród dział kow ców pa nu je po wszech ne prze ko na nie,
że „pseu do uwłasz cze nie”, to ko lej ny – po opie sza łym
pro wa dza niu prac w pod ko mi sji kie ro wa nej przez po słan -
kę Kry sty nę Si biń ską (PO) – spo sób na opóź nie nie wej ścia
w ży cie no wej usta wy o ROD. Pa mię tać na le ży, że do ter -
mi nu wy zna czo ne go przez TK po zo sta ło je dy nie ok. 80

dni, a osią gnię cie do tych cza so we go eta pu prac za ję ło Sej -
mo wi po nad 8 mie się cy. Dla dział kow ców prio ry te tem
jest, aby nie kon tro lo wa ne wej ście w ży cie wy ro ku TK nie
po zba wi ło ich praw, któ re już po sia da ją, a nie kwe stia
uwłasz cze nia. 

PZD za uwłasz cze niem dział kow ców

Po dob ne sta no wi sko w spra wie uwłasz cze nia zaj mu je
Zwią zek dział kow ców. Zda niem PZD, re gu la cja kwe stii
tzw. uwłasz cze nia po win na zo stać prze pro wa dzo na od ręb -
ną usta wą, gdyż tyl ko ta kie roz wią za nie po zwo li po dejść
do te go trud ne go te ma tu w spo sób kom plek so wy. Zwią zek
uwa ża, że uwłasz cze nie mu si speł niać trzy za sad ni cze wa -
run ki, tj. re al ność, po wszech ność i funk cjo nal ność. Po nad -
to, zda niem PZD, pod ję cie te ma tu uwłasz cze nia w oso-
b nej usta wie umoż li wi prze pro wa dze nie sze ro kich kon -
sul ta cji wśród wszyst kich stron, a w szcze gól no ści dział -

kow ców oraz wła ści cie li te re nów.
O co tak na praw dę cho dzi Plat for mie – za sta na wia ją się

dział kow cy. – Czy cho dzi o do bro ogro dów, czy mo że 
o ich roz wa le nie? Czyż by pre mier nie wie dział, jak wy -
brnąć z wła snych obiet nic? Bo wiem je dy nym ar gu men -
tem, ja ki pa da z ust przed sta wi cie li par tii rzą dzą cej jest to,
że ta kich roz wią zań ocze ku je Do nald Tusk. Choć
Platforma Obywatelska  de kla ro wa ła wo lę za koń cze nia
prac nad pro jek tem jak naj szyb ciej, to spra wa no wej usta -
wy o ROD wy da je się być z każ dym dniem co raz bar dziej
skopli ko wa na.

AH

Za gro że nia tzw. „uwłasz cze nia”



Z dnia na dzień PO ujaw nia ko lej ne, jesz cze bar dziej za -
ska ku ją ce ob li cze swo jej wi zji „uwłasz cze nia” dział kow -
ców. Uwłasz cza nie dział kow ców, któ rym tak chęt nie
chwa lą się przed sta wi cie le par tii pre mie ra D. Tu ska, przyj -
mu je co raz bar dziej ka ry ka tu ral ną po stać. Nie licz ni, któ -
rzy jesz cze chcie li wie rzyć w obiet ni ce PO, mo gą czuć się
oszu ka ni.

Naj pierw oka za ło się, że „wiel kie uwłasz cze nie” ogra -
ni czy ło się wy łącz nie do dzia łek, któ re już dziś są wła sno -
ścią, bądź też w użyt ko wa niu wie czy stym or ga ni za cji
dział kow ców. Tak więc au to ma tycz nie wy łą czo no z nie go
po nad 1/3 dział kow ców. Za pew ne przez „przy pa dek” wy -
klu cze nie do ty czy ło głów nie dział kow ców z naj więk szych
miast – gdzie rzą dzi głów nie PO i te re ny są naj bar dziej
po żą da ne przez de we lo pe rów.

Po tem wy szło na jaw, że Platforma Obywatelska „za -
po mnia ła” po in for mo wać, iż uwłasz cze nie bę dzie moż li -
we, o ile gmi na nie sko rzy sta z pra wa pier wo ku pu – za
1% war to ści.

Jed nak, to co uchwa li li po sło wie PO na ostat nim po sie -
dze niu, prze ro sło wszel kie ocze ki wa nia. Otóż ża den
dział ko wiec nie uwłasz czy się na swo jej dział ce. Za -
miast na być wła sność lub użyt ko wa nie wie czy ste do ka -
wał ka zie mi, każ dy z nich otrzy ma moż li wość na by cia co
naj wy żej udzia łu w pra wie do te re nu.

Tak więc za miast pra wa do kon kret nej dział ki, dział ko -
wiec ma stać się „mi kro udzia łow cem”. Dla cze go mi kro?
Bo w ogro dzie, któ ry ma 100 dzia łek, udział dział kow ca
wy nie sie 1/100; w ogro dzie z 300 dział ka mi – 1/300; 
w ogro dzie z 1000 dzia łek – 1/1000 itd.

Mó wi ły ja skół ki, że nie do bre są spół ki

PO, sły ną ca z „po zy tyw ne go” sto sun ku do ogro dów, do -
szła za pew ne do wnio sku, że nie mo gąc prze for so wać
„pro jek tu de we lo per skie go”, za pro po nu je dział kow com
spe cjal ną for mu łę uwłasz cze nia, któ ra jak ulał pa su je do
sta re go po wie dze nia o współ wła sno ści. W sen sie eko no -
micz nym dział kow com ta kie uwłasz cze nie nic nie da. Za
to nie mal na 100% unie moż li wi pro wa dze nie ogro dów 
i szyb ko do pro wa dzi do ich upad ku.

Współ wła sność, czy też współ użyt ko wa nie wie czy ste,
ozna cza bo wiem ko niecz ność uzy ska nia zgo dy wszyst -
kich współ wła ści cie li na każ dą waż niej szą de cy zję, np.
in we sty cję (bo to de cy zja prze kra cza ją ca tzw. zwy kły za -
rząd). Mniej waż kie spra wy, miesz czą ce się ra mach tzw.
zwy kłe go za rzą du, bę dą wy ma ga ły zgo dy więk szo ści

udzia łow ców. Do te go każ da z nich bę dzie mo gła zo stać
za skar żo na do są du przez choć by jed ne go, naj mniej sze go
udzia łow ca.

Po nad to pro po zy cja PO nie da je od po wie dzi na jesz cze
je den pro blem – każ dy ze współ wła ści ciel ma ta kie sa mo
pra wo do każ de go ka wał ka rze czy – do każ de go m2 zie mi.
A więc, każ dy z udzia łow ców bę dzie miał ta kie sa mo pra -
wo prze by wać i użyt ko wać każ dy ka wa łek, każ dej dział -
ki w ogro dzie.

Ła two so bie wy obra zić, jak i w ja kich wa run kach bę -
dzie wy glą da ło za rzą dza nie ROD i je go funk cjo no wa nie.
Wy star czy je den, czy dwóch bar dziej „aser tyw nych”
współ upraw nio nych, aby po byt w ogro dzie prze stał ko ja -
rzyć się z re lak sem, a za czął być toż sa my ze stre sem.

Pro gram Po wszech nej Pry wa ty za cji bis?

Czy jed nak nikt nie ma szans na sko rzy sta nie na no wej
for mu le uwłasz cze nia pro po no wa nej przez PO? Ależ
skąd że, nie wąt pli wie ta cy się znaj dą, tyle że ra czej nie na -
le ży szu kać ich wśród dział kow ców. Je że li ko goś bę dzie
bo wiem stać na wy ku pie nie więk sze go „pa kie tu” udzia -
łów, mo że to być do sko na ły in te res.

Zgod nie z pra wem, każ dy ze wspól ni ków ma pra wo wy -
stą pić z żą da niem znie sie nia współ wła sno ści (współ użyt -
ko wa nia wie czy ste go) po przez fi zycz ne wy dzie le nie
czę ści nie ru cho mo ści. Oczy wi ście, gdy, ktoś ma udział
rzę du 1/1000, czy na wet 1/100, ope ra cja ta ka nie bę dzie
mia ła sen su. Dla te go drob ne udzia ły nie bę dą mia ły więk -
szej war to ści. Ale gdy ktoś sku pi ich wię cej, wów czas in -
te res na bę dzie zu peł nie in ne go wy mia ru.

Wy obraź my so bie, że ktoś na by wa pra wa do udzia łów
od 50 dział kow ców w 100-dział ko wym ogro dzie o po -
wierzch ni 4 ha. Je że li wy od ręb ni swój udział, da mu to
2ha (20 000 m2). Jest więc o co wal czyć. Trze ba tyl ko
mieć za co wy ku pić udzia ły od „sza racz ków”. Ja ko ży wo
przy po mi na to Pro gram Po wszech nej Pry wa ty za cji. Wów -
czas też każ dy oby wa tel do stał świa dec two. Ale czy przy -
sło wio wy Ko wal ski się na tym wzbo ga cił? Jed no, czy
na wet ty siąc świa dectw, mia ło war tość gro szo wą. Ale
pew na gru pa osób – którą stać by ło na sku pie nie na praw -
dę du żej ilo ści tych pa pie rów – za ro bi ła kro cie. Gdy się
zwa ży, kto prze for so wał PPP, au to ma tycz nie na su wa się
py ta nie – czyż by za ro bio ne wów czas mi lio ny już się koń -
czy ły i czas na „po wszech ną pry wa ty za cję” w ogro dach?

2. Zni ka ją ce uwłasz cze nie
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To tyl ko nie któ re z aspek tów zmian prze gło so wa nych
przez po słów PO w za ci szu pod ko mi sji. PO na dal nie od -
po wie dzia ła na py ta nie cho ciaż by o to, co ma ją zro bić są -
sie dzi współ udzia łow ca, któ ry na dział ce za cznie
pro wa dzić np. ho dow lę li sów? Co z po dat ka mi – na spry -
wa ty zo wa ne ogro dy chce je na ło żyć Mi ni ster stwo Fi nan -
sów? Co z opła ta mi za użyt ko wa nie wie czy ste, czy

za pła cą je tyl ko uwłasz cze ni współ wła ści cie le, czy mo że
ob cią żać ma ją wszyst kich dział kow ców? I wresz cie, co 
z oby wa tel skim pro jek tem usta wy o ROD, pod pi sa nym
przez pra wie 1 000 000 oby wa te li? Czy kli ku po słów, któ -
rzy łącz nie otrzy ma li 80 000 gło sów, ma ty tuł, by w swo -
im gro nie tak zmie niać pro jekt oby wa tel ski, że sta je się
on an ty te zą te go, pod czym pod pi sa li się oby wa te le?

BP

O co jesz cze war to za py tać PO?

3. Czas dzia ła co raz bar dziej na nie ko rzyść dział kow ców

Mniej niż 80 dni – ty le cza su po zo sta ło do wej ścia w ży -
cie no wej usta wy dział ko wej. 236 dni – ty le mi nę ło od
zło że nia pro jek tu oby wa tel skie go w Sej mie. Oce nia jąc do -
tych cza so wy spo sób i tem po prac  nad ini cja ty wą oby wa -
tel ską moż na mieć po waż ne wąt pli wo ści, czy rze czy-

wi ście dni któ re zo sta ły do wej ścia w ży cie no wej usta wy
(mu si to być przed 21 stycz nia 2014 r.) bę dą wy star cza ją -
ce. Do tej po ry wie le cza su ucie kło po słom mię dzy pal ca -
mi, a naj waż niej sze eta py pro ce su le gi sla cyj ne go, są do-
pie ro przed na mi.

Co za na mi, co przed na mi?

Przy po mnij my so bie w skró cie, co dzia ło się z usta wą
dział ko wą przez ostat nie osiem mie się cy.

Do kład nie 5 lu te go br. bli sko mi lion de kla ra cji po par -
cia dział kow ców dla pro jek tu oby wa tel skie go zo sta ło zło -
żo nych w Sej mie. Po nad dwa mie sią ce póź niej (17.04)
pro jekt oby wa tel ski, oraz trzy pro jek ty po sel skie, tra fi ły
do pierw sze go czy ta nia. Więk szość sej mo wa za de cy do -
wa ła, że pro jek ty te bę dą pro ce do wa ne da lej. Po nad mie -
siąc póź niej (18.05) po sło wie uzna li, że pro jek tem
wio dą cym w dal szych pra cach sej mo wych bę dzie pro jekt
dział kow ców. Moż na po wie dzieć, że na tym eta pie w mia -
rę spo koj ne, ale z pew no ścią dość opie sza łe, pro ce do wa -
nie nad pro jek tem oby wa tel skim się za koń czy ło. Ko lej ne
czte ry mie sią ce upły nę ły bo wiem pod zna kiem prze py -
cha nek po li tycz nych, by ły wal ką Związ ku i Ko mi te tu 
o każ dy, naj drob niej szy za pis znaj du ją cy się w pro jek cie
po par tym wo lą mi lio na oby wa te li. Nie ste ty po sło wie –
głów nie PO – oka za li się nie ugię ci. Efek tem te go by ła ra -
dy kal na zmia na pro jek tu oby wa tel skie go i wpro wa dze nie
do nie go sze re gu nie ko rzyst nych zmian. „Je że li usta wa 
w obec nym kształ cie sta ła by się pra wem, to w szyb kim
cza sie ogro dy dział ko we prze sta ły by funk cjo no wać. 
W ża den spo sób za pi sy te nie za bez pie cza ją naj waż niej -
szych praw dzial kow ców, są dla nich wręcz szko dli we.
Nie po zna ję pro jek tu oby wa tel skie go” – pod su mo wy wał
kil ku mie sięcz ny uro bek pod ko mi sji Sej mo wej,  któ ra
swo je pra ce za koń czy ła 25 wrze śnia,  pre zes PZD Eu ge -
niusz Kon drac ki. Pod czas za pla no wa nych na 9 i 10 wrze -
śnia br. po sie dzeń Ko mi sji In fra stuk tu ry oraz Sa mo rzą du

i Po li ty ki Re gio nal nej po praw ki te mia ły zo stać przy ję te,
jed nak dział kow cy po sta no wi li za ma ni fe sto wać swój
sprze ciw. 10 paź dzier ni ka bli sko 15 ty się cy użyt kow ni -
ków dzia łek przy je cha ło do War sza wy, by wziąć udział w
ogól no pol skiej ma ni fe sta cji dział kow ców. Ini cja ty wa ta
przy nio sła  ocze ki wa ny suk ces. Jej efek tem by ło to, że po -
sło wie Plat for my Oby wa tel skiej (wbrew swe mu wcze -
śniej sze mu sta no wi sku),uzna li że bli sko 30 po pra wek
Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej jest słusz nych, rze -
czo wych, dla te go  po win ny zo stać wpro wa dzo ne do pro -
jek tu usta wy. Je dy nym nie roz strzy gnię tym pro ble mem
po zo sta ło uwłaszcze nie. Obie stro ny da ły so bie dwa ty go -
dnie na roz wią za nie spor nej kwe stii. Obec nie roz mo wy są
w to ku. Je że li doj dzie do po ro zu mie nia, to pro jekt oby -
wa tel ski bę dzie mógł być da lej pro ce do wa ny.

Efek tem ośmiu mie się cy pra cy po słów jest to, że uda ło
się im roz mon to wać pro jekt oby wa tel ski, by na stęp nie
przy wró cić go po now nie do nie mal pier wot ne go kształ tu.
Tym cza sem czas bie gnie nie ubła gal nie, a ini cja ty wę oby -
wa tel ską cze ka wie le po waż niej szych eta pów. Ja kich? Oto
one:

• Jak wia do mo wy ni kiem prac i ob rad Ko mi sji In fra -
struk tu ry oraz Sa mo rzą du Te ry to rial ne go i Po li ty ki Re gio -
nal nej bę dzie spra woz da nie, któ re mu si tra fić pod ob ra dy
Sej mu na tzw. trze cie czy ta nie.

• Po przed sta wie niu spra woz da nia po sło wie glo so wać
bę dą nad ewen tu al nym wnio skiem o od rzu ce nie pro jek tu
w ca ło ści, nad po praw ka mi do po szcze gól nych ar ty ku łów,
a wresz cie nad przy ję ciem pro jek tu w ca ło ści w brzmie niu
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za pro po no wa nym przez ko mi sję, wraz ze zmia na mi wy -
ni ka ją cy mi z ewen tu al nie prze gło so wa nych po pra wek.

• Sejm uchwa la usta wę zwy kłą więk szo ścią gło sów 
w obec no ści co naj mniej po ło wy licz by po słów. Je śli tak
się sta nie – wów czas Mar sza łek Sej mu prze ka zu je usta -
wę do Se na tu RP, któ ry ma 30 dni na za ję cie sta no wi ska.

• Usta wa tra fia do od po wied nich se nac kich ko mi sji, któ -
re w ter mi nie 14 dni mu szą ją prze ana li zo wać i opra co -
wać pro jekt sta no wi ska Se na tu.

• Na stęp nie na po sie dze niu ple nar nym od by wa się de ba -
ta i gło so wa nie, któ re go efek tem jest uchwa ła – mo że ona
za wie rać wnio sek o przy ję cie usta wy bez zmian, od rzu -
ce nie ca ło ści lub o wpro wa dze nie po pra wek.

• Je śli w ter mi nie 30 dni Se nat nie po dej mie sto sow nych
de cy zji, wów czas usta wę uzna je się za przy ję tą w brzmie -
niu pro po no wa nym przez Sejm.

• Przy ję cie przez Se nat usta wy bez zmian, po wo du je, że
tra fia ona do Pre zy den ta RP.

• Od rzu ce nie lub wpro wa dze nie po pra wek przez Se nat,
spra wia, że usta wa wra ca po now nie do Sej mu RP.

• Na stęp nie w ko mi sji, któ ra pra co wa ła wcze śniej nad
pro jek ta mi wraz z se na to rem spra woz daw cą opra co wy -
wa ne jest ko lej ne spra woz da nie, w któ rym wnio sku je się
bądź o przy ję cie se nac kich po pra wek w ca ło ści lub w czę -
ści, bądź o ich od rzu ce nie.

• Po za koń cze niu prac w Se na cie, usta wa tra fia do Pre -
zy den ta RP, któ ry ma 21 dni na pod pi sa nie usta wy, a na -
stęp nie za rzą dza jej pu bli ka cję w Dzien ni ku Ustaw.

• Pre zy dent mo że też od mó wić pod pi sa nia usta wy 
i skie ro wać ją do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.

Na le ży jed nak mieć na dzie ję, że przed 21 stycz nia 2014 r.
obok 924 801 pod pi sów oby wa te li, któ rzy już opo wie dzie -
li się za pro jek tem oby wa tel skim, znaj dzie się rów nież
pod pis nr 924 802 zło żo ny przez Pre zy den ta RP Bro ni sła -
wa Ko mo row skie go.

MZ

4. Dział kow cy za nie po ko je ni mil cze niem

Pod czas ma ni fe sta cji po li ty cy par tii rzą dzą cej de kla ro -
wa li, że je dy ny nie roz wią za ny do tąd pro blem w od nie sie -
niu do no wej usta wy (do ty czą cy uwłasz cze nia) zo sta nie
roz wią za ny w cią gu naj bliż szych dwóch ty go dni. Stro ny
po sta no wi ły, że nad spra wą po chy lą się wspól nie, tak by
jak naj szyb ciej do pro wa dzić do kom pro mi su w tej spra -
wie. Kom plet na ci sza, jak w tym te ma cie za pa dła po 10
paź dzier ni ka bu dzi spo re za nie po ko je nie. Dział kow cy 
i Okrę go we Za rzą dy prze sy ła ją li sty, z któ rych ja sno wy -
ni ka, że brak ja kie go kol wiek dzia ła nia w tej kwe stii bu dzi
spo re za strze że nia, co do mo ty wów ta kie go po stę po wa -
nia i jest nie do za ak cep to wa nia przez śro do wi sko dział -
kow ców. Po ja wia ją się licz ne wąt pli wo ści i py ta nia, czy
nie jest to ro bio ne ce lo wo po to, by nie uchwa lić usta wy
w wy zna czo nym przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny ter mi nie.
Pa trząc bo wiem na ucie ka ją cy czas i ko lej ne eta py pro ce -

su le gi sla cyj ne go, ja kie mu si przejść no wa usta wą, by stać
się obo wią zu ją cym pra wem, trud no unik nąć py tań o to,
czy aby na pew no po sło wie chcą ją uchwa lić jak naj szyb -
ciej. Wszak o wie le wię cej ko rzy ści za rów no dla sa mo -
rzą dów i ich bu dże tów, jak i dla przy szłych in we sto rów 
i ich pla nów, przy nio sło by znacz ne opóź nie nie wej ścia 
w ży cie no wej usta wy dział ko wej. Wów czas bo wiem dział -
kow cy zo sta li by po zba wie ni wszyst kie go, co przez wie le
lat, ogro mem pra cy i wła snych na kła dów fi nan so wych,
zbu do wa li. Cel, któ ry wie lu po li ty kom to wa rzy szy od sa -
me go po cząt ku ba ta lii o usta wę dział ko wą, a więc „od zy -
ska nie” przez gmi ny 43 tys. ha zie mi, na któ rej znaj du ją się
ogro dy dział ko we, zo stał by osią gnię ty. Po zor ny brak dzia -
ła nia mo że być więc skal ku lo wa ną me to dą dzia ła nia. Py ta -
nie tyl ko o czy je do bro tu taj cho dzi i czy po li ty kom
na praw dę le ży na ser cu do bro ogro dów, i dział kow ców?

AH

W dniu 26 wrze śnia 2013 r. od by ło się ko lej ne po sie -
dze nie Kra jo wej Ra dy PZD, któ re mu prze wod ni czył Pre -
zes Związ ku Eu ge niusz Kon drac ki.  

III. Z PRAC KR PZD

Ja ko pierw szy głos za brał Pre zes Polskiego Związku
Działkowców Eu ge niusz Kon drac ki, któ ry pod su mo wał
prze bieg ma ni fe sta cji, któ re od by ły się 20 wrze śnia 2013 r.

• XIII posiedzenie Krajowej Rady PZD 
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pod Urzę da mi Wo je wódz ki mi w ca łym kra ju. Człon ko -
wie KR PZD z po szcze gól nych okrę gów zda wa li re la cje
z ich prze bie gu. We wszyst kich mia stach wo je wódz kich
ma ni fe sta cje od by ły się o tej sa mej go dzi nie, z wiel kim
za an ga żo wa niem, ha sła mi, co po twier dza zde cy do wa ne
dzia ła nia Związ ku jak rów nież si łę, jed ność i in te gra cję
dział kow ców. Naj więk sza ma ni fe sta cja od by ła się we
Wro cła wiu. Udział w niej wzię ło oko ło 2000 dział kow -
ców z okrę gu su dec kie go, wro cław skie go i le gnic kie go.
Du że ma ni fe sta cje od by ły się rów nież w Szcze ci nie, Po -
zna niu, Kra ko wie, Go rzo wie, w Ło dzi, w War sza wie. Kra -
jo wa Ra da PZD oce ni ła ma ni fe sta cje ja ko licz niej sze,
le piej zor ga ni zo wa ne, bar dziej do cie ra ją ce do spo łe czeń -
stwa, w któ re za an ga żo wa ło się wie lu świa do mych za gro -
że nia, zwy kłych dział kow ców. Re la cje z ma ni fe sta cji
przed sta wi li: Ja nusz Mosz kow ski oraz Bar ba ra Ko rol czuk
z OZ we Wro cła wiu, Zyg munt Wój cik z OZ Świę to krzy -
skie go, Mi chał Kraw czyk z OZ Ślą skie go oraz An drzej
Wo sik z OZ w Czę sto cho wie, któ rzy wspól nie uczest ni -
czy li w ma ni fe sta cji w Ka to wi cach, Ma rian Pa siń ski z OZ
w Zie lo nej Gó rze oraz Piotr Wilms z OZ w Go rzo wie
Wiel ko pol skim or ga ni zu ją cy wspól ną ma ni fe sta cję w Go -
rzo wie Wlkp., Zdzi sław Śli wa z OZ w Po zna niu oraz Cze -
sław Smo czyń ski z OZ w Gdań sku. 

Rów nie waż nym te ma tem po sie dze nia by ła in for ma cja

o prze bie gu po sie dze nia Pod ko mi sji Nad zwy czaj nej i wy -
ni kach jej pra cy. Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki pod -
su mo wu jąc pra ce pod ko mi sji stwier dził, że nikt nie
spo dzie wał się ta kiej ma ni pu la cji w pra cach nad usta wą.
Naj bar dziej bul wer su ją ce by ło po zba wie nie moż li wo ści
za bie ra nia gło su przez stro nę spo łecz ną. Mec. To masz Ter -
lec ki i Mec. Bar tło miej Piech przed sta wi li człon kom KR
PZD me ry to rycz ne re zul ta ty prac nad no wą usta wą.  Po
ko lej nych po sie dze niach pod ko mi sji moż na stwier dzić, że
po sło wie PO by li co raz bar dziej bez względ ni w swo im
za cho wa niu, co do pro wa dzi ło do te go, że sku tecz nie uda -
ło im się za mie nić pro jekt oby wa tel ski w pro jekt swo je go
au tor stwa.

Kra jo wa Ra da przy ję ła rów nież Sta no wi sko w spra wie
prze bie gu i wy ni ków prac Nad zwy czaj nej Pod ko mi sji
zwią za nych z pro ce do wa niem pro jek tów ustaw o ROD,
Apel do Pa ni Ewy Ko pacz Mar sza łek Sej mu w spra wie
spo wo do wa nia usu nię cia z pro jek tu usta wy kon tro wer syj -
nych za pi sów i do pro wa dze nia do przy wró ce nia roz wią -
zań za war tych w pro jek cie oby wa tel skim usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych, Apel do Pa na Do nal da
Tu ska Pre ze sa Ra dy Mi ni strów w spra wie za po bie że nia
prze dłu ża ją cym się pra com nad usta wą o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych oraz Apel do Dział kow ców w spra -
wie wzię cia udzia łu w ogól no pol skiej ma ni fe sta cji.

