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Z po wo dze niem za koń czy li śmy wal kę o oby wa tel ski pro jekt usta wy o ROD, któ ry jest
wy ni kiem kom pro mi su. Za war ta zo sta ła w nim jed nak zde cy do wa na więk szość pro po zy -
cji Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej Pro jek tu Usta wy o ROD. Ży cie po ka że na ile ta
usta wa jest w sta nie roz wią zać pro ble my dział kow ców i ogro dów. Je stem jed nak prze ko -
na ny, że usta wa spraw dzi się we wszyst kich dzia ła niach ROD. Z ca łą sta now czo ścią na -
le ży stwier dzić, że pro jekt oby wa tel ski re ali zu je wszyst kie wy mo gi Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go oraz za cho wu je peł ną zgod ność z Kon sty tu cją. Jed nak to od nas dział -
kow ców i struk tur Związ ku bę dzie za le ża ło na ile ta usta wa spraw dzi się w prak ty ce.
Moż na uznać, że usta wa wy cho dzi w kie run ku praw dział kow ców od któ rych bę dzie za -
le ża ło wła ści wie wszyst ko.  Ozna cza to rów nież, że na dział kow cach i ogro dach bę dzie
spo czy wa ła więk sza od po wie dzial ność, niż mia ło to miej sce do tych czas.

W wal ce, któ rą w ostat nich mie sią cach pro wa dzi li śmy, dział kow cy i Za rzą dy wy ka za -
li się du żą od po wie dzial no ścią, dla te go je stem prze ko na ny, że usta wa tra fia na do bry
grunt. Pro wa dzo na wal ka do star czy ła wie lu do świad czeń. Po twier dzi ła na szą jed ność i so -
li dar ność, dla te go uwa żam, że w dal szej dzia łal no ści po win ni śmy czer pać mą drość z do -
tych cza so wych do świad czeń. Zwłasz cza, że grun ty, któ re po zo sta ją we wła da niu
dział kow ców nie prze sta ły być war to ścią wy jąt ko wo po żą da ną. 

No we li za cja do ku men tów
KR PZD już za czę ła do sto so wy wać usta wę do nor mal nej dzia łal no ści Związ ku i ogro -

dów. W tym ce lu ze Sta tut wy ję te zo sta ły prze pi sy nie zgod ne z no wą usta wą. I ta ki Sta -
tut bę dzie obo wią zy wał do uchwa le nia no we go do ku men tu przez Kra jo wy Zjazd
De le ga tów. Chcę wy raź nie pod kre ślić, że sta tut, któ ry pu bli ku je my w ni niej szym Biu le -
ty nie  nie jest no we li za cją do tych cza so we go, tyl ko zo stał zwe ry fi ko wa ny w opar ciu o no -
wą usta wę. 

W try bie pil nym no we li zu je my tak że wszyst kie in ne do ku men ty. Zno we li zo wa ne
uchwa ły opu bli ko wa ne w bie żą cym Biu le ty nie nie wy czer pu ją ka ta lo gu nie zbęd nych
dzia łań, któ re mu si my pod jąć. Do ku men ty te za pew nia ją jed nak nor mal ną dzia łal ność
wszyst kich struk tur Związ ku do cza su przy ję cia no wych re gu la cji. Je stem prze ko na ny,
że tak jak do tych czas za rzą dy ROD sta ną na wy so ko ści za da nia i bę dą pro wa dzi ły ogro -
dy zgod nie z pra wem i ocze ki wa niem dział kow ców. 

Pre zes PZD 
Mgr Inż. Eu ge niusz Kon drac ki

War sza wa, 9 stycz nia 2014 r.
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zdro we go try bu ży cia oraz ochro ny śro do wi ska i przy ro -
dy, uzna je się za ko niecz ne za pew nie nie dal sze go ist nie -
nia i roz wo ju ro dzin nych ogro dów dział ko wych, ja ko
sta łych ele men tów in fra struk tu ry gmin, któ re po win ny być
uwzględ nia ne w pro ce sie ich roz wo ju dla do bra obec ne go
i przy szłych po ko leń.