Po rzą dek ob rad:
1. Otwar cie po sie dze nia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wy bór Ko mi sji Uchwał i Wnio sków.
4. Stwier dze nie pra wo moc no ści ob rad.
5.Oce na ma ni fe sta cji w dniu 20 wrze śnia 2013 r. przed
urzę da mi wo je wódz ki mi.
6. Przy go to wa nie do ma ni fe sta cji ogól no kra jo wej 
w War sza wie.
7. In for ma cja o prze bie gu po sie dze nia Pod ko mi sji Nad -

zwy czaj nej i wy ni kach jej pra cy. Wnio ski.
8. In for ma cja w spra wie ak tyw no ści okrę gów w obro nie
pro jek tu oby wa tel skie go. Wnio ski.
9. Dys ku sja.
10. Spra wy or ga ni za cyj ne
11. Pod ję cie uchwał.
12. Spra wy róż ne.
13. Za koń cze nie po sie dze nia. 

1. Win cen ty Ku lik – Su dec ki
Prze wod ni czą cy

2. Bar ba ra Ko kot – Byd goszcz
3. Ma rian Pa siń ski – Zie lo na  Gó ra

4. Jó zef Ro ma now ski – Szcze cin
5. Sta ni sław Su szek – Ko sza lin
6. An drzej Wo sik – Czę sto cho wa
7. Sta ni sław Za wad ka – Ma zo wiec ki

Kra jo wa Ra da wy bra ła Ko mi sję Uchwał i Wnio sków w skła dzie:
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Utwo rzo na de cy zją po łą czo nych Ko mi sji In fra struk tu ry
oraz Sa mo rzą du Te ry to rial ne go i Po li ty ki Re gio nal nej
Nad zwy czaj na Pod ko mi sja mia ła za jąć się przy go to wa -
niem no wej usta wy o ROD.

Za da nie nie by ło ła twe, ale nie wąt pli wie moż li we do
wy ko na nia. Po sło wie do sta li do bry pro jekt usta wy przy -
go to wa ny przez Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej, któ -
ry uzna li, ja ko wio dą cy w swo jej pra cy. W tym mo men cie
wy da wa ło się, że wy star czy ło pra co wać nad tym do ku -
men tem je dy nie pod wzglę dem le gi sla cyj nym, aby prze -
pi sy nie by ły wa dli we, zgod ne z Kon sty tu cją i in ny mi
po wszech nie obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi. Po mi mo wie lu
za wi ro wań i po li tycz nych prze py cha nek po mię dzy człon -
ka mi pod ko mi sji po sło wie z koń cem lip ca br. za koń czy li
pra cę przed kła da jąc spra woz da nie. Jed nak efekt fi nal ny
nie oka zał się sa tys fak cjo nu ją cy. Licz ne po praw ki prze -
for so wa ne przez po słów Platformy Obywatelskiej za owo -
co wa ły wnie sie niem sze re gu za strze żeń Ko mi te tu Ini cja-
ty wy Usta wo daw czej, kil ku re sor tów oraz eks per tów
praw nych, dla te go de cy zją po łą czo nych ko mi sji pro jekt
po now nie skie ro wa ny zo stał do pod ko mi sji. To co się zda -
rzy ło na ko lej nych po sie dze niach pod ko mi sji jed no znacz -
nie wska zy wa ło, że po sło wie PO wca le nie zre zy gno wa li
z za mia ru prze for so wa nia swo ich kon cep cji de sta bi li zu -
ją cych funk cjo no wa nia ogro dów. Przede wszyst kim prze -
ja wi ło się to w nie do pusz cze niu do roz pa try wa nia
po pra wek Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej za sła nia -
jąc się bra kiem umo co wa nia po łą czo nych ko mi sji w tym
za kre sie. Na nie wie le po ma ga ły ra cjo nal ne ar gu men ty
przed sta wi cie li PZD i peł no moc ni ków Ko mi te tu, rów nież
po słów opo zy cyj nych. Po praw ki Ko mi te tu zo sta ły zi gno -
ro wa ne. Spo wo do wa ło to opusz cze nie przez stro nę spo -
łecz ną oraz po słów opo zy cji po sie dze nia. Mi mo te go
pod ko mi sja w skła dzie po słów PO i SP przy ję ła więk szość
zgło szo nych po pra wek. Wyj ściem z tej nie for tun nej sy tu -
acji by ła ko lej na de cy zja po łą czo nych ko mi sji zo bo wią zu -
ją ca po słów do dal szych prac w pod ko mi sji i roz pa trze nia
wszyst kich po pra wek Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw -
czej.

Moż na by ło mieć na dzie ję, że tym ra zem po sło wie
uwzględ nią ra cje stro ny spo łecz nej i zmo dy fi ku ją swój
do tych cza so wy „uro bek” po wra ca jąc w istot nych za gad -
nie niach do roz wią zań z pro jek tu oby wa tel skie go. Sta ło
się jed nak ina czej. Dwa ostat nie po sie dze nia pod ko mi sji
po ka za ły tyl ko, że po sło wie PO by li co raz bar dziej bez -
względ ni w swo im za cho wa niu i nie skru sze ni jak twar dy

be ton usztyw ni li swo je sta no wi sko. Uod por ni li się na me -
ry to rycz ną ar gu men ta cję wno szą cych po praw ki.

Nie zna jo mość za gad nień, znie czu li ca na głos oby wa tel -
ski, nie przyj mo wa nie żad nej ar gu men ta cji, upór i brak
do brej wo li po słów PO i SP prze ja wia ły się przez ca ły czas
ob rad pod ko mi sji. Na nie wie le zda wa ły się wy stą pie nia
peł no moc ni ków Ko mi te tu po prze dza ją cej gło so wa nie, bo
i tak za każ dym ra zem de cy do wa ła aryt me ty ka, któ ra po -
ka za ła, że wspól nie PO i SP mo gą prze gło so wać wszyst -
ko co chcą, co też uczy ni li. Tą więk szo ścią, bez za ję cia
me ry to rycz ne go sta no wi ska od rzu ca no wie le po pra wek
Ko mi te tu. W efek cie pro jekt z każ dym gło so wa niem sta -
wał się co raz mniej oby wa tel ski. Na prze szło 40 zgło szo -
nych po pra wek tyl ko 7 zo sta ło przy ję tych. Naj istot niej sze
zo sta ły od rzu co ne.

Oce nia jąc tekst pro jek tu usta wy przy ję ty przez pod ko -
mi sję, Kra jo wa Ra da PZD stwier dza, że po sło wie zmar no -
wa li czas. Wpro wa dzo ne do pro jek tu oby wa tel skie go
zmia ny są na ty le istot ne i dys funk cjo nal ne, że my go
nie po zna je my. Jest to do ku ment sta no wią cy an ty te zę
głów nych za ło żeń ini cja ty wy oby wa tel skiej. Wpro wa dzo -
ne po praw ki za miast za bez pie czać funk cjo no wa nie ogro -
dów spo wo du ją ich pa ra liż.

Pseu do uw łasz cze nie prze for so wa ne przez PO, za miast
umoc nić po zy cję praw ną dział kow ców w rze czy wi sto ści
ni cze go im nie da je. Je dy ny fak tycz ny sku tek, to umoż li -
wie nie spe ku la cji te re na mi ogro dów dział ko wych przez
pod mio ty po sia da ją ce od po wied ni ka pi tał na sku po wa nie
udzia łów w pra wach do te re nów ogro dów. W ten ukry ty
spo sób PO zre ali zo wa ła swój pier wot ny za mysł – umoż -
li wie nia śro do wi skom de we lo per skim przej mo wa nie te -
re nów ogro dów na ce le ko mer cyj ne.

Tym sa mym po sło wie PO sprze nie wie rzy li się za pew -
nie niom pre mie ra Tu ska, że wszel kie zmia ny ini cja ty wy
oby wa tel skiej ma ją być po dyk to wa ne je dy nie dba ło ścią 
o kon sty tu cyj ność usta wy. Naj do bit niej świad czy o tym
fakt, iż za rów no z opi nii kon sty tu cjo na li stów, jak i na wet
mi ni sterstw, po praw ki do ty czą ce pseu do uw łasz cze nia na -
ru sza ją Kon sty tu cję. Po dob nie eks per ci oce ni li wpro wa -
dzo ne przez PO wy ga sze nie człon ko stwa dział kow ców 
w ich or ga ni za cji.

Kra jo wa Ra da PZD uzna je, że do świad cze nia z prac
pod ko mi sji do wo dzą, iż dla po słów PO idea spo łe czeń -
stwa oby wa tel skie go po zo sta je wy łącz nie pu stym ha słem.
Mi lion pod pi sów oby wa te li, ty sią ce li stów i pe ty cji nie
ma ją dla nich żad nej war to ści. Po sta wa po słów PO do bit -

Przy ję te do ku men ty:

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

z dnia 26 wrze śnia 2013 r.
w spra wie prze bie gu i wy ni ków prac Nad zwy czaj nej Pod ko mi sji zwią za nych 

z pro ce do wa niem pro jek tów ustaw o ROD
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nie do wo dzi, że głos oby wa tel ski ma dla nich zna cze nie
je dy nie przy urnach wy bor czych. A gdy usta na wia ją pra -
wo, wo la oby wa te li nie ma dla nich żad ne go zna cze nia.
Ta peł na bu ty po sta wa za skut ko wa ła w przy pad ku usta -
wy o ROD stwo rze niem w pod ko mi sji po twor ka i bu bla
le gi sla cyj ne go, dla te go do ku ment ten bę dzie wy ma gał głę -
bo kich zmian w dal szych pra cach po łą czo nych ko mi sji

sej mo wych. Bez nich no wa usta wa nie chyb nie znisz czy
do ro bek wie lu po ko leń pol skich dział kow ców i ich or ga -
ni za cji, tak jak zmia ny wpro wa dzo ne do pro jek tu po par -
te go przez mi lion oby wa te li znisz czy ły głów ną ideę te go
pro jek tu, stwo rze nia pra wa gwa ran tu ją ce go za cho wa nie
ogro dów dział ko wych dla obec nych i przy szłych po ko leń.

KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

War sza wa, dnia 26 wrze śnia 2013 r.

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

z dnia 26 wrze śnia 2013 r.
w spra wie za po bie że nia prze dłu ża ją cym się pra com nad usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Kra jo wa Ra da PZD z wiel kim nie po ko jem i tro ską o los
mi lio na ro dzin pol skich dział kow ców, któ ry stać się mo -
że ich udzia łem, je że li do dnia 21 stycz nia 2014 r. Sejm RP
nie uchwa li no wej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych, zwra ca się do Pa na Pre mie ra z ape lem o pod ję cie
nie zbęd nych dzia łań przez pod le ga ją ce Pa nu re sor ty oraz
par la men ta rzy stów kie ro wa nej przez Pa na Plat for my Oby -
wa tel skiej, by do ło żo no wszel kich sta rań aby na rzu co ny
wy ro kiem Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go ter min uchwa le nia
no wej usta wy zo stał do trzy ma ny.

Nasz nie po kój wy ni ka z ob ser wa cji to ku prac nad no wą
usta wą przez pod ko mi sję sej mo wą, a w szcze gól no ści
przez za sia da ją cych w niej po słów Plat for my Oby wa tel -
skiej, któ rzy wbrew przy ję tej de cy zji o uzna niu za wio dą -
cy oby wa tel ski pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych wpro wa dzi li do nie go da le ko idą ce zmia ny,
któ re znie kształ ca ją pro jekt i wy pa cza ją je go sens. Tym
sa mym pro jekt oby wa tel ski w prak ty ce nie  jest już tym
pro jek tem, któ ry po parł i z któ rym wią zał swo je na dzie je
bli sko mi lion dział kow ców. Na sze oba wy są tym więk sze,
że w pro jek cie przy go to wa nym przez pod ko mi sję, wbrew
sta no wi sku Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej po ja wi -
ły się za pi sy bu dzą ce wąt pli wość co do ich zgod no ści 
z Kon sty tu cją RP. Tym cza sem prze wod ni czą ca pod ko mi -
sji po seł Kry sty na Si biń ska nie za dba ła o udział w koń co -
wej fa zie prac pod ko mi sji kon sty tu cjo na li sty, któ ry swo im
gło sem oce niał by zgod ność wpro wa dza nych za pi sów 
z usta wą za sad ni czą. 

Jed nym z głów nych za rzu tów sta wia nych pro jek to wi
jest za sto so wa nie roz wią za nia nie zgod ne go z kon sty tu cyj -
ną za sa dą rów no ści oby wa te li wo bec pra wa. Sta nie się to
w wy ni ku po dzie le nia dział kow ców na mo gą cych uzy skać
pra wo udzia łu w użyt ko wa niu wie czy stym lub w pra wie

wła sno ści i na dział kow ców, któ rzy ta kie go pra wa nie ma -
jąc bę dą mo gli ko rzy stać wy łącz nie z dzier ża wy dział ko -
wej. Tę gor szą ka te go rię bę dą two rzyć w swej zde cy-
do wa nej więk szo ści dział kow cy z du żych miast. Za pro -
po no wa ne roz wią za nie uwłasz cze nia udzia łem w pra wie
użyt ko wa nia wie czy ste go lub pra wie wła sno ści do pro wa -
dzi do po wsta nia du ali zmu sys te mów za rzą dza nia ogro -
dem dział ko wym, in nym dla uwłasz czo nych a in nym dla
po zo sta łych, co spa ra li żu je nie któ re ogro dy, w któ rych
wy stą pią obie gru py dział kow ców. Uwłasz cze nie udzia -
ła mi unie moż li wi li kwi da cję ogro du w try bie usta wy, co
po twier dza opi nia Mi ni stra TBiGM. Uwłasz cze nie stwo -
rzy moż li wość spe ku la cyj ne go sku pu udzia łów, cze go na -
stęp stwem bę dzie znie sie nie współ wła sno ści przez
wy od ręb nie nie sku pio nych udzia łów. Uwłasz cze nie unie -
moż li wi rów nież eg ze kwo wa nie przez sto wa rzy sze nia
ogro do we prze pi sów usta wy i re gu la mi nu ogro du przez
dział kow ców ra żą co na ru sza ją cych obo wią zu ją ce pra wo
w za kre sie sa mo wo li bu dow la nych i za miesz ki wa nia na
ogro dzie. Z ca łą mo cą po twier dza my, że w dal szym cią gu
opo wia da my sie za uwłasz cze niem, ale re al nym, po -
wszech nym i funk cjo nal nym. Uwłasz cze nie ta kie po win -
no stać się przed mio tem od ręb ne go ak tu praw ne go, by nie
za kłó cić try bu i ter mi nu przy ję cia usta wy przez Sejm RP.

Dru gim z za rzu tów do wpro wa dzo nych po praw ka mi
zmian w oby wa tel skim pro jek cie usta wy jest do pusz cze -
nie do swo bod ne go ob ro tu dział ka mi. Cha rak ter ROD 
i dzia łek wy ma ga ogra ni czeń w za kre sie ob ro tu ni mi.
Dział ki nie mo gą być to wa rem pod le ga ją cym ko mer cja li -
za cji. Do pro wa dzi to bo wiem do roz kła du ogro du i jest
da le ce sprzecz ne z ideą ogrod nic twa dział ko we go za pi sa -
ną w pre am bu le usta wy.  Dział ki sta ną się łu pem osób ma -
jęt nych kosz tem osób bied niej szych, któ rych pra wa do
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dział ki po win ny być szcze gól nie chro nio ne przez de mo -
kra tycz ne pań stwo.

Trze cim z fun da men tal nych za rzu tów wo bec po pra wek
jest wąt pli wa kon sty tu cyj nie ko niecz ność skła da nia przez
dział kow ców oświad czeń wo li po twier dza ją cych człon -
ko stwo w sto wa rzy sze niu ogro do wym. Roz wią za nie to,
zda niem wy po wia da ją cych się w spra wie kon sty tu cjo na -
li stów, na ru sza kon sty tu cyj ne pra wo dział kow ców po -
przez in ge ren cje w ich wol ność zrze sza nia się. Usta -
wo daw ca nie ma pra wa po zba wiać oby wa te li człon ko stwa
w or ga ni za cji spo łecz nej – to mu si być ich de cy zja!

Przed sta wia jąc na sze za strze że nia zwra ca my sie z ape -
lem do Pa na Pre mie ra o spo wo do wa nie po wro tu do roz -
wią zań tych kwe stii w spo sób za war ty w pro jek cie
oby wa tel skim. Zmia ny wpro wa dzo ne przez pod ko mi sję
nie są ak cep to wa ne przez spo łecz ność dział ko wą, któ ra
da je wy raz swo je go nie za do wo le nia w licz nych sta no wi -
skach, li stach i ape lach oraz udzia łem w ma ni fe sta cjach
w obro nie idei ogrod nic twa dział ko we go. Bul wer su je
dział kow ców tak że po sta wa po słów PO za sia da ją cych 

w pod ko mi sji sej mo wej, któ rzy nie wsłu chu ją się w głos
przed sta wi cie li dział kow ców uczest ni czą cych w pra cach
pod ko mi sji, któ rzy swo ją wie dza o re aliach funk cjo no wa -
nia ogro dów dział ko wych po win ni być au to ry te tem dla
po słów nie ma ją cych żad nej wie dzy prak tycz nej i są bar -
dzo od le gli od śro do wi ska dział kow ców, dla któ rych sta -
no wią no we pra wo. Prze ja wem ta kiej pra cy by ło ostat nie
po sie dze nie pod ko mi sji, gdzie for mal nym za bie giem wy -
klu czo no moż li wość wy po wia da nia się nad oma wia ny mi
po praw ka mi przed sta wi cie lom stro ny spo łecz nej, ogra ni -
cza jąc moż li wość wy po wie dzi do jed ne go gło su za po -
praw ką i jed ne go prze ciw. Oby dwa gło sy wy ko rzy sty wa li
zresz tą po sło wie za sia da ją cy w pod ko mi sji. Li czy my, że
Pan Pre mier swo im au to ry te tem do pro wa dzi do zmia ny
po sta wy po słów Plat for my Oby wa tel skiej sprze ci wia ją -
cych się uzna niu za słusz ne pro po zy cji Ko mi te tu Ini cja ty -
wy Usta wo daw czej. W prze ciw nym ra zie przy czy ni się
Pan Pre mier do znisz cze nia po nad 110-let niej tra dy cji
ogrod nic twa dział ko we go i upad ku ogro dów, zwłasz cza
w wiel kich mia stach.

KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

War sza wa, dnia 26 wrze śnia 2013 r.

APEL
DO

Pa ni Ewy Ko pacz Mar sza łek Sej mu

Sza now na Pa ni Mar sza łek
Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców stwier -

dza, że przy ję ty przez Nad zwy czaj ną Pod ko mi sję pro jekt
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych znacz nie od -
bie ga od oby wa tel skie go pro jek tu usta wy, któ ry zo stał za -
ak cep to wa ny i pod któ rym pod pi sa ło się bli sko 1 mi lion
oby wa te li. Wpro wa dzo no sze ro kie, da le ko idą ce zmia ny
po mi mo uzna nia, że pro jekt oby wa tel ski bę dzie wio dą -
cym w pro ce sie pro ce do wa nia przez Pod ko mi sję. Zmia ny,
któ re zo sta ły wpro wa dzo ne przez Pod ko mi sję wy pa cza ją
za tem nie tyl ko sens pro jek tu oby wa tel skie go, ale mo gą
spo wo do wać, że no wa usta wa o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych nie wej dzie w ży cie przed dniem 21 stycz nia
2014 r. w związ ku z moż li wo ścią ich uzna nia, ja ko nie -
zgod ne z Kon sty tu cją RP. W szcze gól no ści zwra ca się
uwa gę na wpro wa dzo ne i bu dzą ce wąt pli wo ści prze pi sy
do ty czą ce tzw. „uwłasz cze nia” dział kow ców udzia łem 
w pra wie użyt ko wa nia wie czy ste go ogro du. Za rzut nie -
kon sty tu cyj no ści bę dzie wy ni kał z fak tu na ru sze nia za sa -
dy rów no ści trak to wa nia oby wa te li wo bec pra wa.

Przy ję te przez Pod ko mi sję prze pi sy w tej spra wie po -

wo du ją po dział dział kow ców na lep szych i gor szych, to
jest ta kich, któ rzy bę dą mo gli na być udział w pra wie użyt -
ko wa nia wie czy ste go i ta kich, któ rzy ta kiej moż li wo ści
mieć nie bę dą.

Nie rów ne trak to wa nie dział kow ców bę dzie wi docz ne
szcze gól nie w du żych mia stach, gdzie Pol ski Zwią zek
Dział kow ców na był w użyt ko wa nie wie czy ste nie wiel ką
ilość grun tów ro dzin nych ogro dów dział ko wych i bę dzie
do ty czyć nie mal każ de go ogro du dział ko we go.

Za pro po no wa ny przez Pod ko mi sję mo del uwłasz cze nia
do pro wa dzi po nad to do du ali zmu sys te mów za rzą dza nia
ogro dem, in ny dla dział kow ców uwłasz czo nych i in ny dla
po zo sta łych dział kow ców. Pro po zy cja uwłasz cze nia wpr
wa dza za tem cha os i dez or ga ni zu je pro wa dze nie i funk -
cjo no wa nie ogro du. Uwłasz cze nie dział kow ców udzia ła -
mi w pra wie użyt ko wa nia wie czy ste go ogro du pro wa dzić
bę dzie rów nież do zja wisk pa to lo gicz nych po le ga ją cych
na spe ku la cyj nym sku pie udzia łów przez oso by ma jęt ne i
wy od ręb nia nie te re nów ogro du po przez znie sie nie współ -
wła sno ści. Za tra co na zo sta nie za tem do tych cza so wa i po -
twier dzo na w pre am bu le idea ogrod nic twa dział ko we go.
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Ta for ma uwłasz cze nia dział kow ców sprzy jać bę dzie ła -
ma niu obo wią zu ją ce go pra wa do ty czą ce go bu do wy al tan
i ich za miesz ki wa nie oraz unie moż li wi eg ze kwo wa nie
pra wa przez sto wa rzy sze nie ogro do we.

Kra jo wa Ra da jesz cze raz pod kre śla, że nie jest prze -
ciw na uwłasz cze niu dział kow ców, ale po win no ono być
w peł ni re al ne i do ty czyć wszyst kich dział kow ców.
Uwłasz cze nie po win no być przed mio tem od ręb ne go ak tu
praw ne go, tak by nie za kłó cać przy ję cia przez Sejm usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Pod kre śla się, że
na sze za strze że nia, co do zgod no ści uwłasz cze nia z Kon -
sty tu cją RP po twier dzi ły po szcze gól ne re sor ty oraz Biu ro
Ana liz Sej mo wych.

Ko lej nym, po waż nym za rzu tem do wpro wa dzo nych
przez Pod ko mi sję zmian w oby wa tel skim pro jek cie usta wy
jest do pusz cze nie do swo bod ne go ob ro tu dział ka mi. Za pis
ta ki jest nie zgod ny z cha rak te rem ogro du, któ ry wy ma ga
wpro wa dze nia ogra ni czeń w za kre sie ob ro tu dział ka mi.
Dział ki ogro do we nie mo gą być trak to wa ne jak to war pod -
le ga ją cy ko mer cja li za cji. Wpro wa dze nie swo bod ne go ob -
ro tu dział ka mi do pro wa dzi do roz kła du ogro du, do
wy ko rzy sty wa nia dzia łek nie zgod nie z prze zna cze niem.
Sto wa rzy sze nie ogro do we nie bę dzie mia ło za tem żad ne -
go wpły wu na to, kto sta nie się ko lej nym użyt kow ni kiem
dział ki i w rze czy wi sto ści bę dzie w tym za kre sie ubez wła -
sno wol nio ne. Dział ki ogro do we bę dą przej mo wa ne przez
oso by bo ga te za miast od da wa ne ro dzi nom bied niej szym,
któ rym dział ki są rze czy wi ście po trzeb ne.

Trze ci za rzut, któ ry mo że być uzna ny za sprzecz ny 
z Kon sty tu cją RP, do ty czy wpro wa dze nia przez Pod ko mi -
sję, a w rze czy wi sto ści przez po słów Plat for my Oby wa tel -

skiej, obo wiąz ko we go skła da nia przez dział kow ców
oświad czeń wo li po twier dza ją cych człon ko stwo w Pol -
skim Związ ku Dział kow ców. Za pro po no wa ne roz wią za -
nie na ru sza bo wiem kon sty tu cyj ne pra wa dział kow ców
po przez in ge ren cję w ich wol ność zrze sza nia. Usta wo -
daw ca nie ma pra wa przy mu szać oby wa te li do po twier -
dza nia ich człon ko stwa w or ga ni za cji, do któ rej na le żą.
Nie ma pra wa uza leż niać te go człon ko stwa od je go po -
twier dze nia, a więc do usta wo we go po zba wie nia człon -
ko stwa wbrew wcze śniej, wy ra żo nej na pi śmie wo li
przy stą pie nia Do tej or ga ni za cji. Każ dy oby wa tel, tak że
dział ko wiec ma pra wo sam po dej mo wać de cy zję o swym
człon ko stwie w sto wa rzy sze niu. Ma w tym wzglę dzie za -
gwa ran to wa ną przez Kon sty tu cję wol ność wy bo ru i usta -
wo daw ca nie ma pra wa w tę wol ność in ge ro wać

Przed sta wia jąc je dy nie trzy po wyż sze za strze że nia na -
tu ry kon sty tu cyj nej, Kra jo wa Ra da PZD zwra ca się z ape -
lem do Pa ni Mar sza łek, by swo im au to ry te tem spo wo-
do wa ła usu nię cie z pro jek tu usta wy kon tro wer syj nych za -
pi sów i do pro wa dze nie do przy wró ce nia roz wią zań za -
war tych w pro jek cie oby wa tel skim usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych.

Za pro po no wa ne przez Pod ko mi sję zmia ny są po -
wszech nie kry ty ko wa ne i nie ak cep to wa ne przez dział -
kow ców, po wo du ją ich nie za do wo le nie i roz go ry cze nie,
cze go wy ra zem są licz ne pro te sty za war te w li stach kie ro -
wa nych rów nież do Pa ni Mar sza łek i par la men ta rzy stów.

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Jest jesz cze czas, aby na pra wić błę dy i speł nić obiet ni -

ce, ja kie od po nad ro ku skła da ne są dział kow com.

KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

War sza wa, dnia 26 wrze śnia 2013 r.

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

Do Pol skich Dział kow ców

Sza now ni Dział kow cy!
Po sło wie Plat for my Oby wa tel skiej pod czas prac Pod -

ko mi sji Nad zwy czaj nej po ka za li, ja ki jest ich sto su nek do
ini cja ty wy oby wa tel skiej, do gło su mi lio na ro dzin pol -
skich. Z oby wa tel skie go pro jek tu zro bi li ka ry ka tu rę wpro -
wa dza jąc za pi sy, któ re znisz czą ogro dy dział ko we.
Pod czas wszyst kich po sie dzeń Pod ko mi sji nie chcie li
wręcz słu chać na szych ar gu men tów, a sa mi nie mie li nic
me ry to rycz ne go do po wie dze nia. Pro jekt usta wy idzie te -

raz do po łą czo nych ko mi sji sej mo wych, a na stęp nie na
ple nar ne po sie dze nie sej mu.

Zo sta ło już ma ło cza su, ale li czy my na to, że po sło wie
po słu cha ją gło su sa mych za in te re so wa nych i zmie nią nie -
ko rzyst ne za pi sy w pro jek cie usta wy.

Chce my za pre zen to wać swo je ra cje, chce my tra fić do
po słów i prze ko nać ich, aby nie ro bi li krzyw dy mi lio no -
wi nie za moż nych pol skich ro dzin.
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Dział kow cy, 
weź cie udział w ogól no pol skiej ma ni fe sta cji, któ ra od -

bę dzie się 10 paź dzier ni ka 2013 roku pod Sej mem RP 

w War sza wie. 
Łącz cie się w ROD i okrę gach.
Tyl ko ra zem ma my szan se obro nić ogro dy.

KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

War sza wa, dnia 26 wrze śnia 2013 r.

• XIV po sie dze nie Kra jo wej Ra dy PZD 

W dniu 18 paź dzier ni ka 2013 r. w War sza wie od by ło się
XIV po sie dze nie Kra jo wej Ra dy PZD, któ re mu prze wod -
ni czył Pre zes Związ ku Eu ge niusz Kon drac ki. W po sie -
dze niu oprócz człon ków Kra jo wej Ra dy uczest ni czy ły
prze wod ni czą ce Kra jo wych Ko mi sji: Re wi zyj nej – Ma ria
Fojt i Roz jem czej – Ol ga Ochry miuk oraz peł no moc ni cy
Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej: Bar tło miej Piech 
i To masz Ter lec ki. W po sie dze niu uczest ni czy li rów nież
za pro sze ni go ście.

Kra jo wa Ra da bar dzo po zy tyw nie oce ni ła ogól no pol ską
ma ni fe sta cję, któ ra od by ła się w War sza wie w dniu 
10 paź dzier ni ka 2013 r. Uzna ła, że ma ni fe sta cja by ła suk -
ce sem dział kow ców i Związ ku i po dzię ko wa ła uczest ni -
kom, za rzą dom ROD, okrę go wym za rzą dom za za an ga-
żo wa nie oraz de ter mi na cję w wal ce o ogro dy i pra wa
dział kow ców. Oce nę tej ma ni fe sta cji Kra jo wa Ra da PZD
za war ła w Sta no wi sku w spra wie ma ni fe sta cji dział kow -
ców w dniu 10 paź dzier ni ka 2013 r.

Kra jo wa Ra da kry tycz nie oce ni ła brak za an ga żo wa nia
me diów pu blicz nych w ma ni fe sta cję i przy ję ła Oświad -
cze nie w spra wie re la cji me dial nych do ty czą cych ogól no -
pol skiej ma ni fe sta cji dział kow ców.

Pod sta wo wym za da niem Kra jo wej Ra dy by ło od nie sie -
nie się do art. 30 pro jek tu usta wy o ROD do ty czą ce go

uwłasz cze nia. W tej spra wie re la cje z ak tu al nych prac
przed sta wi li peł no moc ni cy Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo -
daw czej. Kra jo wa Ra da przy po mnia ła, że jest za re al nym
uwłasz cze niem wszyst kich dział kow ców na dział ce. Kra -
jo wa Ra da wy ra zi ła oba wy, że za pi sy pro po no wa ne przez
PO spo wo du ją, że usta wa bę dzie nie kon sty tu cyj na i w ten
spo sób po grze ba ny zo sta nie ca ły do ro bek PZD, a dział -
kow cy i ogro dy zo sta ną bez ochro ny praw nej. Te mat ten
wy wo łał bar dzo ży wą dys ku sję, w któ rej głos za bra ło 
38 uczest ni ków po sie dze nia. Wszyst kie wy stą pie nia na -
ce cho wa ne by ły tro ską o in te res dział kow ców i przy szłość
ogro dów oraz oba wą do ty czą cą za pi sów PO. W efek cie
Kra jo wa Ra da PZD przy ję ła Sta no wi sko w spra wie zmia -
ny sto sun ku Plat for my Oby wa tel skiej do oby wa tel skie go
pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Kra jo wa Ra da przy ję ła tak że uchwa łę w spra wie ro li 
i zna cze nia sto so wa nia pra wa w PZD. Okres, któ ry na stą -
pi w ogro dach i Związ ku po uchwa le niu usta wy, bę dzie
nie zwy kle waż ny, wy ma ga ją cy ogrom ne go za an ga żo wa -
nia wszyst kich or ga nów po czy na jąc od za rzą dów ROD, 
a na Kra jo wej Ra dzie koń cząc. Nie sły cha nie istot ne dla
dal sze go funk cjo no wa nia ogro dów bę dzie po wszech ne 
i ry go ry stycz ne prze strze ga nie pra wa.

Po rzą dek ob rad:
1. Otwar cie po sie dze nia.
2. Przy ję cie po rząd ku ob rad. 
3. Wy bór Ko mi sji Uchwał i Wnio sków.
4. Stwier dze nie pra wo moc no ści ob rad.
5. Oce na prze bie gu i wy ni ków ma ni fe sta cji.
6. Ma ni fe sta cja w me diach. Oświad cze nie Związ ku.
7. Sta no wi sko PO i po praw ki Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta -

wo daw czej do pro jek tu usta wy o ROD. Sta no wi sko
Związ ku.

8. Dys ku sja.
9. Pod ję cie uchwał i sta no wisk.
10. Spra wy róż ne.
11. Za koń cze nie po sie dze nia.

1. Ta de usz Ja rzę bak – Szcze cin 
Prze wod ni czą cy

2. Ja nusz Mosz kow ski – Wro cław
3. Iza be la Oże gal ska – Łódz ki
4. Sta ni sław Za wad ka – Ma zo wiec ki

5. Zdzi sław Śli wa – Po znań
6. Cze sław Smo czyń ski – Gdańsk
7. Ha li na Kmie ciak – Ma ło pol ski
8. Piotr Ga dzi kow ski – To ruń sko -Wło cław ski

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

32



Zbli ża ją cy się okres bę dzie dla Związ ku bar dzo trud ny.
Wszyst kie je go or ga ny, po cząw szy od ogro do wych, na
kra jo wych koń cząc, bę dą uważ nie ob ser wo wa ne za rów no
przez człon ków, jak i przez spo łe czeń stwo. Bę dzie to
zwią za ne z no wą sy tu acją praw ną, w ja ką wej dzie ogrod -
nic two dział ko we w stycz niu 2014 r.

Je że li wej dzie w ży cie no wa usta wa o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych, a obec nie są du że szan se, że tak się sta -
nie, to na le ży mieć świa do mość, że na dal i to do 18 mie -
się cy od wej ścia w ży cie tej usta wy, bę dzie obo wią zy wał
do tych cza so wy sta tut PZD i prze pi sy związ ko we wy da ne
na je go pod sta wie, za wy jąt kiem prze pi sów po zo sta ją cych
w sprzecz no ści z po wszech nie obo wią zu ją cy mi prze pi sa -
mi.

Prak tycz nie więc do tych cza so wy sta tut PZD bę dzie
obo wią zy wał pod czas przy szło rocz nych wal nych ze brań,
a mo że i w 2015 r., ale przede wszyst kim w co dzien nym
funk cjo no wa niu za rzą dów ROD. 

Kra jo wa Ra da PZD uzna je za rzecz nie sły cha nie waż ną
dla za pew nie nia praw człon ków i funk cjo no wa nia ogro -
dów, aby obo wią zu ją ce prze pi sy by ły skru pu lat nie prze -
strze ga ne przez wszyst kich, któ rych do ty czą. Szcze gól na
ro la przy pa da za rzą dom ROD, któ re sto su ją pra wo związ -
ko we w bez po śred niej stycz no ści z człon ka mi PZD, w co -

dzien nej prak ty ce i we wszyst kich spra wach za pew nia ją -
cych funk cjo no wa nie ogro du. Tak że człon ko wie Związ -
ku są zo bo wią za ni do prze strze ga nia sta tu tu swo jej
or ga ni za cji, a więc na ło żo nych na nich obo wiąz ków, ale
też i ko rzy sta nia z praw okre ślo nych tym sta tu tem.

Dzi siej sza sy tu acja i po uchwa le niu no wej usta wy zo -
bo wią zu je nas wszyst kich do ry go ry stycz ne go prze strze -
ga nia prze pi sów we wnętrz nych – sta tu tu, re gu la mi nu 
– dla te go wy daw nic two „Pra wo w PZD” jest na cza sie i
bę dzie bar dzo po trzeb ne.

Kra jo wa Ra da PZD zo bo wią zu je wszyst kie okrę go we
za rzą dy PZD do wy po sa że nia w wy daw nic two „Pra wo w
PZD” człon ków za rzą dów ROD i w mia rę moż li wo ści
człon ków, któ rzy jesz cze te go wy daw nic twa nie ma ją. 

Kra jo wa Ra da PZD wy da ła „Pra wo w PZD” po mi ni -
mal nych kosz tach – 2 zł za eg zem plarz – wy ni ka ją cych
wy łącz nie z po nie sio nych kosz tów ze wnętrz nych, a pra ce
me ry to rycz ne zo sta ły wy ko na ne w ra mach Kra jo wej Ra -
dy PZD. Tak więc ce na nie mo że być prze szko dą dla peł -
ne go roz pro wa dze nia te go wy da nia znaj du ją ce go się
obec nie w okrę gach. Je śli zaj dzie ta ka po trze ba, okręg wi -
nien po nieść kosz ty wy po sa że nia człon ków za rzą dów
ROD i człon ków Związ ku w to wy daw nic two.

Przy ję te do ku men ty

UCHWAŁA Nr 1/XIV/2013
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 18 paź dzier ni ka 2013 r.
w spra wie ro li i zna cze nia sto so wa nia pra wa w PZD

War sza wa, dnia 18 paź dzier ni ka 2013 r.

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES 
/-/ Ta de usz JARZĘBAK 

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

z dnia 18 paź dzier ni ka 2013 r.
w spra wie ma ni fe sta cji dział kow ców w War sza wie w dniu 10 paź dzier ni ka 2013 r.

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców po zy -
tyw nie oce nia ma ni fe sta cję dział kow ców w dniu 10 paź -
dzier ni ka 2013 r. i do ce nia wkład wszyst kich, któ rzy się do
niej przy czy ni li.

Kra jo wa Ra da PZD stwier dza, że ma ni fe sta cja w tym
cza sie by ła ko niecz no ścią, bo to w za sa dzie Plat for ma

Oby wa tel ska wy pro wa dzi ła dział kow ców na uli ce. Dział -
kow cy re ago wa li bar dzo ne ga tyw nie na pro po zy cje roz -
wią zań praw nych do ty czą cych ogro dów dział ko wych
for so wa ne przez PO. Od po cząt ku, a więc od zło że nia
przez PO swo je go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko -
wych, dział kow cy ma so wo wy stę po wa li do po słów tej
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par tii, aby wy co fa li się z tej nisz czą cej ogrod nic two dział -
ko we pro po zy cji. Ar gu men ty dział kow ców tra fia ły jed -
nak w próż nię. Choć pro jekt oby wa tel ski usta wy o ROD
zo stał pro jek tem wio dą cym w pra cach pod ko mi sji nad -
zwy czaj nej, to po sło wie PO wraz z po słem So li dar nej Pol -
ski wpro wa dzi li do te go pro jek tu zmia ny tak istot ne, że
cał ko wi cie znisz czy li wszyst ko to, co po par ło bli sko mi -
lion oby wa te li wła sno ręcz ny mi pod pi sa mi. 

Nie od no si ły ocze ki wa ne go skut ku pi kie ty dział kow -
ców przed biu ra mi po sel ski mi, ani dwu krot ne ma ni fe sta -
cje przed urzę da mi wo je wódz ki mi. Dla te go dział kow cy
zo sta li zmu sze ni do za ma ni fe sto wa nia swej wo li w War -
sza wie przed naj wyż szy mi urzę da mi – Sej mem RP i Kan -
ce la rią Pre mie ra RP.

Ma ni fe sta cja by ła ko niecz na i osią gnę ła cel, dla ja kie go
zo sta ła zor ga ni zo wa na. 

W tym dniu od by wa ło się po sie dze nie po łą czo nych Ko -
mi sji In fra struk tu ry oraz Sa mo rzą du Te ry to rial ne go i Po -
li ty ki Re gio nal nej, pod czas któ re go zgo dzo no się na
wszyst kie po praw ki zgło szo ne przez Ko mi tet Ini cja ty wy
Usta wo daw czej z wy jąt kiem jed nej. Po praw ki te przy wra -
ca ją wła ści wy kształt oby wa tel skie go pro jek tu usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Roz bież no ści od no -
szą się tyl ko do jed ne go, ale istot ne go za pi su do ty czą ce -

go uwłasz cze nia dział kow ców. Pro po zy cja PO obej mu je
tyl ko część dział kow ców i bu dzi za strze że nia, co do zgod -
no ści z Kon sty tu cją, co mo że spo wo do wać za skar że nie
te go za pi su do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Skut kiem te -
go ca ła usta wa mo że nie wejść w ży cie do 21 stycz nia
2014 r. Zwią zek jest za uwłasz cze niem, ale wszyst kich
dział kow ców i aby ten te mat był ure gu lo wa ny w od ręb nej
usta wie.

Obec nie sy tu acja nie jest jesz cze wy ja śnio na do koń ca.
Trwa ją roz mo wy do ty czą ce kon tro wer syj ne go za pi su, ale
prze cież nie wie my, jak za cho wa się Sejm pod czas II i III
czy ta nia, a tak że jak usto sun ku je się do usta wy se nat i Pre -
zy dent RP. 

Zo stał kwar tał na to, aby usta wa zo sta ła uchwa lo na 
i pod pi sa na przez pre zy den ta. Mu si wejść w ży cie przed
21 stycz nia 2014 r., aby dział kow cy i ogro dy za cho wa li
swo je pra wa, dla te go Kra jo wa Ra da PZD nie wy klu cza
żad nej for my dal sze go pre zen to wa nia po glą dów dział -
kow ców i ich de ter mi na cji w obro nie swo ich praw. Je śli
zaj dzie po trze ba Kra jo wa Ra da PZD upo waż nia Pre zy -
dium KR do pod ję cia nie zbęd nych dzia łań w obro nie praw
dział kow ców i ogro dów, w tym ma ni fe sta cji w mia stach
wo je wódz kich, a tak że ko lej nej ma ni fe sta cji ogól no pol -
skiej w War sza wie.

KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

War sza wa, dnia 18 paź dzier ni ka 2013 r.

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

z dnia 18 paź dzier ni ka 2013 r.
w spra wie re la cji me dial nych do ty czą cych Ogól no pol skiej Ma ni fe sta cji Dział kow ców

„Daw no w War sza wie nie by ło tak spek ta ku lar ne go 
i przy cią ga ją ce go uwa gę po cho du” – mię dzy in ny mi ta -
kie ko men ta rze moż na by ło usły szeć pod czas ogól no pol -
skiej ma ni fe sta cji dział kow ców, któ ra od by ła się 10 paź-
dzier ni ka 2013 r. w War sza wie. Wy da rze nie by ło z pew -
no ścią wi do wi sko we, gdyż przy dźwię kach trą bek i wu -
wu ze li ma ni fe sto wa ło bli sko 15 ty się cy dział kow ców 
z ca łej Pol ski. Wy da wać by się więc mo gło, że te go ty pu
wy da rze nie spo tka się z du żym za in te re so wa niem me -

diów. Tym cza sem sta ło się zu peł nie ina czej. Środ ki ma -
so we go prze ka zu nie mal prze mil cza ły te mat ma ni fe sta cji
dział kow ców, a bo ha te rem dnia uczy ni ły nie zrów no wa -
żo ne go psy chicz nie męż czy znę, strze la ją ce go do po li cjan -
ta. Na le ży więc są dzić, że gdy by za miast po ko jo we go
pro te stu dział kow cy zor ga ni zo wa li ma ni fe sta cję o agre -
syw nym cha rak te rze, te mat ten spo tkał by się z więk szym
za in te re so wa niem i od ze wem.

Co się sta ło z mi sją me diów pu blicz nych?

Wy jąt ko wo kry tycz nie w tej sy tu acji na le ży od nieść się
do po sta wy me diów pu blicz nych, któ rych na czel nym za -
da niem jest re ali za cja mi sji spo łecz nej, co wią że się z

prze ka zy wa niem peł nej i rze tel nej in for ma cji na te mat
istot nych wy da rzeń, któ re ma ją miej sce w na szym kra ju.
Co do te go, że ma ni fe sta cja dział kow ców by ła ta kim wy -
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da rze niem, chy ba nikt z nas nie po wi nien mieć wąt pli wo -
ści. Spra wa, o któ rą wal czą dział kow cy, do ty czy bo wiem
aż kil ku mi lio nów oby wa te li na sze go kra ju.

Nie spo sób uznać, że mar gi na li za cja te ma tu wy ni ka ła 
z czy jej kol wiek nie wie dzy lub nie świa do mo ści. Wręcz
prze ciw nie, na le ży ra czej przy pusz czać, że by ła to prze -
kal ku lo wa na de cy zja po twier dza ją ca po gło ski o upo li tycz -
nie niu me diów pu blicz nych i ich dzia ła niu pod dyk tan do
par tii rzą dzą cej. To co dzia ło się na Wiej skiej z pew no ścią
nie przy nio sło rzą dzą cym splen do ru, a ze pchnię cie te ma -

tu przez me dia na mar gi nes, by ło dla nich ko rzyst ne. 
Me dia pu blicz ne utrzy my wa ne są ze środ ków oby wa te -

li, w tym dział kow ców, dla te go po win ny być za in te re so -
wa ne przed sta wie niem ich pro ble mów. Po win ny słu żyć
nie tyl ko rzą dzą cym, ale przede wszyst kim zwy kłym oby -
wa te lom i od zwier cie dlać po glą dy ca łe go spo łe czeń stwa.
Nie po win no być tak, że to me dia ko mer cyj ne, tj. Pol sat
News, wy rę cza ją me dia pu blicz ne w rze tel nym prze ka zy -
wa niu in for ma cji, tak jak by ło to w przy pad ku ma ni fe sta -
cji dział kow ców.

Fał szy we in for ma cje sprze da ją się naj le piej

Rów nie kry tycz nie na le ży od nieść się do in for ma cji,
któ re po ja wi ły się w nie któ rych me diach, np. sta cji
TVN24, dla któ rej naj waż niej szym new sem wy ni ka ją cym
ze zgro ma dze nia kil ku na stu ty się cy dział kow ców z ca łej
Pol ski by ło za mknię cie kil ku war szaw skich ulic. Rów nie
kry tycz nie na le ży oce nić nie praw dzi we in for ma cje, któ re
po da wa li dzien ni ka rze tej że sta cji. Wpro wa dzi li opi nię pu -
blicz ną w błąd, in for mu jąc, że po wo dem zwo ła nia ma ni -
fe sta cji jest – i tu uwa ga – chęć osła bie nia mo no po lu PZD
przez dział kow ców. Wie dząc, jak wie lu od bior ców in for -
ma cje po da ne w te le wi zji przyj mu je za praw dzi we, moż -
na uznać, że by ło to jaw ne dzia ła nie na szko dę wszyst kich
dział kow ców, któ rzy przy by li do War sza wy, by upo mnieć
się o usta wę, któ ra ochro ni ogro dy i za pew ni im pra wo do
po sia da nia ogól no pol skiej or ga ni za cji.

Dział kow cy to tak że oby wa te le na sze go kra ju, któ rzy
od 23 lat są sys te ma tycz nie nę ka ni na róż ne spo so by tyl -

ko po to, by po zba wić ich grun tów, któ re użyt ku ją. Za słu -
gu ją na uwa gę me diów, bo o tych pro ble mach po win no
wie dzieć ca łe spo łe czeń stwo. Jak wska zu ją son da że, spo -
łe czeń stwo jest za ist nie niem ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych, do ce nia je i udzie la im po par cia. 

KR PZD nie mo że po zo stać obo jęt na wo bec tak licz -
nych prze kła mań i nad użyć, któ re po ja wi ły się w me diach,
dla te go wy ra ża swój kry tycz ny sto su nek co do spo so bu
przed sta wia nia ogól no pol skiej ma ni fe sta cji dział kow ców
w środ kach ma so we go prze ka zu. KR PZD stwier dza, że
wy si łek kil ku na stu ty się cy dział kow ców – z nie wia do -
mych po wo dów - zo stał po mi nię ty, nie do ce nio ny, zmar gi -
na li zo wa ny i zba ga te li zo wa ny. Z ża lem stwier dza, że
me dia, któ re nie bez po wo du na zy wa ne są IV wła dzą 
w na szym kra ju, za dzia ła ły jaw nie na szko dę mi lio na oby -
wa te li, któ rzy wal czą je dy nie o pra wo, po zwa la ją ce im na
spo koj ne ko rzy sta nie z ogro dów. 

KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

War sza wa, dnia 18 paź dzier ni ka 2013 r.

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

z dnia 18 paź dzier ni ka 2013 r.
w spra wie zmia ny sto sun ku Plat for my Oby wa tel skiej do oby wa tel skie go pro jek tu usta wy 

o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Kra jo wa Ra da PZD z sa tys fak cją przy ję ła zde cy do wa -
ną zmia nę sta no wi ska Plat for my Oby wa tel skie go w sto -
sun ku do za pi sów oby wa tel skie go pro jek tu usta wy 
o ROD. Z apro ba tą na le ży się przede wszyst kim od nieść
do fak tu, że po sło wie PO gło so wa li nie mal za wszyst ki mi
po praw ka mi zgło szo ny mi przez Ko mi tet Ini cja ty wy Usta -
wo daw czej, co po zwo li ło uzy skać nie zbęd ną więk szość

dla przy wró ce nia za sad ni czych za ło żeń pro jek tu, po par -
te go przez po nad 924 000 oby wa te li. Ta ka po sta wa sta no -
wi wy raz sza cun ku dla wo li tak ogrom nej rze szy osób,
któ re ja sno wy ra zi ły swo je sta no wi sko co do przy szłe go
kształ tu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Jed no cze śnie
na le ży wy ra zić za do wo le nie, że zmia na sto sun ku naj więk -
szej par tii par la men tar nej wo bec pro jek tu oby wa tel skie -
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go znacz nie po su nę ła do przo du spóź nio ne już pra ce Sej -
mu nad pro jek tem. Tym sa mym śro do wi sko dział kow ców
ma dzi siaj pod sta wy są dzić, że – przy obec nym sto sun ku
PO – uda się uchwa lić do bre pra wo przed ter mi nem wy -
zna czo nym przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny. Dla te go też
Kra jo wa Ra da PZD wy ra ża na dzie ję, że zmia na sta no wi -
ska PO ma cha rak ter trwa ły i jej po zy tyw ny sto su nek do
pro jek tu oby wa tel skie go nie ule gnie zmia nie. 

Obec ny kształt pro jek tu w za sad ni czej czę ści od po wia -
da za ło że niom oraz ocze ki wa niom pol skich dział kow ców.
W szcze gól no ści przy wró co no pier wot ne prze pi sy do ty -
czą ce prze no sze nia praw do dzia łek, unie moż li wia jąc przy
tym nie ogra ni czo ny ob rót ko mer cyj ny mi w tym za kre sie.
Jed no cze śnie wpro wa dzo no po stu lo wa ne przez Ko mi tet
Ini cja ty wy Usta wo daw czej prze pi sy przej ścio we, któ re 
w spo sób ewo lu cyj ny wpro wa dzą dział kow ców oraz
ogro dy w no wą sy tu ację praw ną, gwa ran tu jąc jed no cze -
śnie pe łen plu ra lizm or ga ni za cyj ny i za cho wa nie wszyst -
kich praw na by tych. Dzię ki tym prze pi som usta wo daw ca
ni cze go dział kow com nie bę dzie na rzu cał, po zo sta wia jąc
naj waż niej sze de cy zje sa mym za in te re so wa nym. Do ty czy
to zwłasz cza kwe stii dal szej przy na leż no ści or ga ni za cyj -
nej dział kow ca, któ ry sa mo dziel nie bę dzie mógł w każ dej
chwi li zre zy gno wać z człon ko stwa, za cho wu jąc pra wo do
dział ki. Po nad to za cho wa no moż li wość wy od ręb nia nia się
ogro dów ze struk tu ry ogól no pol skiej na pod sta wie de cy -
zji dział kow ców. Przy ję cie po wyż szych roz wią zań nie tyl -
ko re ali zu je fun da men tal ne za ło że nie pro jek tu oby wa tel s-
kie go co do po zo sta wia nia dział kow com naj waż niej szych
de cy zji, ale tak że czy ni za dość wy ro ko wi Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go.