Usta wa re gu lu je za sa dy za kła da nia, funk cjo no wa nia 
i li kwi da cji ro dzin nych ogro dów dział ko wych, pra wa 

Do ce nia jąc po zy tyw ną ro lę ogrod nic twa dział ko we go,
bę dą ce go dzie dzi ną ży cia spo łecz ne go, przy czy nia ją cą się
do za spa ka ja nia so cjal nych, wy po czyn ko wych i re kre acyj -
nych po trzeb spo łe czeń stwa, a zwłasz cza ro dzin z dzieć -
mi, eme ry tów, ren ci stów i nie peł no spraw nych, po przez
kształ to wa nie wa run ków dla pro wa dze nia ak tyw ne go i

I. TEKST USTAWY O ROD

USTAWA
z dnia 13 grudnia 2013 r.

o rodzinnych ogrodach działkowych[1]

Roz dział 1
Przepisy ogólne

Art. 1. 

[1]) Ni niej szą usta wą zmie nia się usta wy: usta wę z dnia 6 ma ja 1981 r. o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych, usta wę z dnia 
15 li sto pa da 1984 r. o po dat ku rol nym, usta wę z dnia 12 stycz nia 1991 r. o po dat kach i opła tach lo kal nych, usta wę z dnia 15 lu te go
1992 r. o po dat ku do cho do wym od osób praw nych, usta wę z dnia 7 lip ca 1994 r. – Pra wo bu dow la ne, usta wę z dnia 3 lu te go 
1995 r. o ochro nie grun tów rol nych i le śnych, usta wę z dnia 21 sierp nia 1997 r. o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi, usta wę z dnia 
27 kwiet nia 2001 r. – Pra wo ochro ny śro do wi ska, usta wę z dnia 10 kwiet nia 2003 r. o szcze gól nych za sa dach przy go to wa nia i re -
ali za cji in we sty cji w za kre sie dróg pu blicz nych, usta wę z dnia 28 lip ca 2006 r. o kosz tach są do wych w spra wach cy wil nych, usta -
wę z dnia 8 lip ca 2010 r. o szcze gól nych za sa dach przy go to wa nia do re ali za cji in we sty cji w za kre sie bu dow li prze ciw po wo dzio wych
i usta wę z dnia 29 czerw ca 2011 r. o przy go to wa niu i re ali za cji in we sty cji w za kre sie obiek tów ener ge ty ki ją dro wej oraz in we sty cji
to wa rzy szą cych oraz uchy la się usta wę z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

i obo wiąz ki dział kow ców, za sa dy ich zrze sza nia się oraz
za da nia or ga ni za cji dział kow ców.

/Dz. U. 2014 r. poz. 40/
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Ile kroć w usta wie jest mo wa o:

1) dział kow cu – na le ży przez to ro zu mieć peł no let nią
oso bę fi zycz ną upraw nio ną do ko rzy sta nia z dział -
ki w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym na pod sta -
wie pra wa do dział ki;

2) dział ce – na le ży przez to ro zu mieć pod sta wo wą jed -
nost kę prze strzen ną ro dzin ne go ogro du dział ko we -
go, któ rej po wierzch nia nie mo że prze kra czać 
500 m², słu żą cą za spo ka ja niu po trzeb dział kow ca 
i je go ro dzi ny w za kre sie pro wa dze nia upraw
ogrod ni czych, wy po czyn ku i re kre acji;

3) te re nie ogól nym – na le ży przez to ro zu mieć grunt
w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym, któ ry nie sta -
no wi wy od ręb nio nych dzia łek, prze zna czo ny do
wspól ne go uży wa nia przez oso by ko rzy sta ją ce 
z dzia łek;

4) pra wie do dział ki – na le ży przez to ro zu mieć usta -
no wio ny zgod nie z usta wą ty tuł praw ny upraw nia -
ją cy do ko rzy sta nia z dział ki;

5) ro dzin nym ogro dzie dział ko wym – na le ży przez to
ro zu mieć wy dzie lo ny ob szar lub ob sza ry prze zna -
czo ne na ce le ro dzin nych ogro dów dział ko wych,
skła da ją ce się z dzia łek i te re nu ogól ne go, słu żą ce
do wspól ne go ko rzy sta nia przez dział kow ców, wy -
po sa żo ne w in fra struk tu rę ogro do wą;

6) sto wa rzy sze niu ogro do wym – na le ży przez to ro zu -
mieć sto wa rzy sze nie w ro zu mie niu prze pi sów usta -
wy z dnia 7 kwiet nia 1989 r. – Pra wo o stowa -
rzy sze niach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, 
z późn. zm.[2])) po wo ła ne wy łącz nie w ce lu za kła -
da nia i pro wa dze nia ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych;