Jed no cze śnie Kra jo wa Ra da PZD pod trzy mu je swo je
do tych cza so we sta no wi sko od no śnie kwe stii wpro wa dza -
nia do pro jek tu oby wa tel skie go tzw. uwłasz cze nia. Przed -

sta wio na przez PO pro po zy cja wy ma ga da le ko idą cych
mo dy fi ka cji. Obec ne brzmie nie tej re gu la cji stwa rza re al -
ne za gro że nie nie kon sty tu cyj no ści, co mo gło by na ra zić
ca łą usta wę na za kwe stio no wa nie przez Try bu nał Kon sty -
tu cyj ny. Wska zu je na to zwłasz cza sta no wi sko Związ ku
Miast Pol skich, z któ re go jed no znacz nie wy ni ka go to wość
za skar że nia ta kich roz wią zań do TK. Nie za leż nie od te go
na le ży stwier dzić, że za pro po no wa na kon cep cja jest nie -
spój na z po zo sta ły mi roz wią za nia pro jek tu i czy ni go dys -
funk cjo nal nym. W szcze gól no ści prze ja wia się to 
w ob sza rze za rzą dza nia ROD, po przez cał ko wi te unie -
moż li wie nie bie żą ce go funk cjo no wa nia ogro dów, za sa -
dach li kwi da cji ROD oraz ochro nie te re nów ogro dów
przed ko mer cja li za cją.

Z te go też wzglę du Kra jo wa Ra da PZD stwier dza, że re -
gu la cja kwe stii tzw. uwłasz cze nia po win na zo stać prze -
pro wa dzo na od ręb ną usta wą i obej mo wać wszyst kich
dział kow ców. Roz wią za nie to po zwo li po dejść do te go
trud ne go te ma tu w spo sób kom plek so wy, aby wy pra co -
wa ne roz wią za nia by ły wol ne od wad, któ ry mi obar czo ne
są dzi siej sze pro po zy cje w tym za kre sie. Po nad to umoż -
li wi to prze pro wa dze nie sze ro kich kon sul ta cji wszyst kich
stron, a w szcze gól no ści dział kow ców oraz wła ści cie li te -
re nów ROD, zwłasz cza sa mo rzą dów lo kal nych. Ta ki tryb
pra cy nad tą kwe stią da je szan sę na uchwa le nie usta wy
moż li wej do za ak cep to wa nia dla za in te re so wa nych, a po -
nad to zgod nej z Kon sty tu cją. Jed no cze śnie roz wią za nie to
nie spo wol ni pro ce su le gi sla cyj ne go nad oby wa tel skim
pro jek tem usta wy o ROD, któ ry re ali zu je prio ry te to wą
obec nie kwe stię, tj. ochro nę praw dział kow ców i ogro -
dów, za gro żo nych w przy pad ku nie do cho wa nia przez
Sejm ter mi nu wy zna czo ne go przez Try bu nał Kon sty tu -
cyj ny.

KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

War sza wa, dnia 18 paź dzier ni ka 2013 r.

W okre sie od dnia 20.08.2013 r. do dnia 17.10.2013 r.
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD udzie li ło do ta cji dla 
13 ROD na usu nię cie znisz czeń w in fra struk tu rze ROD
po wsta łych wsku tek za lań i pod to pień. 

Do ta cje zo sta ły udzie lo ne z fun du szu prze zna czo ne go

na usu wa nie skut ków klęsk ży wio ło wych w ROD (uchwa -
ła nr 3/XI/2013 KR PZD z dnia 27.06.2013 r.), któ ry zo -
stał utwo rzo ny ze środ ków fi nan so wych zgro ma dzo nych
na kon cie ban ko wym „Po wódź 2010”. 

Łącz na kwo ta udzie lo nych do ta cji wy nio sła 94 976 zł.

IV. SPRAWY WGG

1. Do ta cje dla ROD pod to pio nych i za la nych
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Po moc fi nan so wa zo sta ła udzie lo na dla 6 ROD z OZ PZD
Świę to krzy skie go („Żró deł ko” w Skar ży sku Ka mien nej,
„Hor ten sja” i „Irys” w Wo li Kop co wej, „ Zie lo na Do li na”
w Ma sło wie, „Pod To po la mi” i „Las Rzecz ki” w Ostrow -
cu Świę to krzy skim), 4 ROD z OZ PZD w Pi le („Ce ra mik”

i „550-le cia” w Cho dzie ży, im.. Ku so ciń skie go w Pi le,
„Prze my sła wa” w Ro goź nie), i 3 ROD z OZ PZD Ma ło -
pol skie go („Do jaz dów” w Do jaz do wie, „Pod Dę ba mi” 
w Brze sku, „Ja sień” w Pro szo wi cach).

MAP

2. Zwol nie nia po dat ko we w 2014 ro ku na do tych cza so wych za sa dach!

W 2014 ro ku PZD oraz dział kow cy po raz ostat ni sko -
rzy sta ją ze zwol nie nia z po dat ku rol ne go i po dat ku od nie -
ru cho mo ści na pod sta wie art. 16 usta wy dnia 8.07.2005 r.
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych oraz art. 12 ust. 2 pkt.
6 usta wy z dnia 15.11.1984 r. o po dat ku rol nym i art. 7
ust. 2 pkt. 6 usta wy z dnia 12.01.1991 r. o po dat kach 
i opła tach lo kal nych. 

Zgod nie z cią gle obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi, aby sko -
rzy stać ze zwol nie nia z po dat ku rol ne go w 2014 ro ku ko -
niecz ne bę dzie zło że nie wnio sku o zwol nie nie oraz
de kla ra cji na po da tek rol ny (wraz z od po wied ni mi za łącz -
ni ka mi). Wnio sek o zwol nie nie z po dat ku rol ne go na le -
ży zło żyć do dnia 31 grud nia 2013 r., a de kla ra cję wraz
za łącz ni ka mi – do dnia 15 stycz nia 2014 r. Ta ki wnio sek
bę dzie sta no wił pod sta wę wy da nia przez or gan po dat ko -
wy tj. wój ta, bur mi strza bądź pre zy den ta mia sta sto sow nej
de cy zji. W za leż no ści od gmi ny/mia sta, przed mio to wy
wnio sek na le ży zło żyć dla każ de go ROD z osob na (skła -
da ją za rzą dy ROD) bądź zbior czo – dla wszyst kich ROD
po ło żo nych na ob sza rze da nej jed nost ki te ry to rial nej (skła -
da ją OZ PZD).

W przy pad ku po dat ku od nie ru cho mo ści nie bę dzie ko -
niecz ny wnio sek o zwol nie nie. Wy ma ga ne będzie je dy nie
zło że nie de kla ra cji na po da tek od nie ru cho mo ści wraz 
z za łącz ni ka mi. Wzo ry for mu la rzy de kla ra cji po dat ko -
wych są do po bra nia na stro nach in ter ne to wych po szcze -
gól nych gmin/miast. Ter min zło że nia de kla ra cji
podatku od nie ru cho mo ści wraz z za łącz ni ka mi upły -
wa z dniem 31 stycz nia 2014 r. 

Ze zwol nie nia z po dat ku od nie ru cho mo ści w przy szłym
ro ku sko rzy sta ją rów nież al ta ny w ROD, jed nak tyl ko nor -
ma tyw ne. Do al tan o po wierzch ni za bu do wy po wy żej 
25 m2 w mia stach i do 35 m2 po za gra ni ca mi miast oraz
wy so ko ści po nad 5 m przy da chach stro mych i po nad 4 m
przy da chach pła skich zwol nie nie z po dat ku od nie ru cho -
mo ści nie bę dzie mia ło za sto so wa nia. 

Pa mię taj my, że z dniem 21 stycz nia 2014 r. prze sta -
nie obo wią zy wać usta wa o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych. O ile w tym ter mi nie zo sta nie uchwa lo ny
oby wa tel ski pro jekt usta wy o ROD zwol nie nia po dat -
ko we zo sta ną utrzy ma ne. Nie bę dą to już jed nak zwol -
nie nia pod mio to we (od no szą ce się do PZD), lecz
zwol nie nia przed mio to we – zwią za ne z wy ko rzy sta niem
grun tów pod ro dzin ne ogro dy dział ko we. Przy po dat ku
rol nym nie bę dzie wy ma ga ne skła da nie wnio sku (zwol -
nie nie bę dzie na stę po wa ło z urzę du). Ze zwol nie nia z po -
dat ku od nie ru cho mo ści bę dą mo gły rów nież sko rzy stać
al ta ny o pow. za bu do wy do 35 m2, któ re zo sta ły wy bu do -
wa ne w mia stach pod rzą da mi no wej usta wy o ROD. Być
mo że rów nież „sta re” al ta ny o pow. do 35 m2 wy bu do wa -
ne w mia stach, o ile zo sta ną one za le ga li zo wa ne. 

Pa mię taj my, że pra ce nad oby wa tel skim pro jek tem usta -
wy o ROD trwa ją. Trud no okre ślić, czy te roz wią za nia
praw ne zo sta ną osta tecz nie przy ję te. Ist nie je jed nak ry zy -
ko, że w przy pad ku bra ku no wej usta wy i tym sa mym li -
kwi da cji PZD, dział kow cy utra cą swo je do tych cza so we
zwol nie nia po dat ko we i po cząw szy od 2015 ro ku bę dą
mu sie li pła cić „sło ne” po dat ki. 

Mo ni ka Pil zak
WGG KR PZD

W za łą cze niu:
1) wnio sek dla za rzą dów ROD o zwol nie nie z po dat ku rol ne go 
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Na pod sta wie art. 13 d ust. 1 usta wy z dnia 15 li sto pa da
1984 r. o po dat ku rol nym (Dz.U. z 1993 r., Nr 94, poz. 431
z późń. zm.), w związ ku z art. 12 ust. 2 pkt. 6 tej usta wy
oraz art. 16 usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych (Dz.U. z 2005 r., Nr 169, poz.

1419), wno si my o zwol nie nie z dniem 1 stycz nia 2014 r.
Pol skie go Związ ku Dział kow ców z po dat ku rol ne go od
grun tów Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go:

…………………………………………........................ 
w ……………………………………............................

……………………., dnia …………

*Pol ski Zwią zek Dział kow ców
Za rząd ROD ………………….......................................
………………………………….....................................

(ad res ROD)

Wnio sek 
o zwol nie nie Pol skie go Związ ku Dział kow ców z po dat ku rol ne go 

od grun tów zaj mo wa nych przez 
ROD …………………………………………

UZA SAD NIE NIE

Zgod nie z art. 12 ust. 2 pkt. 6 usta wy o po dat ku rol nym,
Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest zwol nio ny z po dat ku
rol ne go z ty tu łu użyt ko wa nia i użyt ko wa nia wie czy ste go
grun tów ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Sto sow nie do
art. 13 d ust. 1 usta wy o po dat ku rol nym po wyż sze zwol -
nie nie usta wo we jest wy da wa ne na wnio sek po dat ni ka.

W związ ku z tym, Za rząd ROD ...................................
.......…………………………………........................
w  …………………………..... , dzia ła jąc na pod sta wie

art. 29 ust. 2 pkt. 2 w zw. z art. 27 ust. 3 usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych oraz § 91 ust. 2 pkt. 1 Sta tu -
tu PZD, w imie niu Pol skie go Związ ku Dział kow ców
wno si o wy da nie de cy zji o zwol nie niu z po dat ku rol ne go
ze skut kiem na dzień 1 stycz nia 2014 r.

Bio rąc pod uwa gę fakt, że po wyż szy wnio sek na peł ne
umo co wa nie usta wo we, pro si my o po zy tyw ne roz pa trze -
nie przed mio to we go wnio sku w za kre sie wska za nym
przez wnio sko daw cę.

………………………………………………..
(pod pis Pre ze sa Za rzą du ROD oraz in ne go

człon ka Za rzą du ROD,

pie cząt ka ROD)

3. Opro cen to wa nie po ży czek z Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD w 2014 ro ku

W dniu 28.10.2013 r. Pre zy dium KR PZD pod ję ło
uchwa łę nr 261/2013 w spra wie wy so ko ści opro cen to wa -
nia w ro ku 2014 po ży czek udzie la nych z Fun du szu Sa mo -
po mo co we go PZD. 

Pre zy dium KR PZD uzna ło, że na le ży utrzy mać wy so -

kość opro cen to wa nia na do tych cza so wym po zio mie, jak
w la tach ubie głych tj. 2009-2013 r. 

Tym sa mym, w 2014 r. po życz ki z Fun du szu Sa mo po -
mo co we go PZD udzie la ne ROD na in we sty cje i re mon ty
bę dą opro cen to wa ne w wy so ko ści 3% w ska li rocz nej. 

MAP

38



Wzo rem lat po przed nich, do Kra jo wej Ra dy PZD wpły -
nę ły in for ma cje w za kre sie in we sty cji i re mon tów, któ re
za mie rza ją prze pro wa dzić ro dzin ne ogro dy dział ko we 
w ro ku 2013.

W 2013 ro ku, na 4 929 ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych, pla na mi in we sty cyj no-re mon to wy mi zo sta ło ob -
ję tych 1 907 ogro dów, co sta no wi 39% wszyst kich
ROD w Pol sce. Po rów nu jąc ilość ogro dów ob ję tych pla -
nem z ro kiem po przed nim na le ży za uwa żyć nie wiel ki
wzrost – w 2012 ro ku pla na mi in we sty cji i re mon tów ob -
ję to 35% ROD w Pol sce.  

Naj wię cej ROD, któ re zo sta ły ob ję te pla na mi in we sty -
cji i re mon tów w sto sun ku do ist nie ją cych na te re nie okrę -
gu ogro dów wy stę pu je w OZ PZD: w Go rzo wie Wlkp.
(66%), War miń sko -Ma zur skim (62,5%), Ślą skim
(75%) i Świę to krzy skim (70%). Na to miast naj mniej prac
za pla no wa no w ogro dach po ło żo nych w okrę gach Ma zo -
wiec kim (8%) i Ma ło pol skim (14%).

Łącz nie ro dzin ne ogro dy dział ko we za pla no wa ły 2 393
za dań in we sty cyj no-re mon to wych. Naj wię cej prac re mon -
to wo-in we sty cyj nych bę dzie do ty czy ło ogro dzeń. Ogro -
dy za pla no wa ły w tej ma te rii pra ce aż w 624 ro dzin nych
ogro dach dział ko wych na łącz ny koszt 10,205 mln zł.
Prze wi dy wa na wiel kość za dań wy nie sie 193,660 km. 

Z ko lei za da nia zwią za ne z od no wie niem bądź bu do wą
no wych do mów dział kow ca, bu dyn ków ad mi ni stra cyj nych
czy świe tlic ogro do wych bę dą prze pro wa dzo ne w 535
ogro dach. Koszt tych prac we dług sza cun ków wy nie sie
11,980 mln zł. Pla ny te do ty czą po wierzch ni 26 360 m² biur,
do mów dział kow ca i in nych bu dyn ków go spo dar czych.

Pra ce in we sty cyj no-re mon to we obej mą tak że sieć wo -

do cią go wą w 356 ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
Łącz ny koszt bu do wy no wych sie ci, jak i prze bu do wy już
ist nie ją cej wy nie sie 9,665 mln zł. Zgod nie z sza cun ka mi
ogro dów, za da nia te bę dą do ty czy ły 125,288 km sie ci wo -
do cią go wej.

W 340 ogro dach dział ko wych bę dą pro wa dzo ne pra ce
przy bu do wie oraz re mon cie sie ci ener ge tycz nych. Łącz -
ny koszt tych przed się wzięć wy nie sie 11,835 mln zł. Ro -
dzin ne ogro dy dział ko we pla nu ją wy ko na nie, prze bu do wę
lub roz bu do wę 142,804 km tej sie ci.

Na to miast re mon ty dróg i alej ogro do wych jak i bu do -
wa cał kiem no wych cią gów ko mu ni ka cyj nych obej mie
213 ogro dów dział ko wych na łącz ny koszt 2,704 mln zł.

W 86 ogro dach dział kow cy ma ją za miar do ko nać sze reg
prac zwią za nych z wy ko ny wa niem ro wów od wad nia ją -
cych, wy bu do wa niem cią gów me lio ra cyj nych czy za ło że -
niem no wych pa sów zie le ni. Na ten cel ogro dy dział ko we
za mie rza ją prze zna czyć 1,374 mln zł. 

W 2013 dział kow cy zaj mą się tak że te re na mi re kre acyj -
ny mi. Pra ce zwią za ne z bu do wą i re mon tem pla ców za -
baw czy ogro dów jor da now skich obej mą 31 ROD a koszt
tych prac wy nie sie po nad 176 tys. zł.

Dział kow cy prze wi du ją tak że zre ali zo wać sze reg in nych
prac re mon to wo-in we sty cyj nych w 94 ROD, ta kich jak:
wy ko na nie no wych ta blic in for ma cyj nych, wy mia na
skrzy nek elek trycz nych, za ło że nie mo ni to rin gu czy wy -
ko na nie ak tu al nych pla nów za go spo da ro wa nia ROD.
Koszt tych prac wy nie sie po nad 1,330 mln zł. 

Po niż sze wy kre sy ob ra zu ją war tość po szcze gól nych za -
dań in we sty cyj no-re mon to wych oraz ilość ROD, w któ -
rych pra ce te bę dą wy ko ny wa ne.
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4. Pla ny in we sty cyj no-re mon to we w ROD na 2013 r.
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Pla ny in we sty cyj no-re mon to we wy ka zu ją, iż ro dzin ne
ogro dy dział ko we za pla no wa ły wy dat ki na łącz ną kwo tę
49,271 mln zł, z cze go aż 30,250 mln zł sta no wić bę dą
środ ki wła sne ROD. W nie któ rych okrę gach pro cent po -
kry cia za dań in we sty cyj no-re mon to wych ze środ ków wła -
snych ROD prze kra cza 95%. Ta ka sy tu acja ma miej sce 
w ogro dach funk cjo nu ją cych na te re nie OZ PZD: w Le -
gni cy, Ma ło pol skim czy w To ruń sko-Wło cław skim. Na to -
miast w ogro dach po ło żo nych na te re nie OZ PZD: 
w El blą gu, Ma zo wiec kim, Pod la skim, w Szcze ci nie, Ślą -
skim, we Wro cła wiu i w Zie lo nej Gó rze, udział ten nie
prze kra cza 70%.

Za da nia w ROD bę dą re ali zo wa ne tak że przy współ -
udzia le do ta cji przy zna nych przez or ga ny wyż sze PZD.
Zgod nie z prze wi dy wa nia mi ogro dów, udział ten wy nie -
sie aż 38% ogól nej war to ści za dań tj. 18,739 mln zł.

Jak i w la tach po przed nich, wie le ro dzin nych ogro dów
dział ko wych nie mo że li czyć na po moc ze wnętrz ną. 
Z prze ka za nych in for ma cji wy ni ka, iż ogro dy spo dzie wa -
ją się otrzy mać po moc fi nan so wą w for mie do ta cji od jed -
no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go i Skar bu Pań stwa na
kwo tę za le d wie 282 tys. zł, co sta no wić bę dzie nie speł na
1% wszyst kich kosz tów. Kwo ta ta jest na wet niż sza niż 
w 2012 ro ku, gdzie ogro dy li czy ły na 365 tys. zł.

Spo rzą dzi ła: 
Agniesz ka Ru daw ska

WGG KR PZD
8 paź dzier ni ka 2013 r. 
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Za łącz ni ki:
- ta be la nr 1 i 2
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Tabela 1. Plan inwestycji i remontów w ROD na rok 2013
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28
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30

31
32

remont 
i modernizacja ogó∏em

wielkoÊç zadaƒ 

wartoÊç zadaƒ 759,233 570,823 1 330,059

iloÊç ROD 51 43 94

wielkoÊç zadaƒ         

wartoÊç zadaƒ 137,684 38,700 176,384

iloÊç ROD 13 18 31

wielkoÊç zadaƒ

wartoÊç zadaƒ 878,2 496,305 1 374,505

iloÊç ROD 39 47 86

wielkoÊç zadaƒ 20 985,00 102 239,30 123 224,3

wartoÊç zadaƒ 883,685 1 820,819 2 704,504

iloÊç ROD 52 161 213

wielkoÊç zadaƒ 4 619,96 21 739,80 26 359,76

wartoÊç zadaƒ 3 263,773 8 716,399 11 980,172

iloÊç ROD 97 438 535

wielkoÊç zadaƒ 68 955 73 849 142 804

wartoÊç zadaƒ 5 520,672 6 314,396 11 835,068

iloÊç ROD 126 214 340

wielkoÊç zadaƒ 37 078 88 210 125 288

wartoÊç zadaƒ 3 155,417 6 510,043 9665,460

iloÊç ROD 87 269 356

wielkoÊç zadaƒ 49 231 14 4429,7 193 660,50

wartoÊç zadaƒ 2 124,635 8 080,394 10 205,029

iloÊç ROD 128 496 624

zakres zadania                                                                                         budowa

Êrodki zewn´trzne 282,070

dotacje PZD 18 739,033

Êrodki w∏asne ROD (partycypacja finansowa 30 250,075
cz∏onków ROD + praca na rzecz zadania)

wartoÊç zadaƒ ogó∏em (suma od 5 do 7) 49 271,178

iloÊç zadaƒ w planie inwestycji i remontów ogółem (liczba
zadaƒ nie musi byç to˝sama z iloÊcià ROD obj´tych planem) 2 393

% ROD, objętych planem inwestycji
i remontów w stosunku do wszystkich ROD 39%

iloÊç ROD objęta planem 1 907
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ga nem Związ ku i pra wo gło su na tym ze bra niu ma ją wy -
łącz nie człon ko wie PZD, a po nie waż nie gło su je „dział ka”
tyl ko czło nek PZD dla te go na le ży li czyć każ dy głos, tak -
że tych człon ków, któ rzy są mał żeń stwem wspól nie użyt -
ku ją cym dział kę.

M. Pyt ka

Każ dy czło nek Związ ku w ROD ma peł no praw ny głos
na wal nym ze bra niu. Je że li za tem obo je mał żon ko wie są
człon ka mi PZD, to obo je ma ją pra wo glo so wa nia na wal -
nym ze bra niu, a więc li czą się dwa od ręb ne gło sy, bo wiem
każ dy czło nek PZD ma je den głos. Wal ne ze bra nie jest or -

V. PORADY PRAWNE

Gdy obo je mał żon ko wie są człon ka mi PZD, to czy na wal nym ze bra niu ma ją je den, czy dwa gło sy?

Kie dy wy ga sa ją pra wa by łe go człon ka PZD, współ mał żon ka po roz wo dzie do ty czą ce pierw szeń stwa do
dział ki w przy pad ku re zy gna cji? Ja kie skut ki ma nie do trzy ma nie ter mi nu 3 mie się cy do za wia do mie nia za -
rzą du o upra wo moc nie niu się roz wo du?

Rzecz do ty czy upraw nień by łe go mał żon ka do dział ki 
w przy pad ku zrze cze nia się pra wa użyt ko wa nia i człon -
ko stwa. Prze pis § 78 re gu la mi nu ROD okre śla ją cy upraw -
nie nia, a wła ści wie pierw szeń stwo roz wie dzio ne go współ-
mał żon ka do otrzy ma nia dział ki do ty czy cza su te raź niej -
sze go, a nie prze szłe go. Nie moż na go sto so wać za wsze,
w każ dym cza sie, któ ry upły nął od roz wo du. Sta tut PZD
wy zna cza ter min (3 mie sią ce) na za ła twie nie for mal no ści
po roz wo dzie i po je go upły nię ciu wy ga sa ją wszel kie rosz -
cze nia dot. nada nia człon ko stwa i przy dzie le nia dział ki po
roz wo dzie. 

Istot ne za tem jest, kie dy roz wód się upra wo moc nił. Je -
że li upły nę ło od te go cza su wię cej niż 3 mie sią ce, by ły
współ mał żo nek, któ ry nie był człon kiem PZD, nie ma już
żad nych praw z ty tu łu pierw szeń stwa w przy pad ku zrze -
cze nia się z pra wa użyt ko wa nia dział ki. Choć w sta tu cie
wprost nie są za pi sa ne ne ga tyw ne kon se kwen cje w przy -
pad ku nie zgło sze nia fak tu roz wią za nia mał żeń stwa, to
pro szę zwró cić uwa gę, że z ko lei wszyst kie dzia ła nia i po -
zy tyw ne upraw nie nia by łych mał żon ków wy ni ka ją wprost
ze zre ali zo wa nia przez nich obo wiąz ków za pi sa nych 

w § 34 ust. 1 sta tu tu PZD. Je śli za tem mał żon ko wie nie
do peł nią te go ter mi nu, nie mo gą już sku tecz nie po wo ły -
wać się na upraw nie nia z nie go wy ni ka ją ce.

In ne ro zu mo wa nie ta kiej sy tu acji mo gło by pro wa dzić
do wręcz pa to lo gicz nych przy pad ków, gdy na rów nych
pra wach o człon ko stwo w PZD i pra wo użyt ko wa nia
dział ki po zrze ka ją cej się oso bie mo gły by wy stę po wać np.
trzy oso by ma ją ce sta tus by łe go współ mał żon ka. In na
skraj ność do ty czy ła by sy tu acji, gdy roz wie dzio ny czło -
nek Związ ku po now nie za warł zwią zek mał żeń ski z in ną
oso bą. W przy pad ku re zy gna cji człon ka PZD na stę po wa -
ła by ko li zja dwóch upraw nień – by łe go, roz wie dzio ne go
współ mał żon ka i ak tu al ne go współ mał żon ka.