7) re gu la mi nie ro dzin ne go ogro du dział ko we go – na -
le ży przez to ro zu mieć obo wią zu ją ce na te re nie ro -
dzin ne go ogro du dział ko we go prze pi sy okre śla ją ce
szcze gó ło we za sa dy za go spo da ro wa nia i ko rzy sta -

Art. 2. 

nia z dział ki oraz funk cjo no wa nia i za go spo da ro -
wa nia ro dzin ne go ogro du dział ko we go, a tak że za -
sa dy ko rzy sta nia z te re nu ogól ne go i in fra struk tu ry
ogro do wej;

8) oso bie bli skiej – na le ży przez to ro zu mieć mał żon -
ka dział kow ca, je go zstęp nych, wstęp nych, ro dzeń -
stwo, dzie ci ro dzeń stwa oraz oso by po zo sta ją ce 
z dział kow cem w sto sun ku przy spo so bie nia;

9) in fra struk tu rze ogro do wej – na le ży przez to ro zu -
mieć bu dyn ki i bu dow le, ogro dze nia, ale je i dro gi
ogro do we, pla ce za baw, świe tli ce, hy dro for nie, sie -
ci wo do cią go we i ener ge tycz ne oraz in ne urzą dze -
nia znaj du ją ce się na te re nie ro dzin ne go ogro du
dział ko we go prze zna czo ne do wspól ne go uży wa -
nia przez oso by ko rzy sta ją ce z dzia łek oraz słu żą -
ce do za pew nie nia pra wi dło we go funk cjo no wa nia
ro dzin ne go ogro du dział ko we go, o ile nie wcho dzą
w skład przed się bior stwa;

10) opła tach ogro do wych – na le ży przez to ro zu mieć
po no szo ne przez dział kow ca opła ty wy ni ka ją ce 
z uczest nic twa w po kry wa niu kosz tów funk cjo no -
wa nia ro dzin ne go ogro du dział ko we go, a w szcze -
gól no ści zwią za ne z za rzą dza niem, utrzy ma niem
te re nu ogól ne go i in fra struk tu ry ogro do wej;

11) li kwi da cji ro dzin ne go ogro du dział ko we go lub je -
go czę ści – na le ży przez to ro zu mieć zby cie lub wy -
ga śnię cie praw przy słu gu ją cych sto wa rzy sze niu
ogro do we mu do nie ru cho mo ści zaj mo wa nej przez
ro dzin ny ogród dział ko wy lub je go część oraz wy -
da nie tej nie ru cho mo ści przez sto wa rzy sze nie ogro -
do we;

12) pod mio cie li kwi du ją cym – na le ży przez to ro zu -
mieć wła ści cie la nie ru cho mo ści, na któ rej zlo ka li -
zo wa ny jest ro dzin ny ogród dział ko wy pod le ga ją cy
li kwi da cji lub pod miot, któ ry na by wa wła sność tej
nie ru cho mo ści wsku tek wy własz cze nia.

[2]) Zmia ny tek stu jed no li te go wy mie nio nej usta wy zo sta ły ogło szo ne w Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.
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1) za spo ka ja nie wy po czyn ko wych i re kre acyj nych po -
trzeb spo łe czeń stwa po przez umoż li wia nie pro wa -
dze nia upraw ogrod ni czych;

2) po pra wa wa run ków so cjal nych człon ków spo łecz -
no ści lo kal nych;

3) po moc ro dzi nom i oso bom w trud nej sy tu acji ży -
cio wej oraz wy rów ny wa nie ich szans;

4) in te gra cja wie lo po ko le nio wej ro dzi ny, wy cho wa -
nie dzie ci w zdro wych wa run kach oraz za cho wa -
nie ak tyw no ści i zdro wia eme ry tów i ren ci stów;

5) in te gra cja spo łecz na osób w wie ku eme ry tal nym
oraz nie peł no spraw nych;

6) przy wra ca nie spo łecz no ści i przy ro dzie te re nów
zde gra do wa nych;

7) ochro na śro do wi ska i przy ro dy;
8) od dzia ły wa nie na po pra wę wa run ków eko lo gicz -

nych w gmi nach;
9) kształ to wa nie zdro we go oto cze nia czło wie ka;
10) two rze nie wa run ków do udo stęp nia nia te re nów

zie lo nych dla spo łecz no ści lo kal nych.

Pod sta wo wy mi ce la mi ro dzin ne go ogro du dział ko we go, zwa ne go da lej „ROD”, są:

Art. 3. 