Dla te go wła śnie upraw nie nie by łe go współ mał żon ka 
w przy pad ku roz wo du do ubie ga nia się o przy dział dział -
ki i człon ko stwo w PZD w przy pad ku re zy gna cji je go by -
łe go współ mał żon ka mu si być cza so wo ogra ni czo ne i jest
to wła śnie sta tu to we 3 mie sią ce. Po tym ter mi nie wy ga sa -
ją te upraw nie nia by łe mu współ mał żon ko wi, któ ry nie był
człon kiem PZD.

M. Pyt ka

Czy cór ka mo że zo stać współ użyt kow ni kiem dział ki w ROD, któ rą użyt ku je jej oj ciec?

Zgod nie z § 12 ust. 2 sta tu tu PZD, tyl ko 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. Tyl ko mał żon ko wie mo gą być obo je człon ka -
mi Związ ku i mieć pra wo użyt ko wa nia tej sa mej dział ki.
Jest to je dy ny przy pa dek, gdy dwie oso by mo gą mieć
przy dział tej sa mej dział ki.

Na le ży jed nak pa mię tać o ro dzin nym cha rak te rze dzia -
łek w ROD. Zgod nie bo wiem z § 68 ust. 2 sta tu tu PZD,
przy dział dział ki jest rów no znacz ny z przy zna niem pra -
wa do ko rzy sta nia z tej dział ki współ mał żon ko wi i ro dzi -
nie człon ka zwy czaj ne go. Dział ki w ROD są bo wiem
miej scem in te gra cji ro dzin i ak tyw ne go wy po czyn ku jej
człon ków.

AŁ

44



W na szych ogro dach czę sto znacz ne szko dy wy rzą dza -
ją zwie rzę ta łow ne, ta kie jak na przy kład dzi ki. Wie le za -
rzą dów ROD nie wie jak i od ko go do cho dzić tych
od szko do wań.

Po sta no wi łem za tem przyj rzeć się sze rzej te mu pro ble -
mo wi i prze ka zać po niż sze in for ma cje w tym za kre sie.

Dzi ki wy mie nia ne są ja ko zwie rzę ta łow ne w punk cie 1f
§ 1 Roz po rzą dze nia Mi ni stra Śro do wi ska w spra wie usta -
le nia li sty ga tun ków zwie rząt łow nych z dnia 11 mar ca
2005 ro ku (Dz.U. 2005 Nr 45 poz.433).

W tej sy tu acji na Skar bie Pań stwa spo czy wa obo wią zek
zre kom pen so wa nia ewen tu al nych strat spo wo do wa nych
przez te zwie rzę ta. Pro blem ten zo stał ure gu lo wa ny w
usta wie Pra wo ło wiec kie (Dz. U. 2005 Nr 127 poz.1066)
– zgod nie z art.50 ust. 1b tej usta wy Skarb Pań stwa od po -
wia da za szko dy wy rzą dza ne przez zwie rzę ta łow ne na

ob sza rach nie wcho dzą cych w skład ob wo dów ło wiec kich.
Art.50 ust.3 i 4 w/w usta wy sta no wią, że za szko dy wy -

rzą dzo ne przez zwie rzę ta łow ne na ta kich ob sza rach, od -
szko do wa nia wy pła ca za rząd wo je wódz twa ze środ ków
bu dże tu pań stwa, a oglę dzin i sza co wa nia szkód do ko nu -
ją przed sta wi cie le pod mio tów wła ści wych dla wy pła ty od -
szko do wa nia.

Ana lo gicz nie przed sta wia się sy tu acja w przy pad ku
szkód wy rzą dza nych przez zwie rzę ta ob ję te ochro ną ga -
tun ko wą. W art.126 usta wy o ochro nie przy ro dy (Dz.U.
2004 Nr 92 poz.880) okre ślo no, że Skarb Pań stwa od po -
wia da za szko dy wy rzą dzo ne przez te zwie rzę ta.

Uwa żam, że war to za po znać się z ty mi prze pi sa mi i do -
cho dzić na leż nych od szko do wań za stra ty spo wo do wa ne
przez zwie rzę ta.

Bo gu sław Dą brow ski 
Czło nek PZD w ROD 

im. Kmdr ppor. Ja na Gru dziń skie go w Gdy ni

Jak i od ko go do cho dzić od szko do wań za szko dy wy rzą dza ne przez zwie rzę ta łow ne i ob ję te ochro ną ga -
tun ko wą?

Mi ni mal ne wy na gro dze nie za pra cę w 2014r.

Zgod nie z Roz po rzą dze niem Ra dy Mi ni strów z 11
wrze śnia 2013 r. w spra wie wy so ko ści mi ni mal ne go wy -
na gro dze nia za pra ce w 2014r. ( Dz. U. z 2013r. poz.1074)
od 1 stycz nia 2014r. mi ni mal ne wy na gro dze nie za pra cę w
peł nym wy mia rze cza su pra cy bę dzie wy no si ło 1680 zł. tj.
o 80 zł. wię cej niż w 2013r.W przy pad ku osób, któ re po -
dej mą pra cę po raz pierw szy mi ni mal ne wy na gro dze nie
w pierw szym ro ku pra cy wy nie sie 80% mi ni mal ne go wy -
na gro dze nia, tj. 1344 zł. Wyż sze wy na gro dze nie mi ni mal -
ne ozna cza wzrost m. in. od pra wy z ty tu łu zwol nień
gru po wych, mi ni mal nej pod sta wy wy mia ru za sił ku cho ro -
bo we go, czy kwo ty wol nej od po trą ceń.

Dla za rzą dów ROD zmia na kwo ty wy na gro dze nia mi -
ni mal ne go ozna cza, że od dnia 1 stycz nia 2014 r. zry czał -
to wa ne wy na gro dze nie brut to pra cow ni ka za trud nio ne go
w Ogro dzie w peł nym wy mia rze cza su pra cy na pod sta wie
umo wy o pra cę nie mo że być niż sza niż 1680 zł.

Zgod nie z obo wią zu ją cą uchwa łą Nr 196/2009 Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy PZD z 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,
wy na gro dze nie pra cow ni ka za trud nio ne go na umo wę 
o pra cę w peł nym wy mia rze cza su pra cy w 2014r. nie mo -
że prze kro czyć 150% mi ni mal ne go wy na gro dze nia, tj.
kwo ty 2520 zło tych brut to. Dla pra cow ni ków za trud nio -
nych w ROD w nie peł nym wy mia rze cza su pra cy wy so -
kość wy na gro dze nia na le ży usta lić pro por cjo nal nie do
cza su pra cy okre ślo ne go w umo wie o pra cę. W związ ku 
z tym mie sięcz ne wy na gro dze nie brut to pra cow ni ka za -
trud nio ne go w wy mia rze ¾ eta tu po win no wy no sić od
kwo ty 1260 zł. do kwo ty 1890 zł., na to miast w wy mia rze
1/8 eta tu od kwo ty  210 zł. do kwo ty 315 zł. 

Zmia nę mi ni mal ne go wy na gro dze nia Za rzą dy ROD po -
win ny uwzględ nić przy spo rzą dza niu pre li mi na rza fi nan -
so we go ROD na 2014 r.
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24 paź dzier ni ka br. w war szaw skim ra tu szu od by ło się
spo tka nie przed sta wi cie li Okrę go we go Za rzą du Ma zo -
wiec kie go PZD z Pre zy dent Mia sta Sto łecz ne go War sza -
wy Pa nią Han ną Gron kie wicz -Waltz.

Po wcze śniej szych, bez sku tecz nych pró bach spo tka nia
się z Pa nią Pre zy dent, po wy sła niu do Ra tu sza wie lu pism
po zo sta ją cych bez od po wie dzi, war szaw scy dział kow cy
do cze ka li się wresz cie po chy le nia się władz sto li cy nad
pa lą cy mi pro ble ma mi war szaw skich ogro dów dział ko -
wych. Chęć spo tka nia się władz War sza wy z dział kow ca -
mi jest rów nież bar dzo waż na z punk tu wi dze nia to-
czą cych się wła śnie w Sej mie prac nad no wą usta wą dział -
ko wą, któ ra ma za bez pie czać in te re sy dział kow ców. Jed -
nak do uchwa le nia no we go pra wa dla dział kow ców
po zo sta je co raz mniej cza su i wciąż brak po ro zu mie nia 
w spor nej kwe stii uwłasz cze nia, któ re for so wa ne jest
przez Plat for mę Oby wa tel ską.

W spo tka niu ze stro ny OZM PZD udział wzię li: Wi ce -
pre zes OZM PZD Pan Sta ni sław Za wad ka, czło nek Kra -
jo wej Ra dy PZD Pan An to ni Ko strze wa, czło nek
Pre zy dium OZM PZD Pan Ka zi mierz Ko sim oraz p.o. dy -
rek to ra biu ra OZM PZD Pa ni An na Ku buj i rad ca praw ny
OZM PZD Pa ni Ewe li na Świą tek, na to miast Mia sto Sto -
łecz ne War sza wę re pre zen to wa li: Pre zy dent Pa ni Han na
Gron kie wicz -Waltz, dy rek tor Biu ra Go spo dar ki Nie ru cho -
mo ścia mi Mar cin Baj ko oraz p.o. dy rek tor Biu ra Ar chi -
tek tu ry i Pla no wa nia Prze strzen ne go Ma rek Mi kos.
Głów nym ce lem spo tka nia by ła chęć wy pra co wa nia
wspól ne go sta no wi ska i pod ję cia dzia ła nia w kwe stii ure -
gu lo wa nia sta nu praw ne go ogro dów war szaw skich, a tak -
że uzy ska nie in for ma cji na te mat po li ty ki, ja ką Ra tusz
za mie rza pro wa dzić w sto sun ku do ogro dów dział ko wych
w War sza wie.

Spo tka nie roz po czę ło się od przed sta wie nia przez de le -
ga cję OZM PZD naj waż niej szych pro ble mów z ja ki mi
obec nie bo ry ka ją się dział kow cy, a co za tym idzie ogro -
dy dział ko we w War sza wie. Jed nym z naj waż niej szych
pro ble mów, o któ rych dys ku to wa no to kwe stia ure gu lo -
wa nia sta nu praw ne go ogro dów war szaw skich. Zwłasz -
cza, co wie lo krot nie pod kre śla no pod czas spo tka nia,
mia sto nie pro wa dzi wła ści wie żad nej po li ty ki w sto sun -
ku do ogro dów dział ko wych zlo ka li zo wa nych w War sza -
wie. Każ da dziel ni ca ma wła sną po li ty kę w tej dzie dzi nie,
co zresz tą zo sta ło po twier dzo ne przez Pa nią Pre zy dent.
Nie ste ty, w prze ci wień stwie do wie lu miast eu ro pej skich,
co pod niósł Pan An to ni Ko strze wa czło nek KR PZD, wła -

dze War sza wy nie dą żą do za pew nie nia jak naj lep szych
wa run ków do funk cjo no wa nia ogro dów w mie ście. 
A na przy kład, wła dze Wied nia czy Ber li na do strze ga ją
po trze bę usy tu owa nia ogro dów dział ko wych w mie ście.
W związ ku z tym, wid mo li kwi da cji wie lu ogro dów dział -
ko wych na te re nie War sza wy jest co raz więk sze.  Pod kre -
ślo no, że Pre zy dent Mia sta Sto łecz ne go War sza wy
wy to czył prze ciw ko PZD aż 221 spraw o wy da nie nie ru -
cho mo ści grun to wych (w tym rów nież na pod sta wie tzw.
de kre tu Bie ru ta), na któ rych znaj du ją się ogro dy, a ja ko
je dy ną pod sta wę do wy da nia wska zał swo je upraw nie nia
wła ści ciel skie. W po zwach czę sto nie okre śla się na wet,
któ rej czę ści da nej dział ki rosz cze nie do ty czy, na to miast
żą da się od PZD wska za nia czę ści ogro du, któ ry po wi nien
wg. mia sta zo stać wy da ny. Te go ro dza ju spra wy cią gną
się la ta mi, wy da je się pu blicz ne pie nią dze na wciąż skła -
da ne przez Mia sto od wo ła nia od wy ro ków ko rzyst nych
dla PZD, a co za tym idzie dla ogro dów dział ko wych, 
w myśl za sa dy „od wo łuj my się pó ki prze pi sy pra wa na to
po zwa la ją”. Nie ste ty, do tej po ry, co pod kre śli ła dy rek tor
biu ra OZM PZD, przed sta wi cie le Mia sta nie wy ka zy wa -
li ja kiej kol wiek wo li na wią za nia ja kiej kol wiek dwu stron -
nej współ pra cy w tym za kre sie. Dla te go, też w związ ku
z do tych cza so wym bra kiem roz mów mię dzy mia stem
a PZD i pa lą cą ko niecz no ścią roz wią za nia wciąż na -
war stwia ją cych się pro ble mów z tym zwią za nych,
przed sta wi cie le OZM PZD za pro po no wa li Pa ni Pre -
zy dent po wo ła nie ze spo łu ds. re gu la cji sta nu praw ne -
go ogro dów war szaw skich, w skład któ re go we szli by
za rów no przed sta wi cie le PZD jak rów nież urzęd ni cy
miej scy. Pa ni Pre zy dent Han na Gron kie wicz -Waltz
przy ję ła tę pro po zy cję i za de kla ro wa ła po wo ła nie te -
go ro dza ju ze spo łu. Jed no cze śnie za zna czy ła, że jest go -
to wa do szer szych roz mów na ten te mat i wy pra co wa nia
w przy szło ści kom pro mi su w tej spra wie, po nie waż jak
stwier dzi ła, „nie wie dzia ła, że dział kow cy bo ry ka ją się 
z ta ki mi pro ble ma mi”, od rzu ci ła rów nież za rzu ty, że mia -
sto dą ży do li kwi da cji ogro dów dział ko wych w War sza -
wie. Jed no cze śnie po twier dza jąc jed nak, że każ da
dziel ni ca pro wa dzi w tym za kre sie od ręb ną po li ty kę i być
mo że nie któ re dziel ni ce jak na przy kład Mo ko tów, pro -
wa dząc ta ką, a nie in na go spo dar kę nie ru cho mo ścia mi
grun to wy mi, w tym, ty mi, na któ rych znaj du ją się ogro dy
dział ko we, po pro stu ra tu jąc się w ten spo sób swój bu dżet.
Na to miast dy rek tor Biu ra Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi
m.st. War sza wy Mar cin Baj ko do dał, że tak na praw dę wy -
to cze nie ty lu spraw prze ciw ko PZD mia ło na ce lu prze -

VI. INFORMACJE RÓ˚NE

1. De le ga cja OZM PZD u Pre zy dent War sza wy
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rwa nie ter mi nu przedaw nie nia za sie dze nia. Nie ste ty, cięż -
ko się zgo dzić z tą ar gu men ta cją, iż jest to je dy ny po wód
wy ta cza niu po wódz twa prze ciw ko PZD, bo gdy by by ło
tak w rze czy wi sto ści, to wid mo li kwi da cji wie lu, na wet
po nad stu let nich ogro dów dział ko wych zlo ka li zo wa nych
na te re nie War sza wy nie wi sia łoby wciąż nad ogro da mi.
A tzw. De kre tem Bie ru ta wciąż nie stra szy ło by się dział -
kow ców mó wiąc, że te re ny ogro dów mo gą być te re na mi
za mien ny mi dla osób, któ re pró bu ją od zy skać wła sność
na pod sta wie te go de kre tu. Nie ste ty, od no śnie tzw. De kre -
tu Bie ru ta, Pan Mar cin Baj ko przy znał, że po nie waż PZD
nie jest stro ną po stę po wa nia, to nie jest po wia da mia ne o
ko lej nych, to czą cych się po stę po wa niach w tym za kre sie.
Jed nak pod nie sie nie te go te ma tu przez de le ga cję OZM
PZD po ka za ło „świa teł ko w tu ne lu”, po nie waż stro na Ra -
tu sza zgo dzi ła się z ar gu men ta cją o ko niecz no ści pod ję cia
współ pra cy, któ ra mia ła by na ce lu po wia da mia nie PZD 
o kon kret nych, to czą cych się po stę po wa niach w każ dej
dziel ni cy. Dzię ki tej pro ce du rze PZD – a co za tym idzie
sa mi dział kow cy – po sia da li by wie dzę o rosz cze niach, 
a PZD ja ko re pre zen tant dział kow ców mógł by pod jąć od -
po wied nie dzia ła nia w tej ma te rii.

Ko lej nym waż nym te ma tem spo tka nia by ła pró ba udo -
wod nie nia przed sta wi cie lom mia sta, przez de le ga cję
OZM PZD po trze by umiesz cza nia w pla nach za go spo da -
ro wa nia prze strzen ne go ogro dów dział ko wych, co prze -
cież jak pod kre śla no jest zgod ne z obo wią zu ją cą usta wą 
o ROD, a tak że z prze pi sa mi pro jek tu usta wy o ROD. W
oby dwu ak tach praw nych wprost za pi sa no, że w miej sco -
wych pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne go po win no
się uwzględ niać ist nie nie ogro dów dział ko wych, cze go
mia sto War sza wa w prze wa ża ją cej więk szo ści nie ro bi.
Nie ste ty po wyż sze ar gu men ty nie spo tka ły się z apro ba tą
ze stro ny Ra tu sza, co wię cej Pan Ma rek Mi kos (p.o dy -
rek to ra Biu ra Ar chi tek tu ry i Pla no wa nia Prze strzen ne go)
po wie dział wprost, że nie ma prze pi sów pra wa, któ re
zmu sza ły by mia sto do wpi sy wa nia w pla nach za go spo da -
ro wa nia prze strzen ne go ogro dów dział ko wych. Po nad to
dy rek tor Mi kos po wie dział, że prze cież wpi sa nie w pla nie
sfor mu ło wa nia „zie leń pu blicz na” nie wy klu cza usy tu -
owa nia w da nym miej scy ogro du dział ko we go. Na to miast
ar gu ment pod no szo ny przez człon ków de le ga cji OZM
PZD, że nie umiesz cza nie ogro dów w pla nach za go spo da -
ro wa nia prze strzen ne go otwie ra furt kę do ich li kwi da cji,
o czym wła dze War sza wy do sko na le wie dzą, jak rów nież
fakt, że nie praw dą jest twier dze nie po szcze gól nych wło -
da rzy dziel nic war szaw skich, że umiesz cze nie w pla nie
sfor mu ło wa nia „zie leń pu blicz na” czy też „park” za pew -
nia dal sze ist nie nie ogro dów dział ko wych w mie ście, po -
zo sta ło tym cza sem bez od ze wu. Być mo że w tym miej scu
za bra kło stro nie Ra tu sza rze czo wych ar gu men tów, jed nak
mi mo to po zo sta ła przy swo im sta no wi sku, za zna cza jąc
jed no cze śnie, że omó wie niem rów nież te go te ma tu mo że
za jąć się ze spół, któ re go po wo ła nie za pro po no wa ła de le -

ga cja OZM PZD. Przy czym, oby dwie stro ny stwier dzi ły,
że do brą prak ty ką po win no stać się wy pra co wa nie ja kie -
goś spo so bu prze ka zy wa nia in for ma cji w tej mie rze, że by
nie dzia ło się tak jak do tych czas, że dział kow cy o za mia -
rze wpro wa dze nia do pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go sfor mu ło wa nia „park”, czy „zie leń pu blicz na” 
w miej sce, w któ rym obec nie znaj du je się ogród dział ko -
wy, do wia du ją się z me diów: pra sy bądź te le wi zji. Waż -
nym jest, że by trak to wać się pod mio to wo, a nie jak
do tych czas to mia ło miej sce przed mio to wo.

Pod czas spo tka nia po ru szo na zo sta ła tak że kwe stia prze -
ka zy wa nia przez Mia sto, a wła ści wie prze ka zy wa nia 
z opo ra mi, te re nów za stęp czych za zli kwi do wa ne ogro dy
dział ko we, mi mo, że ta ki obo wią zek na kła da na nie usta -
wa o ROD. Pod kre ślo no, że ta kie sy tu acje ma ją miej sce
na wet wów czas, gdy sto sow ne po ro zu mie nie w tej spra -
wie zo sta ło pod pi sa ne przez obie stro ny. Nie ste ty, na py -
ta nie dla cze go tak się dzie je, przed sta wi cie le OZM PZD
nie uzy ska li od po wie dzi, po nie waż dy rek tor Mar cin Baj -
ko stwier dził, że nie jest w sta nie w tej chwi li jed no znacz -
nie wy po wie dzieć się w tej kwe stii, gdyż dla udzie le nia
wią żą cej od po wie dzi, naj pierw mu si za po znać się z od po -
wied ni mi do ku men ta mi w każ dej kon kret nej spra wie…..

Na za koń cze nie spo tka nia, Pan Pre zes Sta ni sław Za -
wad ka po in for mo wał, że w wie lu ogro dach or ga ni zo wa -
ne są tzw. wcza sy dla se nio rów i war to by by ło, że by
mia sto wspar ło OZM PZD w tych dzia ła niach, po nie waż
te go ro dza ju wy po czy nek jest po trzeb ny lu dziom star -
szych, zwy kle nie za moż nym. Do dał, że ogro dy nie są
wsta nie, głów nie ze wzglę dów fi nan so wych, zor ga ni zo -
wać ty le tur nu sów ile by chcia ły, dla te go w tej mie rze mia -
sto War sza wa mo gło by pod jąć dzia ła nia ma ją ce na ce lu
udzie le nie po mo cy ogro dom w tej ma te rii. De le ga cji uda -
ło się uzy skać za pew nie nie Pa ni Pre zy dent, że jest to po -
trzeb na ini cja ty wa i po kon sul ta cjach z od po wied ni mi
urzęd ni ka mi po sta ra się za ofe ro wać po moc w or ga ni za cji
te go ro dza ju form wy po czyn ku dla se nio rów. Pa ni Pre zy -
dent pod kre śli ła przy tej oka zji, że sa ma jest zwo len nicz -
ką wspie ra nia róż ne go ro dza ju form spę dza nia wol ne go
cza su dla se nio rów i wspie ra or ga ni za cję Uni wer sy te tów
Trze cie go Wie ku.

Istot nym za gad nie niem pod nie sio nym pod czas spo tka -
nia by ła tak że kwe stia jak naj szyb sze go uchwa le nia przez
par la ment usta wy o ROD. Pan Ka zi mierz Ko sim po wie -
dział, że dział kow cy oba wia ją się te go, że usta wa nie zo -
sta nie uchwa lo na na czas, i przy szłość ogro dów sta nie pod
zna kiem za py ta nia. A Pa ni Pre zy dent ja ko wi ce prze wod -
ni czą cej PO i Pre zy dent Mia sta sto łecz ne go War sza wy
rów nież po win no za le żeć na jak naj szyb szym uchwa le niu
usta wy o ROD. Pod czas spo tka nia pod kre ślo no, że na
dzień dzi siej szy oby wa tel ski pro jekt usta wy o ROD zo -
stał już wy pra co wa ny w ko mi sjach Sej mo wych, a je dy ną
kwe stią spor ną po zo sta je tzw. uwłasz cze nie dział kow ców.
Na py ta nie Pa ni Pre zy dent, cze mu PZD nie chce uwłasz -
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cze nia, Pan An to ni Ko strze wa pod kre ślił z ca łą sta now -
czo ścią, że PZD po pie ra uwłasz cze nie dział kow ców. Jed -
nak PZD jest prze ciw ne uwłasz cze niu tyl ko wy bra nych
dział kow ców, jest za uwłasz cze niem wszyst kich dział -
kow ców, tak, że by wszy scy by li trak to wa ni w ten sam
spo sób. Na to miast for ma uwłasz cze nia przed sta wio na
przez PO jest tak na praw dę krzyw dzą ca dla dział kow ców,
po nie waż dzie li się dział kow ców na tych lep szych i tych
gor szych. Po za tym po wsta je rów nież pro blem nie kon sty -
tu cyj no ści te go ro dza ju prze pi su pra wa, o czym w cza sie
pra ca nad usta wą mó wi li rów nież eks per ci – kon sty tu cjo -
na li ści. Usto sun ko wu jąc się do po wyż sze go, Pa ni Pre zy -
dent po wie dzia ła, że ro zu mie oba wy dział kow ców, ale ma
na dzie ję, że w tym za kre sie, tak jak to mia ło miej sce 
w przy pad ku in nych prze pi sów pro jek tu usta wy uda się
tak że zna leźć roz wią za nie.

Spo tka nie za koń czy ło się de kla ra cją Pa ni Pre zy dent 

o chę ci pro wa dze nia dia lo gu ze spo łecz no ścią dział kow -
ców, cze go do wo dem jest po par cie po my słu po wo ła nia
ze spo łu ds. ure gu lo wa nia sy tu acji praw nej ogro dów war -
szaw skich, w któ re go skład wej dą za rów no przed sta wi -
cie le Urzę du Mia sta jak i PZD. Na to miast nad rzęd nym
ce lem pra cy ze spo łu ma być jak pod kre śla no pod czas spo -
tka nia, wy pra co wa nie kon sen su su w za kre sie ure gu lo wa -
nia sy tu acji praw nej ogro dów war szaw skich. Waż ną
czę ścią pra cy ze spo łu ma być rów nież roz po czę cie dia lo -
gu na te mat przy szło ści ogro dów war szaw skich i po li ty ki
mia sta w tym za kre sie.

De kla ra cja Pa ni Pre zy dent zo sta ła przy ję ta z uf no ścią,
dla te go też miej my na dzie ję, że nie skoń czy się wy łącz nie
na obiet ni cach, zwłasz cza, że Pa ni Pre zy dent czę sto
pod kre śla ła, że naj waż niej sze są kon kre ty i do trzy ma -
ne obiet ni ce.