Art. 4. 

Art. 5. 

Art. 6. 

ROD są urzą dze nia mi uży tecz no ści pu blicz nej, słu żą -
cy mi za spo ka ja niu wy po czyn ko wych, re kre acyj nych i in -
nych po trzeb so cjal nych człon ków spo łecz no ści lo kal nych
po przez za pew nie nie im po wszech ne go do stę pu do ROD

oraz dzia łek da ją cych moż li wość pro wa dze nia upraw
ogrod ni czych na wła sne po trze by, a tak że pod nie sie nie
stan dar dów eko lo gicz nych oto cze nia.

ROD sta no wią te re ny zie lo ne i pod le ga ją ochro nie prze -
wi dzia nej w prze pi sach o ochro nie grun tów rol nych i le -

śnych, a tak że w prze pi sach do ty czą cych ochro ny przy ro -
dy i ochro ny śro do wi ska.

1. Or ga ny ad mi ni stra cji rzą do wej i jed no stek sa mo -
rzą du te ry to rial ne go two rzą wa run ki dla roz wo ju
ROD.

2. Jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go mo gą otrzy my -
wać do ta cje ce lo we z bu dże tu pań stwa na re ali za cję
ce lu okre ślo ne go w ust. 1.

Roz dział 2
Zakładanie i fukcjonowanie ROD

Art. 7. 

ROD za kła da ne są na grun tach sta no wią cych wła sność
Skar bu Pań stwa, jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go oraz

sto wa rzy szeń ogro do wych.
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1. Na wnio sek sto wa rzy sze nia ogro do we go ra da gmi -
ny mo że, w dro dze uchwa ły, utwo rzyć ROD na
grun tach sta no wią cych wła sność gmi ny.

2. Uchwa ła, o któ rej mo wa w ust. 1, okre śla w szcze -
gól no ści kry te ria i spo sób wy ło nie nia sto wa rzy sze -
nia ogro do we go, z któ rym zo sta nie za war ta
umo wa, o któ rej mo wa w art. 9.

3. Do utwo rze nia ROD na grun tach sta no wią cych
wła sność po wia tu lub wo je wódz twa prze pi sy ust.

1 i 2 sto su je się od po wied nio.

4. W od nie sie niu do grun tów sta no wią cych wła sność
Skar bu Pań stwa, z wy łą cze niem nie ru cho mo ści,
któ ry mi na mo cy prze pi sów od ręb nych go spo da ru -
je mi ni ster wła ści wy do spraw Skar bu Pań stwa,
kom pe ten cję, o któ rej mo wa w ust. 1, wy ko nu je
wła ści wy sta ro sta w dro dze za rzą dze nia, po uzy -
ska niu zgo dy wo je wo dy. Prze pis ust. 2 sto su je się
od po wied nio.

Art. 8. 

Art. 9. 

Art. 10. 

Art. 11. 

Grun ty sta no wią ce wła sność Skar bu Pań stwa lub jed -
no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go mo gą być w dro dze umo -
wy sprze da wa ne, od da wa ne w nie od płat ne lub od płat ne
użyt ko wa nie na czas nie ozna czo ny lub użyt ko wa nie wie -
czy ste sto wa rzy sze niom ogro do wym z prze zna cze niem na

za kła da nie i pro wa dze nie ROD – w try bie okre ślo nym 
w usta wie z dnia 21 sierp nia 1997 r. o go spo dar ce 
nie ru cho mo ścia mi (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, 
z późn. zm.[3]).

[3]) Zmia ny tek stu jed no li te go wy mie nio nej usta wy zo sta ły ogło szo ne w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr
155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz.
732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, 951, 1256,
1429 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 829, 1238, ….

1. Grun ty prze zna czo ne pod no wo two rzo ne i od twa -
rza ne ROD po win ny być zre kul ty wo wa ne i zme -
lio ro wa ne przez wła ści cie la grun tu.

2. Gmi na obo wią za na jest do do pro wa dze nia do ROD
dróg do jaz do wych, ener gii elek trycz nej, za opa trze -
nia w wo dę oraz uwzględ nie nia w or ga ni za cji ko -

mu ni ka cji pu blicz nej po trzeb ROD.

3. W dro dze umo wy po mię dzy gmi ną a sto wa rzy sze -
niem ogro do wym, obo wiąz ki, o któ rych mo wa 
w ust. 2, mo gą być prze ję te przez sto wa rzy sze nie
ogro do we. W ta kim przy pad ku umo wa okre śla tryb
wza jem nych roz li czeń.

1. ROD pro wa dzo ny jest przez jed no sto wa rzy sze nie
ogro do we.

2. Po dział grun tu na te ren ogól ny i dział ki, bu do wa in -
fra struk tu ry ogro do wej oraz za go spo da ro wa nie
ROD na le ży do sto wa rzy sze nia ogro do we go.

3. In fra struk tu ra ogro do wa sta no wi wła sność sto wa -
rzy sze nia ogro do we go, z za strze że niem art. 49 § 1
usta wy z dnia 23 kwiet nia 1964 r. – Ko deks cy wil -
ny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.[4]).
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Na te re nie dział ki obo wią zu je za kaz za miesz ki wa nia
oraz pro wa dze nia dzia łal no ści go spo dar czej lub in nej

dzia łal no ści za rob ko wej.

[4]) Zmia ny wy mie nio nej usta wy zo sta ły ogło szo ne w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11,
poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr
34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr
27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz.
703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758,
z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz.
91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408,
Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz.
1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz.
1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz.
1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506, z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 79, poz. 662 i Nr 131, poz. 1075, z 2010 r. Nr 40, poz. 222 i Nr 155,
poz. 1037 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432, Nr 85, poz. 458 i Nr 230, poz. 1370.

Art. 12. 

Art. 13. 

Art. 14. 

1. Na te re nie dział ki nie mo że znaj do wać się al ta na,
któ rej po wierzch nia za bu do wy prze kra cza po -
wierzch nię okre ślo ną w art. 29 ust. 1 pkt 4 usta wy
z dnia 7 lip ca 1994 r. – Pra wo bu dow la ne (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1409, …).

2. W przy pad ku po wzię cia in for ma cji, że na te re nie
dział ki wy bu do wa no, nad bu do wa no lub roz bu do -

wa no al ta nę lub in ny obiekt z na ru sze niem prze pi -
sów pra wa, sto wa rzy sze nie ogro do we zgła sza na ru -
sze nie do wła ści we go or ga nu ad mi ni stra cji pu b-
licz nej.

3. Na ru sze nie stwier dzo ne przez wła ści wy or gan ad -
mi ni stra cji pu blicz nej sta no wi pod sta wę do roz wią -
za nia umo wy w try bie okre ślo nym w art. 36 ust. 3.

1. Sto wa rzy sze nie ogro do we uchwa la re gu la min
ROD, zwa ny da lej „re gu la mi nem”.

2. Re gu la min obo wią zu je wszyst kich prze by wa ją cych
na ob sza rze ROD.

3. Sto wa rzy sze nie ogro do we spra wu je nad zór nad
prze strze ga niem re gu la mi nu.

4. Dział kow co wi przy słu gu je pra wo do wy to cze nia
po wódz twa prze ciw ko sto wa rzy sze niu ogro do we -
mu o stwier dze nie nie waż no ści re gu la mi nu lub je -
go zmian w ra zie ich sprzecz no ści z usta wą.

Prze pi su art. 189 usta wy z dnia 17 li sto pa da 1964 r. 
– Ko deks po stę po wa nia cy wil ne go (Dz. U. Nr 43,
poz. 296, z późn. zm.[5]) nie sto su je się.

5. Wy to cze nie po wódz twa, o któ rym mo wa w ust. 4,
nie za wie sza obo wią zy wa nia za skar żo ne go re gu la -
mi nu lub je go zmian. Pra wo do wy to cze nia po -
wódz twa wy ga sa z upły wem 3 mie się cy od dnia
otrzy ma nia wia do mo ści o uchwa le niu re gu la mi nu
lub je go zmian, jed nak że nie póź niej niż z upły wem
6 mie się cy od dnia uchwa le nia re gu la mi nu lub je -
go zmian.
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1. Utrzy ma nie po rząd ku i czy sto ści na le ży do:
1) sto wa rzy sze nia ogro do we go – w od nie sie niu do

te re nu ogól ne go;
2) dział kow ca – w od nie sie niu do je go dział ki;
3) wła ści wej gmi ny – w od nie sie niu do te re nów

przy le ga ją cych do ROD, chy ba że obo wią zek
ten na mo cy prze pi sów szcze gól nych cią ży na
oso bach fi zycz nych, jed nost kach or ga ni za cyj -

nych nie po sia da ją cych oso bo wo ści praw nej lub
oso bach praw nych in nych niż sto wa rzy sze nie
ogro do we.