AK

2. Po znań ska Te mi da śle pa i głu cha na krzyw dę dział kow ców z ROD 23-Lu te go w Po zna niu

Spra wa ro dzin ne go ogro du dział ko we go im „23-Lu te -
go” w Po zna niu przy ul. Le chic kiej cią gnie się już 15 lat.
Ogród po wstał w la tach 70. na trzech nie użyt ko wa nych
rol ni czo nie ru cho mo ściach znaj du ją cych się na pe ry fe -
riach Po zna nia, któ re zo sta ły wy własz czo ne za peł nym 
i go dzi wym od szko do wa niem. By ło to zgod ne z pla na mi
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go oraz de cy zją o lo ka li -
za cji szcze gó ło wej z 1968 r. W miej scu tym za pla no wa no

pra cow ni czy ogród dział ko wy z my ślą o po bli skich du -
żych kom plek sach miesz ka nio wych. Ogrom nym wy sił -
kiem sa mych dział kow ców ogród w do brej wie rze za go s-
po da ro wa no, zbu do wa no in fra struk tu rę, a tak że bu dy nek
ad mi ni stra cyj no -so cjal ny. Wszyst ko ze środ ków wła snych
dział kow ców w peł nym za ufa niu do obo wią zu ją ce go pra -
wa i opar tych na nim de cy zji.

Unie waż nie nie wy własz cze nia to praw dzi wa ży ła zło ta

W la tach 90. oka za ło się, że war tość tych grun tów wzro -
sła wie lo krot nie, a te ren ten stał się bar dzo atrak cyj ną lo -
ka li za cją. War tość te re nu osza co wa no na 20 mln zł. 
To wła śnie wte dy na are nie po ja wi ła się nie ja ka Be ata N.
W 1997 ro ku na by ła ona od spad ko bier ców ro dzi ny B. 
– by łych wła ści cie li tych ziem, pra wa spad ko we za kwo -
tę 80 tys. zł. Jesz cze w tym sa mym ro ku do pro wa dzi ła do
stwier dze nia przez Pre ze sa Urzę du Miesz kal nic twa i Roz -
wo ju Miast (UMiRM) nie waż no ści wy własz cze nia pierw -
szej nie ru cho mo ści o pow. 5,8 ha. – W cią gu za le d wie
jed ne go dnia B.N. po twier dzi ła de cy zję u wi ce pre zy den ta
i wo je wo dy. Za ko lej ne dwa dni by ła już wpi sa na w księ -
gi wie czy ste ja ko wła ści ciel, pod czas gdy stan dar do wa
pro ce du ra wpi sa nia do KW trwa w Po zna niu mi ni mum
pół ro ku, a cza sem i dłu żej – mó wi o ku li sach spra wy Hie -
ro nim Mie sza ła z OZ PZD w Po zna niu. – Sąd wie czy stok -
się go wy po wi nien do ko ny wać wpi su we dług ko lej no ści
wpły wu wnio sku, bo wpi su je się na wet go dzi nę zgło sze nia
wnio sku – mó wi rad ca praw ny z Po zna nia, któ re go za py -

ta li śmy o tok po stę po wa nia przy wpi sie do KW. Czy za -
tem ko lej ka wnio sków by ła te go dnia wy jąt ko wo ma ła,
czy też po mi nię to te re gu ły i po trak to wa no B.N. jak klien -
ta prio ry te to we go i wy jąt ko we go, na co nie mo gą li czyć
in ni miesz kań cy Po zna nia? Po nad to war to tu taj za uwa -
żyć, że w przy pad ku dru giej i trze ciej nie ru cho mo ści, co
do któ rej zgod nie z wy ro ka mi są du, pra wo wła sno ści
przy słu gu je mia stu i Skar bo wi Pań stwa, dzie ją się dziw ne
rze czy wy kra cza ją ce po za nor my po stę po wa nia są du wie -
czy stok się go we go. Urząd Mia sta Po zna nia zde cy do wał
się już wy stą pić w tej spra wie do Pro ku ra to ra, bo wiem nie
wia do mo dla cze go, ale sąd wie czy stok się go wy opóź nia
wpis SP ja ko wła ści cie la do KW tych nie ru cho mo ści.
Czyż by ta ki wpis był ko muś nie na rę kę? To tyl ko ma lut -
ka ce gieł ka, ja kich w cią gu tych lat uzbie ra ło się na praw -
dę spo ro, a któ re to two rzą peł no war to ścio wy ob raz ca łej
spra wy, któ ra od wie lu lat jest przed mio tem nie usta ją cej
wal ki Be aty N. z dział kow ca mi i Związ kiem.
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Dwa la ta póź niej w 1999 r. Be ata N. do pro wa dzi ła do
uchy le nia ko lej nych dwóch ko lej nych de cy zji wy własz -
cze nio wych do ty czą cych dru giej i trze ciej nie ru cho mo ści,
do któ rych rów nież za ku pi ła rosz cze nia spad ko bier ców
osób wy własz czo nych w ro ku 1968. To co bu dzi zdzi wie -
nie, to nie zwy kła przy chyl ność ów cze sne go UMiRM. 
– Pod sta wą uchy le nia de cy zji wy własz cze nio wej mu si być
ra żą ce na ru sze nie pra wa z li te ral ne go brzmie nia da ne go
prze pi su, któ ry się za rzu ca – mó wi je den ze zna nych rad -
ców praw nych po znań skiej kan ce la rii zaj mu ją cej się po -
dob ny mi spra wa mi. Wy własz cze nia w tych spra wach nie

mia ły ta kich zna mion, a jed nak UMiRM je za kwe stio no -
wał. Co wię cej od by ło się to bez udzia łu PZD, co ra żą co
na ru szy ło pro ce so we pra wa Związ ku. Po mi nię to ma te riał
do wo do wy, nie usto sun ko wa no się do ar gu men tów me ry -
to rycz nych. De cy zje zaś za pa dły stron ni czo na ko rzyść
Be aty N., któ ra nie jest ani by łym wła ści cie lem ani spad -
ko bier cą, a pra wa od ku pi ła praw do po dob nie wy łącz nie po
to, by za ro bić nie ma łe pie nią dze w opar ciu o pod wa ża nie
praw mia sta i Związ ku do te re nów znaj du ją cych się pod
po znań skim ogro dem dział ko wym na uli cy Le chic kiej.

Wszyst ko, al bo nic

Wal ka o jed no sło wo

De cy zje te zo sta ły za skar żo ne do NSA. Oce nia jąc le gal -
ność wy własz cze nia dru giej i trze ciej nie ru cho mo ści 
w wy ro ku z 2002 ro ku NSA uznał, że ma te riał do wo do wy
zgro ma dzo ny w ak tach świad czy o tym, że wy własz cze -
nie by ło zgod ne z usta wą wy własz cze nio wą i cof nął de cy -
zje UMiRM. Ta kie sa me dzia ła nia pod ję to wo bec de cy zji
co do pierw szej nie ru cho mo ści. Nie ste ty w tym wy pad ku
uzna no, że ogród zo stał wy własz czo ny pod cel użyt ku
spo łecz ne go, a nie pu blicz ne go. Ko nia z rzę dem te mu, kto
zro zu mie lo gi kę, ja ką kie ro wa no się przy unie waż nie niu
wła śnie tej de cy zji wy własz cze nio wej. Bo wiem do te go
ogro du wstęp mie li wszy scy miesz kań cy oko licz ne go

osie dla – każ dy z nich mógł być człon kiem ogro du, więc
cel pu blicz ny zo stał speł nio ny. Ko lej ny raz spra wa zna la -
zła swój wy dźwięk w NSA, któ ry orzekł, że nie by ło ra -
żą ce go na ru sze nia pra wa, a wszyst ko roz bi ło się o zro -
zu mie nie słów „spo łecz ny” i „pu blicz ny”. – Dziś na tym
tle nikt nie stwier dził by nie waż no ści ta kiej de cy zji – uwa -
ża rad ca praw ny. Po nad to Sąd Naj wyż szy i NSA dzia ła ły
je dy nie ka sa cyj nie i nie dys po no wa ły ma te ria łem do wo -
do wym ze źró deł ar chi wal nych, któ ry zo stał po zy ska ny
póź niej. Ma te riał ar chi wal ny wska zy wał, że prze słan ki,
ja ki mi kie ro wa no się przy unie waż nie niu wy własz cze nia
pierw szej nie ru cho mo ści by ły wąt pli we. 

Nie zwy kłe przy pad ki mno żą się jak kró li ki

De cy zje wy własz cze nio we co do wszyst kich trzech nie -
ru cho mo ści to czy ły się w opar ciu o te sa me do ku men ty
pla ni stycz ne, uchwa ły Pre zy dium Ra dy Na ro do wej Mia -
sta Po zna nia. Mi mo to tyl ko dwie z nich wy szły obron ną
rę ką, a w sto sun ku to tej trze ciej uwłasz cze nie zo sta ło
unie waż nio ne. Jak to moż li we, że nie ru cho mość pierw -
sza, są sia du ją ca z dwo ma po zo sta ły mi, co do któ rych
utrzy ma no de cy zje wy własz cze nio we, choć zo sta ła wy -
własz czo na do kład nie w ta kich sa mych oko licz no ściach
fak tycz nych i praw nych, zo sta ła uzna na za wy własz czo ną
wa dli wie? Czy to przy pa dek? 

Jak po ka zu je dal sza hi sto ria te go ogro du – to wła śnie ta
de cy zja oka za ła się naj bar dziej brze mien na w skut ki idą -
ce w mi lio ny zło tych. Bo wiem pierw sza nie ru cho mość,

co do któ rej utrzy ma no nie waż ność de cy zji wy własz cze -
nio wej to te ren naj bar dziej cen ny dla ogro du i dział kow -
ców. Na 5-hek ta ro wej dział ce zlo ka li zo wa no ogrom ną
część in fra struk tu ry ogro dów i wie lo let ni do by tek dział -
kow ców. Szyb kość w za kre sie za ła twie nia nie któ rych
spraw bu dzi co naj mniej po waż ne wąt pli wo ści co do mo -
ty wów ta kie go dzia ła nia. – Mia sto lek ką rę ką go dzi ło się
na wszyst kie de cy zje bez żad nej obro ny i wspar cia dla
dział kow ców. Dzię ki sta ra niom Związ ku uda ło się wzru -
szyć pier wot ne de cy zje co do dru giej i trze ciej nie ru cho -
mo ści – uda ło się je obro nić i po zy skać ty tuł praw ny dla
mia sta. Do pie ro od te go mo men tu mia sto włą czy ło się 
w obro nę swo je go in te re su – mó wi Zdzi sław Śli wa, Pre -
zes OZ w Po zna niu.

„Wy god nych” przy pad ków ciąg dal szy

Spra wa Be aty N. bu dzi spo re kon tro wer sje i jest wie lo -
wąt ko wa. Wszyst ko tu nie mal prze ma wia na ko rzyść ta -
jem ni czej ko bie ty tak moc no, aż trud no uwie rzyć, że to

je dy nie nie zwy kły zbieg oko licz no ści. Pew ne do ku men ty
zni ka ją, in ne na gle i nie ocze ki wa nie po ja wia ją się – choć,
jak się oka zu je – mo gą być sfał szo wa ne. Bie gli są nie zwy -
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kle życz li wi, a do nie sie nia o fał szer stwach igno ro wa ne
przez pro ku ra tu rę. Za iste praw dzi we pań stwo pra wa.

Pierw sze nie ja sno ści po ja wi ły się, jak tyl ko na are nie
po ja wi li się spad ko bier cy by łych wła ści cie li dział ki przy
ul. Le chic kiej, gdzie znaj du je się ROD „23-lu te go”. Wów -
czas oka za ło się, że dziw nym tra fem za gi nę ły do ku men -
ty, któ re po świad cza ły, iż Za kład Zie le ni Miej skiej
prze ka zał w użyt ko wa nie PZD zie mię pod ogród. – Prze -
szu ka no ar chi wum pań stwo we – wpi sa ny jest nu mer do ku -
men tu, ale nie ste ty nikt nie wie, gdzie on jest – mó wi je den
z człon ków OZ w Po zna niu, któ ry uczest ni czył w tych po -
szu ki wa niach.

Jak po ka zu ją do ku men ty, nie pra wi dło wo ści w spra wach
do ty czą cych Be aty N. jest wie le. Dziw nym przy pad kiem
są one cał ko wi cie mar gi na li zo wa ne i po mi ja ne za rów no

przez or ga ny, któ re po win ny w tej spra wie za jąć od po -
wied nie sta no wi sko. Przy kła dy? Mia sto Po znań wy da ło
zle ce nie opi nii praw nej na te mat te go, czy mia sto ma szan -
se na wy gra nie dwóch spor nych nie ru cho mo ści, co do któ -
rych cią gnę ły się spra wy. Za trud nio no więc zna ne go 
w śro do wi sku praw ni czym rad cę praw ne go prof. 
M. Szew czy ka, któ ry choć otrzy mał wy na gro dze nie od
mia sta, na roz pra wie do ty czą cej tych dwóch nie ru cho mo -
ści po ja wił się po stro nie Be aty N. ja ko jej peł no moc nik.
To ja sne na wet dla po stron ne go wi dza, iż tak ka ry god ne
ła ma nie stan dar dów i ety ki za wo do wej rad cy praw ne go,
kwa li fi ko wa ło się do po stę po wa nia dys cy pli nar ne go przed
Okrę go wą Izbą Rad ców Praw nych. Nie ste ty – mi mo licz -
nych sy gna łów w tej spra wie, nikt na to nie za re ago wał. 

Bie gli są do wi pa ni N.

– To oczy wi ste, że ta ko bie ta bez skru pu łów wy ko rzy stu -
je bie głych są do wych – mó wi po znań ski rad ca praw ny
zna ją cy ku li sy tej spra wy. Je den z orze ka ją cych dla Be aty
N. bie głych po spraw dze niu w Są dzie Okrę go wym nie
wid niał w ogó le na li ście bie głych. Dla cze go więc sąd do -
pu ścił opi nię ta kie go bie głe go w spra wie i na tej pod sta -
wie wy dał orze cze nie? Do pie ro sąd ape la cyj ny zwe ry-

fi ko wał opi nię ów „bie głe go”, któ ry de fac to nim nie był.
Wów czas sąd po wo łał swo je go bie głe go Ja nu sza An drze -
jew skie go. I tu ko lej na cie ka wost ka. Przy oka zji ko lej nej
spra wy wy to czo nej PZD przez Be atę N. oka za ło się, że
tym ra zem bie głym z jej stro ny jest… nie kto in ny, jak
zna ny już Ja nusz An drze jew ski. Ko lej ny zbieg oko licz no -
ści?

Bez kar ne fał szo wa nie do ku men tów 

W stycz niu 2010 ro ku w Kra jo wej Ra dzie PZD po ja wił
się nie zna ny męż czy zna, któ ry oświad czył, że re ali zu jąc
wo lę zmar łe go do star czył list od by łe go mę ża Be aty N.
Je rzy D. stwier dził w nim, że je go żo na wła sno ręcz nie
sfał szo wa ła te sta ment p. An drei B., któ rym na stęp nie po -
słu ży ła się w UMiRM żą da jąc unie waż nie nia wy własz -
cze nia jed nej z trzech nie ru cho mo ści, o któ re wal czy ła, 
a któ re zaj mu je ROD „23-lu te go”. Co wię cej sfał szo wa -
ny do ku ment znaj du je się w ak tach spra wy i nie by ło by
żad ne go pro ble mu, by pro ku ra tu ra mo gła wy dać na kaz
spraw dze nia au ten tycz no ści te go do ku men tu. Nie ste ty,
mi mo zgło sze nia spra wy do pro ku ra tu ry, ta od mó wi ła
wszczę cia po stę po wa nia. Po wód? Z uwa gi na brak in te re -
su praw ne go po stro nie PZD, któ re spra wę zgło si ło. Czy
jed nak pró ba wy łu dze nia pie nię dzy z ma jąt ku pu blicz ne -
go o war to ści się ga ją cej kil ku dzie się ciu mi lio nów zło tych
i to na pod sta wie sfał szo wa nych do ku men tów, nie po win -
na być ści ga na z mo cy pra wa, bez wzglę du na to kto ta ką
in for ma cję do star cza? Dla cze go or ga ny zi gno ro wa ły tak

istot ną wia do mość prze cho dząc nad nią do po rząd ku
dzien ne go? Dzi wi fakt, że pro ku ra tu ra, któ ra po tra fi zaj -
mo wać się tak bła hy mi spra wa mi, jak do no sy na są sia dów
pę dzą cych bim ber na wła sny uży tek, nie po dej mu je spraw,
któ re mo gą świad czyć o pró bie wy łu dze nia od skar bu pań -
stwa ma jąt ku war te go wie le mi lio nów zł.

Ta kich „kwiat ków” jest wię cej. Nasz in for ma tor z mia -
sta Po znań twier dzi, że cał kiem nie daw no do urzę du zgło -
si ła się spad ko bier czy ni wła ści cie la trze ciej nie ru -
cho mo ści, któ ra twier dzi, iż ni gdy nie udzie la ła żad ne go
peł no moc nic twa, któ rym po dob no po słu gu je się pa ni N. 
w od nie sie niu do trze ciej nie ru cho mo ści. Po dob ny pro -
blem do ty czył tak że peł no moc nic twa jed ne go ze spad ko -
bier ców pierw szej nie ru cho mo ści. Spad ko bier czy ni
za miesz ku ją ca w USA świad czy ła, iż ni gdy nie udzie la ła
swo je go peł no moc nic twa Be acie N.. Spra wę wy gra ła, 
w efek cie zaś unie waż nio no wła sność N. w wiel ko ści
udzia łu, ja ki wcze śniej na by ła na mo cy te go peł no moc -
nic twa
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To co uda ło się od kryć jed ne mu z rad ców praw nych
współ pra cu ją cych z PZD wska zu je, że tak że w spra wie,
gdzie za są dzo no na rzecz Be aty N. od Związ ku kwo tę ba -
ga te la 6 mln 235 tys. za bez u mow ne ko rzy sta nie z zie mi,
do szło do fał szo wa nia do ku men tów. Dla cze go sąd wy dał
wy rok opie ra jąc się na nie spraw dzo nych do ku men tach?
Ze wzglę du na do bro spra wy i ape la cję, któ ra jest w to ku,
nie mo że my ujaw nić szcze gó łów tej bul wer su ją cej spra -
wy. War to je dy nie nad mie nić, że z re la cji świad ków wy -
ni ka, iż przy za są dza niu tej kwo ty, sąd był wy jąt ko wo 
i za dzi wia ją co opor ny na wszel kie ar gu men ty i do wo dy
ze stro ny PZD. Za są dzo na kwo ta zo sta ła bo wiem ob li czo -
na jak za grunt bu dow la ny, pod czas gdy wia do mo, że jest
to grunt rol ny. Po nad to za są dzo no kwo tę za okres od
2009 ro ku, pod czas gdy Be ata N. dys po no wa ła tym te re -

nem już w 2001 r., o czym świad czy ogrom na ta bli ca re -
kla mo wa, ja ką po sta wi ła na tym te re nie za wie ra jąc umo -
wę z fir mą re kla mo wą. Zgod nie z pra wem wła ści ciel tra ci
pra wo do za pła ty za bez u mow ne ko rzy sta nie, je śli ob jął
w po sia da nie nie ru cho mość i dys po nu je nią. Umo wa z fir -
mą re kla mo wą ja sno wska zu je, że pa ni N. za rzą dza już
tym te re nem od wie lu lat. Za ska ku je ilość osób, któ re
twier dzą iż p. Be ata N. fał szo wa ła bądź po słu gi wa ła się
sfał szo wa ny mi peł no moc nic twa mi. W ob li czu ko lej nych
fak tów, ja kie ujaw nia ją się w tej spra wie, za iste zu peł nie
nie po ję ta wy da je się cał ko wi ta bier ność pro ku ra tu ry, któ -
ra zda je się ota czać Be atę N. płasz czem ochron nym. Po -
dob nie zresz tą jak sąd, któ ry za są dza to, co pro po nu je 
i chce pa ni N., bez wzglę du na do wo dy w spra wie.

Cel: ogra bić dział kow ców

Te mu dam, kto mnie moc no pro si

Koń ca spraw to czą cych się wo kół ogro du przy 
ul. Umul tow skiej nie wi dać. Be ata N. ja ko współ wła ści -
ciel grun tu na pod sta wie umo wy ce sji zby ła wie rzy tel no -
ści na rzecz oso by trze ciej, któ ra to obec nie wy sy ła po zwy
dział kow com żą da jąc wy na gro dze nia za bez u mow ne ko -
rzy sta nie z zie mi. Rosz cze nia ta kie mo gą ob jąć na wet 
10 lat wstecz. Orze cze nie są du, w któ rym na rzecz po wód -
ki za są dzo no od PZD kwo tę 6 mln 235 tys. do ty czy je dy -
nie czę ści wspól nych ogro du, a więc za le d wie 0,8097 ha.
Wy ni ka to z wy ro ku Są du Naj wyż sze go. Tym cza sem ca -
ła po wierzch nia prze ję tej przez Be atę N. czę ści ROD 
23-Lu te go to aż 5,8 ha. Nie trud no więc po li czyć, ile pie -
nię dzy moż na jesz cze na tej spra wie „ugrać” – to kwo ta
po nad 40 mln zło tych. Nie ste ty jed nak tym ra zem już bez -

po śred nio z pry wat nej kie sze ni dział kow ców. To dla te go
użyt kow ni cy ROD im. 23-Lu te go w Po zna niu otrzy mu ją
te raz po zwy za bez u mow ne ko rzy sta nie z zie mi. Bo wiem
w myśl wy ro ku SN za po zo sta łą część ogro du każ dy dział -
ko wiec od po wia da już in dy wi du al nie. Ta kie po zwy mo że
otrzy mać na wet 140 dział kow ców. Skąd za in te re so wa ni
po sia da ją da ne oso bo we dział kow ców? Nie wia do mo.
Fak tem jest, że dział kow cy otrzy mu ją po zwy o bez u mow -
ne ko rzy sta nie z zie mi. Choć ewi dent nie wi dać, że to tzw.
„po zwy na pró bę”, czy li spraw dze nie, ile uda się ugrać
jesz cze od in dy wi du al nych dział kow ców. – Jak na zie mię
rol ną to żą da nia są bar dzo du że – mó wi je den z praw ni -
ków, któ ry zaj mu je się po zwa mi, ja kie wie rzy ciel wy ta -
cza obec nie dział kow com. 

Kim jest ta jem ni cza Be ata N.?

To co wia do mo na pew no, to to, że jest ko bie ta bied ną.
Oka zu je się bo wiem, że mi mo te go, iż „wy cią gnę ła” już
od PZD i dział kow ców kil ka mi lio nów zło tych, a od Skar -
bu Pań stwa i Mia sta Po znań ko lej ne 11 mi lio nów zło tych,
to ofi cjal nie nie ma nic. I sąd zwal nia „bied ną” pa nią N. 
od kosz tów są do wych, bo jej po pro stu na ko lej ne spra wy
są do we nie stać, a sąd jest dla osób „ubo gich” jak wi dać
wy jąt ko wo ła ska wy. Co jesz cze wia do mo? Je den z dzia -
ła czy związ ko wych, któ ry chce po zo stać ano ni mo wy
przy zna je, że Be ata N. pod czas jed ne go ze spo tkań nie
ukry wa ła te go, iż ma licz ne zna jo mo ści w śro do wi sku
praw ni czym, a tak że po li tycz nym. Wte dy wszy scy my śle -
li, że mó wi to, by „stra szyć” dział kow ców. – Z ca łą pew -
no ścią ta ko bie ta jest bez względ na i nie li czą się dla niej
zwy kli lu dzie – mó wi je den z dział kow ców, któ ry zo stał

zmu szo ny do opusz cze nia ROD 23 Lu te go.
– Be ata N. ni gdy nie kon tak to wa ła się z dział kow ca mi

bez po śred nio. Zwra ca ła się tyl ko do nie któ rych dział kow -
ców o współ pra cę. Są na to li sty i do wo dy. Ci dział kow cy
mie li do no sić o tym, co dzie je się w ogro dzie, za rzą dzie,
Związ ku. Jed nym sło wem po trze bo wa ła jak by szpie gów –
mó wi je den z dział kow ców. Czy ktoś na ta ką współ pra cę
się zgo dził, nie wia do mo. Ta kie li sty ujaw nia li bo wiem
tyl ko Ci, któ rzy od mó wi li tej wąt pli wej etycz nie współ -
pra cy. Tyl ko raz pa dła z jej stro ny pro po zy cja ugo dy. 
W 2006 r. trwa ły roz mo wy w tej spra wie i pa ni N. by ła
go to wa dać dział kow com nie wiel kie od szko do wa nia, ale
żą da ła w za mian wy da nia nie tyl ko nie ru cho mo ści, któ rej
jest wła ści ciel ką, ale tak że  dru giej i trze ciej nie ru cho mo -
ści, któ re na le żą do Skar bu Pań stwa. Jak dział kow cy mo -
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gli wy dać nie swo ją wła sność? To ob na ża ab surd i nie re -
al ność tej „pró by do ga da nia się”, któ ra speł zła na ni czym.
Na ta kie dzia ła nie nie wy ra zi ła bo wiem zgo dy pro ku ra to -
ria, któ ra nie wi dzia ła ja kich kol wiek pod staw do ta kie go
prze ka za nia zie mi na le żą cej do pań stwa w pry wat ne rę ce.
Od te go mo men tu Be ata N. po sta no wi ła dzia łow ców ogra -
bić do cna. Wciąż skła da ape la cje i pró bu je wzno wić spra -
wy do ty czą ce dwóch po zo sta łych nie ru cho mo ści, a przy
oka zji gnę bi Zwią zek i dział kow ców.

– Ten te ren ogro du to był je dy nie ugór, to dział kow cy do -
pro wa dzi li do pięk ne go sta nu, ja ki prze ję ła Be ata N.. Wszy -
scy dział kow cy by li za an ga żo wa ni w bu do wa nie in fra s-
truk tu ry ogro do wej, a te raz są dy nie wi dzą w tym żad nej
krzyw dy dział kow ców – ża li się pre zes ogro du Ire na Mi ko -
łaj czyk. – Nikt za na mi nie ujął się w sen sie czło wie czym.
Pra wo jest pra wem, ale to mia sto nam da ło tę zie mię. Nie
za bra li śmy jej ni ko mu i wbrew ko mu kol wiek nie sta wia li śmy
tu ogro du i dzia łek – mó wi in ny dział ko wiec te go ogro du.

Spra wie dli wość po pol sku

To co dzi wi w tej spra wie, to wy ro ki są do we, w któ rych
czło wiek się nie li czy. Cał ko wi cie bo wiem po mi nię to wie -
lo let nią pra ce i wła sne środ ki, ja kie dział kow cy za an ga -
żo wa li w ogród. W „na gro dę” ska zu je się ich na ogrom ne
kosz ty i wy na gro dze nia na rzecz cał ko wi cie pry wat nej
oso by, któ ra tyl ko od ku pi ła pra wa od spad ko bier ców by -
łych wła ści cie li i te raz czer pie z te go ogrom ne zy ski. To co

jest ja sne dla każ de go, to to że pa ni N. ni gdy w spra wie nie
by ła po szko do wa na, ale są dy spra wę wi dzą ina czej niż
zwy kli lu dzie. Za ma ją tek na by ty za 80 tys. zł, uzy sku je
się zy ski idą ce w dzie siąt ki mln zł. Umie jęt nie wy ko rzy -
sta nie pol skie go pra wa da je wiec prze bi cie ni czym han -
del nar ko ty ka mi. Czy tak wła śnie po win na wy glą dać
spra wie dli wość w na szym kra ju?

AH

3. Hi per mar ket w miej sce ogro du – dział kow cy prze gry wa ją z biz ne sem 

Ogro dy dział ko we prze ży wa ją praw dzi wy roz kwit 
w nie mal że ca łej Eu ro pie. Dział ki wy ra sta ją jak grzy by
po desz czu w Wiel kiej Bry ta nii, Da nii, Szwe cji i Por tu ga -
lii. Tam ko lej ki ocze ku ją cych na skra wek wła sne go ogro -
du są co raz dłuż sze. Na iro nie za kra wa więc fakt, że
wbrew eu ro pej skim tren dom, w Pol sce dział kow cy od
wie lu lat nę ka ni nie usta ją cy mi ata ka mi i zmu sze ni są wal -
czyć o swo je „być al bo nie być”. Wiel ka po goń za za cho -
dem, ja ka to wa rzy szy Pol sce od po cząt ku lat 90. jest jak
wi dać wy biór cza i po zor na. Do by cia no wo cze snym, de -
mo kra tycz nym i oby wa tel skim pań stwem wciąż nam jesz -
cze da le ko. I choć po li ty cy i sa mo rzą dow cy nie ustan nie
obie cu ją dział kow com, że nikt nie ostrzy zę bów na ogro -
dy dział ko we, to fak ty mó wią zu peł nie co in ne go. Co 
i rusz w róż nych re gio nach kra ju po ja wia ją się do nie sie -
nia o tym, jak zmie nia ją się pla ny lub uwa run ko wa nia kie -
run ków za go spo da ro wa nia mia sta. W efek cie – zni ka ją 
z nich ko lej ne ogro dy dział ko we. 

Tym ra zem swo je pla ny ujaw nił Rze szów. Pod czas paź -
dzier ni ko wej se sji Ra dy Mia sta za pre zen to wa no da le ko
idą ce pla ny roz wo ju te go mia sta. Nie ste ty po dob nie, jak 
w wie lu in nych mia stach Pol ski, ma się to od być kosz tem
dział kow ców. Jed ną z pla no wa nych in we sty cji jest kom -
pleks biu ro wo -apar ta men to wy wraz z hi per mar ke tem. In -
we stor chce go po sta wić na te re nie na le żą cym do ROD
„Nasz Gaj”. Rad ni nie wi dzą pro ble mu w tym, by zli kwi -
do wać miej sce, któ re dla wie lu lu dzi jest osto ją wśród
miej skie go zgieł ku. – „Nasz Gaj” jest ogro dem sta rym, 

a na do da tek po ło żo ny jest w cen trum dziel ni cy miesz ka -
nio wej, więc da je miesz kań com moż li wość wy po czyn ku 
i re kre acji – mó wi Pre zes OZ Pod kar pac kie go PZD
Agniesz ka Sycz. – Część te go ogro du znaj du je się w użyt -
ko wa niu wie czy stym PZD, a do czę ści są rosz cze nia osób
trze cich. O pla nach mia sta nic do tąd nie wie dzie li śmy 
i je ste śmy tym za sko cze ni – mó wi zwra ca jąc uwa gę, że co
in ne go, gdy ogród jest li kwi do wa ny na cel pu blicz ny, któ -
ry ma słu żyć spo łe czeń stwu, a co in ne go, gdy chce się go
zli kwi do wać pod bu do wę ko lej ne go skle pu, ja kich w oko -
li cy nie ma ło. Pre zes OZ Pod kar pac kie go PZD pod kre śla
tak że, że sto su nek władz sa mo rzą do wych Rze szo wa do
dział kow ców i ogro dów już od ja kie goś cza su jest by le ja -
ki i je śli wziąć pod uwa gę ilość ogro dów i pro ble mów, to
pew nie oka za ło by się, że co dru gi ogród rze szow ski to czy
ja kiś spór z sa mo rzą dem. – Rze szów cier pi na po waż ne
pro ble my fi nan so we i co raz bar dziej wi dać, że dla władz
te go mia sta li czy się je dy nie pie niądz i biz nes, a nie ogro -
dy dział ko we, któ re ma te rial nie nie przy no szą mia stu żad -
nych ko rzy ści – uwa ża Pre zes Agniesz ka Sycz. Wska zu je,
że przy kła dów li kwi da cji ogro dów jest co raz wię cej, 
a mia sto nie sta ra się za pew nić dział kow com na wet te go,
co zgod nie z obo wią zu ją cą usta wą im się na le ży, a więc
od szko do wań i te re nu za mien ne go. Tak by ło m.in. przy
li kwi da cji na cel pu blicz ny ROD „Ener ge tyk”, gdzie in -
we stor od mó wił wy pła ty dział kow com ich na leż no ści, 
a mia sto w tej spra wie nie zro bi ło kom plet nie nic.

Rze szów to tyl ko ko lej ny przy kład na to, że sy tu acja
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ogro dów w mia stach w cią gu naj bliż szych mie się cy mo -
że dia me tral nie się zmie nić. Dział ki to bo wiem skarb ni ca
pie nię dzy, do któ rej do stę pu bro ni ła do tych cza so wa usta -
wa o ROD. Co bę dzie po 21 stycz nia br. na dal nie wia do -
mo, bo usta wa wciąż jesz cze prze ta cza się przez
le gi sla cyj ny me cha nizm i po li tycz ne gry, któ rych wy nik
na dal jest wy so ce nie pew ny.  Py ta nie tyl ko czy mia sta rze -
czy wi ście po trze bu ją ko lej nych hi per mar ke tów i to 
w miej sce swo ich „zie lo nych płuc”? Czy po to, by ktoś
mógł ro bić so bie za ku py tuż pod do mem, ktoś in ny mu si
stra cić wie lo let ni do ro bek ży cia bę dą cy jed no cze śnie re al -
ną po mo cą ma te rial ną dla ca łej ro dzi ny? Są prze cież i ta -
kie mia sta jak Wro cław, gdzie w stu dium uwa run ko wań 
i kie run ku za go spo da ro wa nia prze strzen ne go prze wi dzia -
no po zo sta wie nie tyl ko jed ne go ogro du dział ko we go z po -
śród 160 obec nie ist nie ją cych. Po nad 1100 ha z 1350 ha,
na któ rych funk cjo nu ją wro cław skie ogro dy dział ko we,
zo sta ło prze zna czo nych pod de we lo per kę i ce le ko mer -
cyj ne, zaś po zo sta łe 250 ha ma sta tus ziem prze zna czo -
nych na ce le ko mu ni ka cyj ne. 

Sa mo rzą dow cy jak man trę po wta rza ją, że w do bie spo -
wol nie nia go spo dar cze go, mia stom są po trzeb ne in we sty -
cje i nie da się te go po go dzić z dal szym ist nie niem dzia łek
w mia stach. I choć co in ne go sły szy my włą cza jąc TV,
gdzie Pre mier Do nald Tusk z du mą ogła sza, że w Pol sce

kry zys na le ży już do prze szło ści i prze ko nu je o fan ta stycz -
nych da nych go spo dar czych oraz pę dzą cym oży wie niu
go spo dar czym, to wy star czy po pa trzeć w da ne fi nan so we
pol skich miast, by zro zu mieć skąd bio rą się ta kie sło wa
sa mo rzą dow ców. Wszak je śli nie wia do mo o co cho dzi,
to na pew no o pie nią dze. Z ty tu łu sprze da ży ziem ogro -
dów lub dzier ża wy mia sta mo gą za ro bić od in we sto rów
kro cie. Nie ste ty praw da jest okrut na – naj więk sze pol skie
mia sta tj. Kra ków, Wro cław czy War sza wa, a tak że nie -
któ re wo je wódz twa, jak choć by woj. ma zo wiec kie, po wo -
li zbli ża ją się do kra wę dzi ban kruc twa – łącz ne dłu gi tych
me tro po lii to już bli sko 2,7 mld zł 1 Tak że Rze szów jest
w po waż nym kło po cie fi nan so wym, co wy ja śnia ło by po -
sta wę sa mo rzą du wzglę dem ogro dów i dział kow ców. Za -
dłu że nie mia sta od kil ku lat nie bez piecz nie ro śnie i wy no si
ono obec nie po nad 400 mi lio nów zło tych. Zgod nie z prze -
pi sa mi – za dłu że nie gmi ny nie mo że prze kro czyć 60% jej
do cho dów, tym cza sem w Rze szo wie zbli ża się już do
50%. Tym cza sem ogro dy dział ko we to w ska li kra ju aż
43,5 tys. ha jak że cen nej zie mi. Jak wi dać do sko na le zda -
ją so bie z te go spra wę wło da rze miast, któ rzy na gwałt po -
trze bu ją za strzy ków pie nięż nych w nie do ma ga ją cych 
i chy lą cych się ku upad ko wi bu dże tach sa mo rzą dów. I jak
wi dać tym le kar stwem na kry zys ma ją być wła śnie ogro -
dy dział ko we.

AH

4. Po słan ka Si biń ska ko lej ny raz my dli oczy dział kow com

W wy da niu week en do wym (5-6.10 br) w Ga ze cie Lu bu -
skiej uka za ły się dwa ar ty ku ły do ty czą ce bie żą cej sy tu acji
dział kow ców i prac nad no wą usta wą dział ko wą. Ar ty ku -
ły pt. „To pór wi si nad dział ka mi” i „Dział kow cy wy ta cza -
ją dzia ła” spro wo ko wa ły po słan kę Kry sty ną Si biń ską do
za miesz cze nia na swo jej stro nie in ter ne to wej li stu, któ ry
zo sta nie opu bli ko wa ny na ła mach Ga ze ty Lu bu skiej. Zna -
la zły się w nim licz ne prze kła ma nia i ko lej ne złud ne obiet -
ni ce, któ re nie ma ją naj mniej sze go po kry cia w sta nie
praw nym i fak tycz nym, ist nie ją je dy nie w wy obraź ni po -
słan ki Si biń skiej. 

Prze wod ni czą ca Pod ko mi sji, któ rej licz ne ma ni pu la cje
w cza sie prac nad no wą usta wą, a tak że stron ni czość i nie -
przy chyl ne ko men ta rze zo sta ły ujaw nio ne przez dzia ła -
czy PZD, ży wi wy jąt ko wą nie chęć i da le ko idą cy
emo cjo nal ny sto su nek do or ga ni za cji, któ ra zrze sza mi -
lion ro dzin dział ko wych. Ni czym cierń w bo ku trak tu je
ona PZD, któ ry nie tyl ko sta je od lat w obro nie dział kow -
ców i ich praw, ale też mó wi praw dę, któ rą po sło wie par -
tii rzą dzą cej pró bu ją ukryć za licz ny mi chwy tli wy mi
obiet ni ca mi, z ja kich PO sły nie, a któ rych speł nić nie mo -

że i nie za mie rza. Po nad to PZD od sła nia nia ku li sy prac
nad usta wą, któ re ja sno po ka zu ją praw dzi wy ob raz po -
słów Plat for my Oby wa tel skiej i za pał, z ja kim chcą prze -
for so wać wła sne za pi sy nie ba cząc zu peł nie na licz ne
opi nie dot. bra ku kon sty tu cyj no ści uchwa la nych za pi sów
i pro ble my, ja kie stwo rzą one dla dział kow ców i ogro dów.

Prze wod ni czą ca Pod ko mi sji ja ko eks pert od bu dow nic -
twa, nie ma jąc wy kształ ce nia w dzie dzi nie pra wa, pró bu -
je do ko ny wać nie uda nych i nie traf nych ana liz praw nych
do ty czą cych wpro wa dzo nych przez PO zmian do pro jek -
tu oby wa tel skie go. Nie ste ty brak wie dzy me ry to rycz nej
do ty czą cej wpro wa dza nych po pra wek, któ rych nie ak cep -
tu je śro do wi sko dział kow ców, pro wa dzi do prze kła mań w
jej wy po wie dzi. Od niósł się do te go Okrę go wy Za rząd
PZD w Zie lo nej Gó rze, któ ry prze ana li zo wał wy po wiedź
po słan ki Si biń skiej. Za chę ca my do za po zna nia się z ar ty -
ku łem po ni żej.

Pa ni Kry sty na Si biń ska – po słan ka PO, prze wod ni czą -
ca pod ko mi sji sej mo wej do spraw usta wy o ogro dach
dział ko wych, umie ści ła na swo jej stro nie in ter ne to wej wy -
po wiedź, któ rą od nio sła do ar ty ku łu za miesz czo ne go 
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w wy da niu „Ga ze ty Lu bu skiej” z 5-6 X br. Au to ro wi za
ten ar ty kuł dzię ku je my, bo pod no si w nim spra wy, któ re
bu dzą nasz nie po kój. Co do wy po wie dzi pa ni po słan ki Si -
biń skiej – po zwa la my so bie nie zgo dzić się z ni mi. 
W wy po wie dzi pa ni po seł trzy in for ma cje są rze tel ne i nie -
pod wa żal ne.

Pierw sza to ta, że pod ko mi sja za koń czy ła pra ce. O spo -
so bie pro wa dze nia ob rad, urą ga ją cym za sa dom de mo kra -
cji, nie war to już pi sać; ca ła Pol ska to wi dzia ła, więc
wszy scy wie dzą jak by ło. Pod ko mi sja fak tycz nie za koń -
czy ła swo je pra ce i zło ży ła spra woz da nie do po łą czo nych
Ko mi sji In fra struk tu ry oraz Ko mi sji Sa mo rzą du Te ry to -
rial ne go i Po li ty ki Re gio nal nej. Jed nak że po praw ki wpro -
wa dzo ne do oby wa tel skie go pro jek tu usta wy gło sa mi
po słów PO wy pa czy ły pro jekt oby wa tel ski czy niąc go ka -
ry ka tu rą do bre go pra wa.

Dru ga praw dzi wa in for ma cja do ty czy grun tów pod
dział ka mi, któ re rze czy wi ście w wo je wódz twie lu bu skim
są pra wie w 100% w użyt ko wa niu wie czy stym PZD. 

Trze cia do ty czy skła dek pła co nych w PZD. Nie wie my,
dla cze go to tak pa nią po seł bul wer su je, czyż by w PO skła -
dek nie pła co no? Dla rze tel no ści trze ba po dać, że 65%
skła dek opła ca nych przez człon ków PZD po zo sta je 
w ogro dzie na dzia łal ność sta tu to wą.

Ty le in for ma cji po twier dzo nych. Co do po zo sta łej czę -
ści wy po wie dzi pa ni po słan ki ma my wie le wąt pli wo ści.

Też by śmy się cie szy li, gdy by dział kow cy zo sta li
uwłasz cze ni i rze czy wi ście sta li się wła ści cie la mi swo ich
dzia łek. Jed nak w pro jek cie usta wy nie ma o tym mo wy.
W spra woz da niu pod ko mi sji zło żo nym do po łą czo nych
ko mi sji sej mo wych czy ta my, że (art. 30.1):

„Na pi sem ny wnio sek dział kow ca sto wa rzy sze nie ogro -
do we w ter mi nie 6 mie się cy od da ty otrzy ma nia wnio sku
prze no si nie od płat nie na je go rzecz od po wied nio udział
w pra wie wła sno ści al bo w pra wie użyt ko wa nia wie czy -
ste go nie ru cho mo ści, na któ rej po ło żo ny jest ROD”. 

To zda je się nie to sa mo? Chy ba że pa ni po seł wie le piej,
wszak my je ste śmy tyl ko dział kow ca mi. Do pó ki nie ma
usta wy, uwa ża my, że jest to zwy czaj ne my dle nie oczu ma -
ją ce po ka zać, jak to PO dzia ła na ko rzyść dział kow ców.
Tym cza sem jest tak, że udział w pra wie wła sno ści (lub
użyt ko wa nia wie czy ste go) prak tycz nie nie da je dział kow -
co wi żad nej kon kret nej ko rzy ści. W ogro dzie, któ ry ma
700 dzia łek, dział ko wiec mo że stać się udzia łow cem rzę -
du 1/700. Pa ni po seł za po mnia ła tyl ko do pi sać, że tzw.
nie od płat ne prze ka za nie nie ozna cza te go, co chcie li by -
śmy ro zu mieć, gdyż kosz ty no ta riu sza oraz kosz ty są do -
we ob cią ża ją dział kow ca (art. 30, pkt. 5 pro jek tu), po tem
trze ba wziąć pod uwa gę kosz ty opła ty za użyt ko wa nie
wie czy ste – chy ba że usta wa po sta no wi ina czej. Do te go
trze ba wziąć rów nież pod uwa gę in ne opła ty z tym zwią -

za ne - chy ba że znów usta wa po sta no wi ina czej. Na ra zie
nie ma ta kich za pi sów. Na sze twier dze nie, że dział ko wiec
nic z te go nie bę dzie miał, po twier dza nie ja ko sa ma au -
tor ka wy po wie dzi, kie dy naj pierw pi sze, że dział ko wiec
– udzia ło wiec bę dzie mógł dział kę sprze dać, a po tem do -
da je, że tej dział ki nie ku pi nikt – na wet de we lo per – bo
grunt pod dział ka mi mo że być tyl ko prze zna czo ny na ce -
le ogrod ni cze i wy po czyn ko we, nie bę dzie moż na bu do -
wać na niej do mów i za miesz ki wać. To po co to za mie -
sza nie z tzw. wła sno ścią dział ki i jej sprze da żą? Chy ba tyl -
ko dla sa tys fak cji, że jest się udzia łow cem w wie czy stym
użyt ko wa niu i wno sić się bę dzie opła tę rocz ną za wie czy -
ste użyt ko wa nie.  Czy w ta kim ra zie pa ni po seł nie wcie -
la się przy pad kiem w zna ną z li te ra tu ry po stać Onu fre go
Za gło by i nie sprze da je dział kow com Ni der lan dów?  Na
ko niec te go te ma tu – po zo sta je jesz cze usta le nie, czy jest
to za pis kon sty tu cyj ny. Jak wie my, by ły co do te go wąt pli -
wo ści, bo tym za pi sem usta wa two rzo na dla dział kow ców
nie da je im rów nych praw.

Plat for ma Oby wa tel ska, za bar dzo ak tyw nym sta ra niem
pa ni prze wod ni czą cej, fun du je dział kow com jesz cze in ne
za pi sy, któ re w po ję cie au to rów po win ni przy jąć z ra do -
ścią. Do ty czy to za pi sa ne go w prze pi sach przej ścio wych
obo wiąz ku skła da nia przez dział kow ca de kla ra cji o tym
czy chce, czy nie chce na le żeć do sto wa rzy sze nia PZD.
W pro jek cie oby wa tel skim ten za pis był czy tel ny i pro sty:
po wsta je sto wa rzy sze nie, nie chcesz do nie go na le żeć,
więc o tym in for mu jesz i ko niec. Nie ma przy mu su. 
W ogro dzie mo że po wstać ta kie sto wa rzy sze nie ja kie go
chcą dział kow cy. Ta ki był pro jekt oby wa tel ski, pod pi sa ny
przez pra wie mi lion osób. Rze ko mo był wio dą cy. Jed nak
za pi sa ne w pro jek cie pod ko mi sji tzw. uła twie nie pro ce du -
ry wyj ścia z ogól no pol skie go sto wa rzy sze nia ma nie wie -
le wspól ne go z rze czy wi sto ścią (prze pi sy przej ścio we, 
art. 69, 70 i 72). Wy star czy po li czyć kosz ty, któ re tyl ko 
w tej spra wie do dat ko wo po nio są dział kow cy. Do tych czas
zwo ła nie wal ne go ze bra nia w du żym ogro dzie kosz to wa -
ło ok. 1500, - zł. Te raz tyl ko wy sła nie pierw szych li stów,
po le co nych lub za po twier dze niem od bio ru, w ogro dzie
li czą cym 900 człon ków PZD bę dzie kosz to wa ło 
ok. 5 400,- zł – li cząc tyl ko koszt opłat pocz to wych, bez
pa pie ru, kse ro itp. Tę pro ce du rę trze ba bę dzie po wtó rzyć
być mo że jesz cze dwu krot nie. Dla ogro du du że go jest to
wy da tek rzę du kil ku na stu ty się cy zło tych – pie nię dzy
dział kow ców, któ re moż na by wy ko rzy stać na in we sty cje
lub re mon ty w ogro dzie.

Te i in ne po praw ki wpro wa dzo ne przez PO są tak nie -
spój ne i wza jem nie się wy klu cza ją ce, iż spo wo du ją pa ra -
liż de cy zyj ny unie moż li wia jąc funk cjo no wa nie ogro du co
naj mniej w pierw szym ro ku funk cjo no wa nia no wej usta -
wy – je śli ta ka zo sta nie przy ję ta. Czy to jest ta ogła sza na
ko rzyść dla dział kow ców?
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Ma my jesz cze kil ka uwag ogól nych:

nie na zwie my.
3. Dzi wi nas za pis zmu sza ją cy oby wa te la do usta wo we -

go obo wiąz ku de kla ro wa nia przy na leż no ści. Czy jest to
kon sty tu cyj ne? Na pod ko mi sji pa ni prze wod ni czą ca nie
za pew ni ła obec no ści kon sty tu cjo na li sty, więc pew nie się
to sta nie pod czas ob rad Sej mu. Ma my ta ką na dzie ję, bo
rów nież, a mo że przede wszyst kim, chcie li by śmy, by ta
usta wa na resz cie by ła kon sty tu cyj na i nie bu dzi ła żad nych
wąt pli wo ści.\

4. Pi sze pa ni po seł, że na resz cie dział kow cy bę dą mo gli
o lo sach ogro dów dział ko wych de cy do wać sa mi. A co ro -
bi li do tąd? Do wia do mo ści Au tor ki: to na wal nych ze bra -
niach wspól nie de cy do wa no o pro wa dzo nych w ogro dzie
in we sty cjach i re mon tach, wspól nie też usta la no wy so -
kość opłat. Lo sy ogro dów by ły za wsze w rę kach dział -
kow ców. Róż ni ca mię dzy na mi w poj mo wa niu za sad
de mo kra cji jest ta ka, że za rzą dy ogro dów wy bie ra ne są
przez wal ne ze bra nia po przez gło so wa nie na kon kret ne 
i zna ne oso by, więc od ra zu wia do mo, kto w skła dzie za -
rzą du bę dzie. W wy bo rach po wszech nych oby wa te le gło -
su ją na par tie. Gdy by by ło ina czej, nie któ rzy
par la men ta rzy ści mu sie li by za po mnieć o mi sji słu że nia
oj czyź nie.

1. Jest wy ra zem aro gan cji i lek ce wa że nia in nych par la -
men ta rzy stów twier dze nie, że po sło wie opo zy cji są in spi -
ro wa ni przez dzia ła czy PZD i opóź nia ją pra ce nad usta wą.
Wszy scy pa mię ta ją, że opóź nie nie wy wo ła li po sło wie PO
już na star cie, gdy na ich wnio sek w pod ko mi sji do ko na -
no zmia ny prze wod ni czą ce go – nim jesz cze pod ko mi sja
roz po czę ła pra cę. A my ce ni my so bie, że po sło wie opo -
zy cji ma ją wła sne zda nie zwłasz cza, że jest opar te o zna -
jo mość funk cjo no wa nia ogro dów, cze go nie moż na
po wie dzieć o po słach PO z pod ko mi sji gło su ją cych au to -
ma tycz nie wg sche ma tu: po praw ka – głos za – głos prze -
ciw – gło su je my. Pa ni po seł Si biń ska za pew ne pa mię ta
też, że w wie lu kwe stiach in ne go zda nia by ły rów nież mi -
ni ster stwa oraz Zwią zek Miast Pol skich, a na ich opi nię
dział kow cy nie ma ją wpły wu.