2. Do sto wa rzy sze nia ogro do we go na le ży za pew nie -
nie zbie ra nia od pa dów ko mu nal nych po wsta łych
na te re nie ROD.

[5]) Zmia ny wy mie nio nej usta wy zo sta ły ogło szo ne w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz.
231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z
1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14,
poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz.
496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr
73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr
121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117,
poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94,
poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr
98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265,
Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz.
2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139,
poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93,
poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr
236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199,
Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264,
poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz.
1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr
106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287,
Nr 192, poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845, z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119,
poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231, poz. 1547 i Nr 234,
poz. 1571, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz. 1075, Nr 179, poz. 1395 i Nr 216, poz.
1676, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 7, poz. 45, Nr 40, poz. 229, Nr 108, poz. 684, Nr 109, poz. 724, Nr 125, poz. 842, Nr 152, poz.
1018, Nr 155, poz. 1037, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307, Nr 215, poz. 1418, Nr 217, poz. 1435 i Nr 241, poz. 1621, z 2011
r. Nr 34, poz. 173, Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 482, Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 735, Nr 138, poz. 806 i 807, Nr
144, poz. 854, Nr 149, poz. 887, Nr 224, poz. 1342, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1391, z 2012 r. poz. 908, 1445 i 1529 oraz z
2013 r. poz. 403, 654, 880, 1289, 1428 i 1439.

Art. 15. 

Art. 16. 

1. Usu nię cie drzew lub krze wów z te re nu ogól ne go
lub dział ki na stę pu je na za sa dach okre ślo nych 
w prze pi sach usta wy z dnia 16 kwiet nia 2004 r. 
o ochro nie przy ro dy (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 
628 i 842).

2. Ze zwo le nie na usu nię cie drzew lub krze wów znaj -

du ją cych się w ROD wy da wa ne jest na wnio sek:
1) sto wa rzy sze nia ogro do we go – w przy pad ku za -

mia ru usu nię cia drze wa lub krze wu z te re nu
ogól ne go;

2) dział kow ca – w przy pad ku za mia ru usu nię cia
drze wa lub krze wu z dział ki.
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1. Sto wa rzy sze nie ogro do we, pro wa dzą ce ROD na
ob sza rze da nej gmi ny mo że otrzy my wać do ta cję
ce lo wą z bu dże tu tej gmi ny, z za sto so wa niem prze -
pi sów usta wy z dnia 27 sierp nia 2009 r. o fi nan sach
pu blicz nych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) w za -
kre sie udzie la nia do ta cji ce lo wych dla pod mio tów
nie za li cza nych do sek to ra fi nan sów pu blicz nych 
i nie dzia ła ją cych w ce lu osią gnię cia zy sku.

2. Do ta cja, o któ rej mo wa w ust. 1, ma słu żyć re ali za -
cji ce lu pu blicz ne go, zwią za ne go z za da niem gmi -

ny, o któ rym mo wa w art. 6 ust. 1, i mo że być prze -
zna czo na w szcze gól no ści na bu do wę lub mo der ni -
za cję in fra struk tu ry ogro do wej, je że li wpły nie to na
po pra wę wa run ków do ko rzy sta nia z ROD przez
dział kow ców, lub zwięk szy do stęp ność spo łecz no -
ści lo kal nej do te go ROD.

3. Prze pi sy usta wy nie ogra ni cza ją upraw nień jed no -
stek sa mo rzą du te ry to rial ne go do wspie ra nia ROD
na pod sta wie prze pi sów od ręb nych.

Art. 17. 

Art. 19. 

Roz dział 3
Likwidacja ROD

Art. 18. 

1. Do li kwi da cji ROD lub je go czę ści na cel pu blicz -
ny w ro zu mie niu prze pi sów usta wy z dnia 21 sierp -
nia 1997 r. o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi, sto su je
się prze pi sy tej usta wy do ty czą ce wy własz cza nia
nie ru cho mo ści z uwzględ nie niem wa run ków okre -
ślo nych w art. 21, art. 22 i art. 24.