2. Je śli pa ni po seł uwa ża, że dzia ła cze PZD nie chcą
stra cić wy god nych po sad, to zu peł nie nie ma Pa ni po ję cia
o pra cy tych że dzia ła czy. Je śli za wy god ną po sa dę uwa ża
Pa ni świad cze nia człon ka za rzą du ROD w wy so ko ści
śred nio mie sięcz nie 150,- zł brut to (w du żym ogro dzie), to
gra tu lu je my wie dzy i obiek tyw no ści. Pod kre śla my sło wo
brut to, bo jest to kwo ta ob ję ta po dat kiem, w prze ci wień -
stwie do in nych świad czeń, któ rych tu taj przez grzecz ność

Na ko niec 
– na apel pa ni po seł do dział kow ców ja ko dział kow cy od -

po wie my tak: los na szych ogro dów pro si my rze czy wi ście
po zo sta wić nam. Na praw dę zna my się na ich funk cjo no -
wa niu. Ty le że, jak to Pa ni Po seł stwier dzi ła na pod ko mi sji,
to nie my usta na wia my pra wo. Tyl ko dla cze go nie sza nu je
się przy tym gło su oby wa te li i mi lio na oby wa tel skich pod -
pi sów pod oby wa tel skim pro jek tem? Wszak na stro nie in -
ter ne to wej Sej mu wid nie ją sło wa: „Wszel ka wła dza
spo łecz no ści ludz kiej po czą tek swój bie rze z wo li na ro du”.
Te sło wa de dy ku je my Pa ni Po słan ce Si biń skiej i po słom

PO pra cu ją cym w pod ko mi sji sej mo wej. 
Za przy kła dem Pa ni Po słan ki Si biń skiej pra gnie my rów -

nież zwró cić się do dział kow ców. Sza now ni Pań stwo!  
W za mie sza niu wo kół usta wy o ogro dach dział ko wych
nikt tak na praw dę nie dba o nasz in te res. Cho dzi przede
wszyst kim o grun ty pod ogro da mi dział ko wy mi i o znisz -
cze nie Związ ku, któ ry prze szka dza w ich prze ję ciu.

Ni niej szy list kie ru je my rów nież do pa na Do nal da Tu ska
– prze wod ni czą ce go PO – z na dzie ją, że de kla ra cje Pre -
mie ra nie są sło wa mi bez po kry cia.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD 
w Zie lo nej Gó rze

5. „Pa lą cy” pro blem w ROD

Co ro ku, je sie nią wy pły wa ta sa ma spra wa – spa la nie
opa dłych li ści na dział kach w ROD. Ca ły rok dział kow cy
pra cu ją na do bry wi ze ru nek ogro dów, by po tem przez po -
je dyn cze oso by nie sto su ją ce się do obo wią zu ją ce go pra -
wa, utra cić wszyst ko co zy ska li. Je sie nią do sta łych
te ma tów w me diach na le żą wła śnie skar gi miesz kań ców

osie dli są sia du ją cych z ogro da mi i kie row ców tras ko mu -
ni ka cyj nych prze bie ga ją cych obok ogro dów. 

Są to, po wta rzam, po je dyn cze przy pad ki, ale wy star czy
je den dział ko wiec pró bu ją cy spa lić wil got ne opa dłe li ście,
aby za snuć dy mem ca łą oko li cę.

Jest to dzia ła nie bez praw ne. Prze pi sy we wnętrz ne
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Związ ku wpro wa dzi ły na te re nie ogro dów cał ko wi ty za -
kaz spa la nia wszel kich od pa dów. Jest to zgod ne z obo wią -
zu ją cym po wszech nie pra wem. Z wie lo let niej prak ty ki 
i tra dy cji, utrzy ma ny zo stał je den wy ją tek, a mia no wi cie
do pusz czo no do spa la nia po ra żo nych przez cho ro by 
i szkod ni ki czę ści ro ślin, ale pod wa run kiem, że prze pi sy
po wszech nie obo wią zu ją ce – prze pi sy miej sco we – nie
sta no wią ina czej. Obec nie ten wy ją tek już nie funk cjo nu -
je, bo wiem w gmi nach obo wią zu ją se lek tyw ne za sa dy
zbie ra nia od pa dów, w tym zie lo nych. Ozna cza to cał ko wi -
ty za kaz spa la nia tych od pa dów po za urzą dze nia mi do te -
go prze zna czo ny mi, czy li w spa lar niach. 

W ogro dach nie po win no być w ogó le te go pro ble mu.
Każ dy dział ko wiec ma obo wią zek wy po sa że nia swo jej
dział ki w kom po stow nik. Więk szość opa dłych li ści to zna -
ko mi ty ma te riał na kom post. Te na to miast, któ re się nie
na da ją do kom po sto wa nia, po win ny być gro ma dzo ne w
spe cjal nych po jem ni kach i od bie ra ne z ogro du, ja ko od pa -
dy zie lo ne.

Dzi siaj to zja wi sko nie jest już tak po wszech ne. Jest to
na pew no za słu ga szko leń no wych dział kow ców, czy ar -
ty ku łów edu ka cyj nych w związ ko wych me diach. Zwią -
zek dą ży jed nak do cał ko wi te go wy eli mi no wa nia te go
zja wi ska z ogro dów i li czy na współ pra cę służb miej skich.
Tej je sie ni już ma my przy pad ki in ter wen cji władz gmi ny
i stra ży miej skich. Ci, któ rzy spa la ją na dział kach od pa dy
zie lo ne mu szą się li czyć nie tyl ko z ka ra mi po rząd ko wy -
mi, a na wet po zba wie niem pra wa do dział ki, ale tak że 
z man da tem na ło żo nym przez straż miej ską, a na wet 
o wie le ostrzej szą ka rą są do wą.

„Pa lą cy” pro blem to spra wa dys cy pli ny i prze strze ga -
nia obo wią zu ją ce go pra wa. To tak jak z kie row ca mi, mi -
mo za ka zu świa do mie prze kra cza ją do zwo lo ną pręd kość.
Ci dział kow cy po dob nie czy nią. Trud no na wet okre ślić,
czy zda ją so bie spra wę ze szkód ja kie czy nią w śro do wi -
sku i w wi ze run ku ogro dów w spo łe czeń stwie.

Ma rek Pyt ka KR PZD

na pra wo moc ne orze cze nie Okrę go wej Ko mi sji Roz -
jem czej PZD w …………....................................... z dnia
…………….(sygn. akt OKR.………….) od da la ją ce od -
wo ła nie Pa ni ………..………….. od orze cze nia Ko mi sji

Roz jem czej ROD „………….........” w …………. z dnia
………………(sygn. akt KR ……….) utrzy mu ją ce go 
w mo cy uchwa łę Za rzą du ROD „……….....” w spra wie
po zba wie nia człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki.

VII. Z PRAC KRAJOWEJ KOMISJI ROZJEMCZEJ

PRZEWODNICZĄCA
KRAJOWEJ KOMISJI ROZJEMCZEJ

POLSKIEGO ZWIAZKU DZIAŁKOWCÓW
ul. Bo bro wiec ka 1 00-728 War sza wa

War sza wa dnia ……………....................

Pa ni
…………………….......................................................
…………………….......................................................

Sygn. akt KKR-…………….

Dzia ła jąc na pod sta wie § 162 ust.1 sta tu tu PZD
od ma wiam zło że nia skar gi w try bie nad zwy czaj nym
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Zgod nie z tre ścią cyt. wy żej § 162 ust.1 sta tu tu PZD,
Prze wod ni czą cy Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD mo -
że zło żyć skar gę w try bie nad zwy czaj nym do Kra jo wej
Ko mi sji Roz jem czej na orze cze nie ko mi sji roz jem czej
koń czą ce po stę po wa nie w spra wie je że li: 

1) ra żą co na ru sza po sta no wie nia sta tu tu lub prze pi sy
usta wy przez ich błęd ną wy kład nię lub nie wła ści we za -
sto so wa nie,

2) na ru sza po sta no wie nia re gu la mi nu po stę po wa nia ko -
mi sji roz jem czych, je że li uchy bie nie to mo gło mieć istot -
ny wpływ na wy nik spra wy.  

Z po wyż sze go prze pi su wy ni ka, że Prze wod ni czą cy
KKR mo że za skar żyć pra wo moc ne orze cze nie ko mi sji
roz jem czej je dy nie w sy tu acji, gdy któ ra kol wiek z wy mie -
nio nych prze sła nek zo sta nie speł nio na, przy czym po da nie
o zło że nie skar gi w try bie nad zwy czaj nym po win no za -
wie rać ta kie za rzu ty wo bec pra wo moc ne go orze cze nia ko -
mi sji roz jem czej, któ re sta no wią o na ru sze niu prze pi sów
obo wią zu ją cych w Związ ku.

Szcze gó ło wa ana li za do ku men ta cji zgro ma dzo nej 
w spra wie nie da je pod staw do stwier dze nia ist nie nia któ -
rej kol wiek z wy ma ga nych prze sła nek do sku tecz ne go za -
skar że nia pra wo moc ne go orze cze nia Okrę go wej Ko mi sji
Roz jem czej w ...

Skar żą ca ………………......................... w po da niu o
zło że nie skar gi w try bie nad zwy czaj nym do Kra jo wej Ko -
mi sji Roz jem czej na orze cze nie Okrę go wej Ko mi sji Roz -
jem czej w ………….......................................... z dnia
……………. twier dzi ła, że utrzy ma nie przez Okrę go wą
Ko mi sję Roz jem czą w mo cy orze cze nia Ko mi sji Roz jem -
czej ROD „…………..................................” od da la ją ce go
od wo ła nie od uchwa ły Za rzą du ROD po zba wia ją cej ją
człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki, jest krzyw dzą -
ce. Wno sząc o uchy le nie obu orze czeń roz jem czych 
i uchwa ły Za rzą du ROD skar żą ca pod no si ła, że nie pra wi -
dło we użyt ko wa nie dział ki jest na stęp stwem bar dzo złe go
sta nu zdro wia. Pod no si ła przy tym, że w myśl § 36 sta tu -
tu PZD, nie użyt ko wa nie dział ki nie jest prze słan ką do po -
zba wie nia człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki.

Szcze gó ło wa ana li za do ku men ta cji zgro ma dzo nej w
spra wie da je pod sta wy do przy ję cia, że uchwa ła Za rzą du
ROD o po zba wie niu skar żą cej człon ko stwa i pra wa użyt -
ko wa nia dział ki, znaj du je uza sad nie nie w obo wią zu ją cych
prze pi sach we wnątrz związ ko wych. Z akt spra wy wy ni ka
bo wiem, że Za rząd ROD przed pod ję ciem uchwa ły wie -
lo krot nie wzy wał skar żą cą do usu nię cia stwier dzo nych
nie pra wi dło wo ści po le ga ją cych na nie użyt ko wa niu dział -
ki oraz wska zy wał na uchy bie nia w ter mi no wym opła ca -
niu na leż nych opłat na rzecz Ogro du (pi sma z dnia
……….., z dnia ………, z dnia ……….., z dnia ………,
z dnia ………….). Na le ży rów nież wska zać, że Za rząd
ROD już w dniu ………… wy mie rzył skar żą cej ka rę po -

rząd ko wą - upo mnie nie za nie za go spo da ro wa nie dział ki,
a na stęp nie w dniu …………. na ga nę. Na sku tecz nie do -
rę cza ne we zwa nia do upo rząd ko wa nia dział ki, okre śla ją -
ce kon kret ne ter mi ny do usu nię cia stwier dzo nych
nie pra wi dło wo ści, skar żą ca nie re ago wa ła. W dniu
………… ko mi sja pro ble mo wa po wo ła na przez Za rząd
ROD do ko na ła ko mi syj ne go prze glą du za go spo da ro wa -
nia dzia łek – mię dzy in ny mi – dział ki skar żą cej i stwier -
dzi ła, że kon tro lo wa na dział ka od wie lu lat jest nie
upra wia na, jest sie dli skiem chwa stów i gry zo ni. Z akt
spra wy wy ni ka, że stwier dzo ne przez ko mi sję pro ble mo -
wą nie użyt ko wa nie dział ki ist nie je od wie lu lat, al bo wiem
już w 1996r. Za rząd ROD pod jął uchwa łę o po zba wie niu
skar żą cej człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki, jed -
nak że w związ ku z jej zo bo wią za niem się do za go spo da -
ro wa nia dział ki – uchwa łę przed mio to wą uchy lił. Mi mo
zo bo wią za nia dział ka na dal by ła nie użyt ko wa na i w 2004
ro ku Za rząd ROD pod jął ko lej ną uchwa łę o po zba wie niu
człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki, któ ra to uchwa -
ła zo sta ła za skar żo na i w po stę po wa niu roz jem czym, 
z przy czyn for mal nych, zo sta ła uchy lo na.  

W tych  oko licz no ściach, w sy tu acji gdy dział ka skar żą -
cej na dal by ła nie użyt ko wa na, co wska zy wa ło na jej po -
rzu ce nie, pod ję cie przez Za rząd ROD uchwa ły o po z-
ba wie niu  człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki na po -
sie dze niu w dniu …………… (o da cie któ re go skar żą ca
zo sta ła sku tecz nie po wia do mio na  w dniu …………..) 
– nie bu dzi za strze żeń i znaj du je uza sad nie nie. Zgod nie 
z § 15 ust.1 pkt 4 sta tu tu PZD czło nek Związ ku ma obo -
wią zek użyt ko wać dział kę zgod nie z re gu la mi nem ROD
(patrz prze pi sy za war te w Roz dzia le X – za go spo da ro wa -
nie dział ki), zaś w myśl § 80 re gu la mi nu ROD stwier dzo -
ne nie użyt ko wa nie dział ki na wet przez je den rok
ka len da rzo wy, sta no wi uza sad nio ną przy czy nę do po zba -
wie nia człon ko stwa pra wa i użyt ko wa nia dział ki, zaś pod -
sta wę praw ną w tym za kre sie sta no wi § 36 ust. 1 sta tu tu
PZD z uwa gi na ra żą ce na ru sze nie po sta no wień sta tu tu
PZD i re gu la mi nu ROD.

Zgro ma dzo ny ma te riał do wo do wy w spra wie nie da je
rów nież pod staw do przy pi sa nia ja kich kol wiek uchy bień
w po stę po wa niu roz jem czym I in stan cji roz jem czej. Ze -
spół Orze ka ją cy Ko mi sji Roz jem czej ROD „………..”
szcze gó ło wo roz pa trzył spra wę, wy słu chu jąc stro ny i ana -
li zu jąc zgro ma dzo ny w spra wie ma te riał do wo do wy, o
czym świad czy ob szer ny pro to kół z po sie dze nia roz jem -
cze go oraz szcze gó ło we uza sad nie nie orze cze nia.

Rów nież po stę po wa nie i orze cze nie wy da ne przez II in -
stan cję roz jem czą tj. Okrę go wą Ko mi sję Roz jem czą 
w …………. , utrzy mu ją ce w mo cy skar żo ne orze cze nie
I in stan cji roz jem czej i uchwa łę Za rzą du ROD, nie bu dzi
za strze żeń. Ze spól Orze ka ją cy OKR roz pa tru jąc spra wę
nie na ru szył obo wią zu ją cych prze pi sów pro ce du ral nych 

UZA SAD NIE NIE
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i prze pi sów pra wa ma te rial ne go. Orze cze nie OKR wy da -
ne w spra wie zo sta ło bar dzo szcze gó ło wo i lo gicz nie uza -
sad nio ne, z po wo ła niem się na kon kret ne do wo dy 
w spra wie i prze pi sy praw ne na ru szo ne przez skar żą cą,
sta no wią ce o za sad no ści pod ję tej uchwa ły przez Za rząd
ROD.

W opar ciu o po wyż sze stwier dzam, że zgro ma dzo na do -

ku men ta cja do wo do wa w spra wie nie da je pod staw do za -
kwe stio no wa nia skar żo ne go, pra wo moc ne go orze cze nia
Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej w …………., w tym
skar żo nej uchwa ły Za rzą du ROD i uzna ję, że w ni niej -
szym przy pad ku nie za cho dzą pod sta wy do zło że nia skar -
gi w try bie nad zwy czaj nym do Kra jo wej Ko mi sji
Roz jem czej PZD.

Prze wod ni czą ca 
Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD

mgr Ol ga Ochry miuk

PRZEWODNICZĄCA
KRAJOWEJ KOMISJI ROZJEMCZEJ

POLSKIEGO ZWIAZKU DZIAŁKOWCÓW
ul. Bo bro wiec ka 1 00-728 War sza wa

Pan
……………………............................................
……………………............................................
……………………............................................

Sygn. akt KKR- ……….

do Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD na osta tecz ne
orze cze nie Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej w  ................
…………................. z dnia …………. (sygn. akt OKR-
PZD ………….) od da la ją ce od wo ła nie Pa na ……...
…………… od orze cze nia Ko mi sji Roz jem czej Ro dzin -

ne go Ogro du Dział ko we go „im. „……………..............”
w ………………........................... utrzy mu ją ce go w mo -
cy uchwa łę Za rzą du ROD po zba wia ją cą człon ko stwa
Związ ku i pra wa użyt ko wa nia dział ki.

Dzia ła jąc na pod sta wie § 162 ust.1 sta tu tu PZD 
od ma wiam zło że nia skar gi w try bie nad zwy czaj nym 

UZA SAD NIE NIE

Zgod nie z tre ścią cyt. wy żej § 162 ust.1 sta tu tu PZD,
Prze wod ni czą cy Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej mo że zło -
żyć skar gę w try bie nad zwy czaj nym do Kra jo wej Ko mi -
sji Roz jem czej na osta tecz ne orze cze nie ko mi sji
roz jem czej koń czą ce po stę po wa nie je że li: 

1) ra żą co na ru sza po sta no wie nia sta tu tu PZD lub prze -
pi sy usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych przez ich
błęd ną wy kład nię lub nie wła ści we za sto so wa nie,

2) na ru sza po sta no wie nia re gu la mi nu po stę po wa nia ko -
mi sji roz jem czych PZD, je że li uchy bie nie to mo gło mieć
istot ny wpływ na wy nik spra wy. 

Z po wyż sze go ure gu lo wa nia praw ne go wy ni ka, że Prze -
wod ni czą cy KKR mo że za skar żyć pra wo moc ne orze cze -

nie ko mi sji roz jem czej je dy nie w sy tu acji, gdy za rzu ty za -
war te w po da niu wska zu ją, że skar żo ne orze cze nie na ru -
sza nor my praw ne obo wią zu ją ce w PZD w spo sób ma ją cy
istot ny wpływ na wy nik spra wy. 

Po wni kli wej ana li zie do ku men ta cji zgro ma dzo nej 
w spra wie uzna ję, że w ni niej szej spra wie brak jest pod -
staw do zło że nia skar gi do Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej
na pra wo moc ne orze cze nie Okrę go wej Ko mi sji Roz jem -
czej w ……………........................................... al bo wiem
do ku men ta cja spra wy nie wy ka zu je, aby skar żo ne orze -
cze nie zo sta ło wy da ne z ra żą cym na ru sze niem norm pra -
wa obo wią zu ją ce go w PZD. Rów nież skar żą cy w po da niu
o wnie sie nie skar gi w try bie nad zwy czaj nym nie sfor mu -
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ło wał wo bec orze cze nia OKR żad ne go za rzu tu  mo gą ce -
go sta no wić pod sta wę do wnie sie nia skar gi. Wska zy wał
je dy nie, że za nie dba nia w użyt ko wa niu dział ki wy ni ka ją
z fak tu je go prze by wa nia po za gra ni ca mi kra ju.  

Szcze gó ło wa ana li za do ku men ta cji zgro ma dzo nej w
spra wie po zwa la na stwier dze nie, że uchwa ła Za rzą du
ROD z dnia ………… nr ………. w spra wie po zba wie nia
Pa na ………… ………… człon ko stwa Związ ku i pra wa
użyt ko wa nia dział ki nie jest do tknię ta wa dą praw ną i znaj -
du je uza sad nie nie w § 36 sta tu tu PZD. Zgod nie bo wiem z
tre ścią § 15 ust.1 pkt 4 sta tu tu PZD czło nek zwy czaj ny
PZD ma obo wią zek użyt ko wać przy dzie lo ną dział kę
zgod nie z re gu la mi nem ROD. W myśl zaś § 80 Re gu la mi -
nu ROD nie użyt ko wa nie dział ki przez co naj mniej je den
rok, nie za leż nie od wnie sio nej skład ki człon kow skiej czy
też in nych wy ma ga nych opłat na rzecz ogro du, jest po rzu -
ce niem dział ki uza sad nia ją cym za sto so wa nie § 36 sta tu tu
PZD o po zba wie niu człon ko stwa Związ ku i pra wa użyt -
ko wa nia dział ki.     

Ma te riał do wo do wy w ni niej szej spra wie po twier dza,
że skar żą cy nie prze rwa nie od 2007 ro ku, to jest od da ty
przy dzie le nia dział ki do użyt ko wa nia, nie prze ja wia żad -
nej ini cja ty wy w za kre sie upo rząd ko wa nia i za go spo da -
ro wa nia dział ki. Fakt ów po twier dza ją co rocz ne prze glą dy
dzia łek i kie ro wa ne do skar żą ce go we zwa nia o upo rząd -
ko wa nie dział ki i pra wi dło we jej za go spo da ro wa nie (we -
zwa nie z dnia 19.V.2008r, z dnia 14.IV.2009 r. z dnia
22.VI.2009 r., z dnia 22.X.2009 r., z dnia 30.VI.2010 r., z
dnia 24.VIII.2010 r., z dnia 15.X.2010 r. oraz z dnia
26.IV.2912 r.). Mi mo wie lo krot nych we zwań do pra wi -
dło we go za go spo da ro wa nia dział ki oraz mi mo wy mie rze -
nia ka ry po rząd ko wej na ga ny (uchwa ła Za rzą du ROD 

z dnia ……………. z wy zna cze niem osta tecz ne go ter mi -
nu na za go spo da ro wa nie dział ki), a na stęp nie ka ry na ga -
ny z ostrze że niem (uchwa ła Za rzą du z dnia ……….... 
z wy zna cze niem ko lej ne go ter mi nu do dnia ................ ),
stan za go spo da ro wa nia dział ki nie uległ żad nej po pra wie.
Po wo ły wa nie się skar żą ce go na szcze gól ną sy tu ację ży -
cio wą, ja ką jest prze by wa nie po za gra ni ca mi kra ju, nie
mo że sta no wić przy czy ny uspra wie dli wia ją cej za nie cha -
nie użyt ko wa nia dział ki. 

Jak za sad nie wska za ła Ko mi sja Roz jem cza ROD 
w orze cze niu z dnia …………... i je go szcze gó ło wym
uza sad nie niu, a na stęp nie Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza
PZD w ……….....................................w orze cze niu z dnia
………... i je go uza sad nie niu, Za rząd ROD wy ra ził wo bec
skar żą ce go wy jąt ko wą wy ro zu mia łość, cier pli wość i to -
le ran cję, wy czer pu jąc, acz bez sku tecz nie, wszyst kie moż -
li wo ści pre wen cyj ne go od dzia ły wa nia w kwe stii za- 
nie dba nia, a prak tycz nie za nie cha nia użyt ko wa nia dział ki.
Po stę po wa nie roz jem cze tak Ko mi sji Roz jem czej ROD
jak też Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej nie bu dzi za strze -
żeń i po zo sta je w zgo dzie z prze pi sa mi pra wa pro ce du ral -
ne go i norm pra wa ma te rial ne go obo wią zu ją ce go 
w Związ ku. 

Re asu mu jąc na le ży stwier dzić, że skar żo ne orze cze nie
Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej w .................................
od da la ją ce od wo ła nie skar żą ce go od orze cze nia Ko mi sji
Roz jem czej ROD „im. ……………............................”
utrzy mu ją ce w mo cy uchwa łę Za rzą du ROD o po zba wie -
niu człon ko stwa Związ ku i pra wa użyt ko wa nia dział ki,
nie jest do tknię te wa dą praw ną, a tym sa mym uza sad nia
od mo wę wszczę cia po stę po wa nia w try bie nad zwy czaj -
nym.. 

Prze wod ni czą ca 
Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD

mgr Ol ga Ochry miuk
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PÓJDĘ DO SEJMU

Działkowcom…
Ja, działkowiec,
nie chciałem być Rejtanem.
Lecz jednak nim będę,
gdyż w Sejmie coraz większa
dzieje się dziś ściema.
Jak na razie ustawy nowej nie zdobędę,
bo jak jej nie było,
tak jej dalej nie ma!

Nie chciałem być Rejtanem,
lecz nim pozostanę.
Wyzwolę z mojej piersi cały stan wzburzenia
i jutro pełen gniewu znów pod Sejmem stanę.
Tam będę oczekiwał posłów przebudzenia.

Pójdę tam i będę tam obecny.
Gniew mój przeciwstawię sile arogancji.
Niech przestaną tam stawiać siebie ponad wszystko
i uważać, że Naród nigdy nie ma racji!

Pod związkowym sztandarem,
pod transparentami,
będę posłom tłumaczył naszą chęć istnienia.
Będę wierzył, że cuda dzieją się czasami,
że przyjdzie czas rozsądku
i że mądrość zwycięży,
dozna wyzwolenia!

Jerzy Karpiński

NIE CHCĘ BYĆ TROJAŃCZYKIEM

Mamy dostać konia w prezencie 
i to od samego premiera.
Ma być dziejowym darem
wyzwalającym wzruszenie.
Nie wiem tylko czy ta ofiara
jest właściwa i szczera.

Na razie, dla reklamy,
przebywa na naszej działce.
Skacze, robi hołubce,
wyczynia przeróżne harce.
W plecach ma wbity nóż,
a w oczach widmo zniszczenia.
Jest odbiciem zamiaru apokalipsy
i naszego unicestwienia.

Na głowie ma wieniec z wierzbiny
gruszkami przystrojony.
Tak, jakby chciał mi powiedzieć:
- Ty głupcze! Wybij sobie z głowy,
że będziesz uwłaszczony.
Niebawem uwłaszczenie
zbierze krwawe plony.
Twój ogród bowiem zniknie,
zostanie zniszczony!

Nie będę Trojańczykiem
i nie chcę takiego prezentu!
Jutro oddam do cyrku przedziwnego stwora!
Niech tam podziwiają
ustawowego potwora!

Marzę o uwłaszczeniu,
lecz w całkiem innym wymiarze.
Takim, co sprawi mi radość,
a nie o czymś co straszy,
w skutkach równa się karze.

Nie chcę być Trojańczykiem
szanowny Panie Premierze!
Proszę to wreszcie rozważyć!
Mówię to prosto i szczerze!

Jerzy Karpiński