2. W przy pad ku, o któ rym mo wa w ust. 1, de cy zja 
o wy własz cze niu nie ru cho mo ści, po za ele men ta mi
okre ślo ny mi w art. 119 ust. 1 usta wy z dnia 21
sierp nia 1997 r. o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi,
za wie ra:
1) wska za nie nie ru cho mo ści za mien nej;

2) wska za nie za kre su obo wiąz ków okre ślo nych 
w art. 21, ich war to ści oraz ter mi nu re ali za cji,
nie póź niej sze go niż rok od dnia, w któ rym de -
cy zja sta ła się osta tecz na;

3) usta le nie wy so ko ści od szko do wań, o któ rych
mo wa w art. 22.

3. W przy pad ku nie do cho wa nia ter mi nu, o któ rym
mo wa w ust. 2 pkt 2, prze pis art. 481 usta wy z dnia
23 kwiet nia 1964 r. – Ko deks cy wil ny sto su je się
od po wied nio, przy czym za pod sta wę na li cze nia
od se tek przyj mu je się war tość, o któ rej mo wa 
w ust. 2 pkt 2.

1. W przy pad ku, gdy pra wo do nie ru cho mo ści, na któ -
rej znaj du je się ROD, zo sta ło na by te przez sto wa -
rzy sze nie ogro do we od płat nie, li kwi da cja ROD
moż li wa jest wy łącz nie na cel pu blicz ny w ro zu -
mie niu prze pi sów usta wy z dnia 21 sierp nia 1997 r.
o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi.

2. W przy pad ku, gdy pra wo do nie ru cho mo ści, na któ -
rej znaj du je się ROD, zo sta ło na by te przez sto wa -
rzy sze nie ogro do we nie od płat nie, wła ści ciel
nie ru cho mo ści mo że zgło sić do sto wa rzy sze nia
ogro do we go żą da nie li kwi da cji ROD, o ile funk -
cjo no wa nie ROD jest sprzecz ne z obo wią zu ją cym

miej sco wym pla nem za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go obej mu ją cym tę nie ru cho mość. Zgła -
sza jąc żą da nie wła ści ciel jest obo wią za ny przed-
sta wić pro po zy cję nie ru cho mo ści za mien nej od po -
wia da ją cej wa run kom okre ślo nym w art. 21 pkt 1
oraz pro po zy cję umo wy gwa ran tu ją cej re ali za cję
obo wiąz ków okre ślo nych w art. 21 oraz art. 22.

3. W przy pad ku za ist nie nia prze sła nek, o któ rych mo -
wa w art. 24 ust. 3, przed sta wia jąc pro po zy cję umo -
wy, o któ rej mo wa w ust. 2, wła ści ciel nie ru -
cho mo ści jest zwol nio ny z obo wiąz ku wska za nia
nie ru cho mo ści za mien nej.
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4. Za war cie umo wy, o któ rej mo wa w ust. 2, wy ma ga
zgo dy 2/3 dział kow ców li kwi do wa ne go ROD.

5. W przy pad ku od mo wy za war cia umo wy, o któ rej
mo wa w ust. 2, wła ści ciel nie ru cho mo ści mo że wy -
to czyć po wódz two o uzna nie od mo wy za bez za sad -

ną, w ter mi nie 6 mie się cy od dnia do rę cze nia od -
mo wy. Roz pa tru jąc spra wę sąd ba da zgod ność pro -
po no wa nej umo wy z prze pi sa mi usta wy. Orze-
cze nie są du stwier dza ją ce bez za sad ność od mo wy
za stę pu je oświad cze nie w przed mio cie zgo dy na li -
kwi da cję.

Art. 20. 

Art. 21. 

Art. 22. 

Art. 23. 

1. Li kwi da cja ROD mo że mieć miej sce w okre sie od
dnia 1 li sto pa da do dnia 31 mar ca.

2. Li kwi da cja ROD w ter mi nie in nym niż okre ślo ny 
w ust. 1 mo że mieć miej sce je dy nie w wy jąt ko -
wych, szcze gól nie uza sad nio nych przy pad kach.

1) za war ciu ze sto wa rzy sze niem ogro do wym umo wy
da ją cej sto wa rzy sze niu ogro do we mu ty tuł praw ny
do nie ru cho mo ści nie mniej szej od po wierzch ni li -
kwi do wa ne go ROD, w miej scu od po wied nim do
po trzeb i funk cjo no wa nia no we go ROD, od po wia -
da ją cy ty tu ło wi praw ne mu, któ ry po sia da ło ono do

nie ru cho mo ści zaj mo wa nej przez li kwi do wa ny
ROD;

2) za ło że niu no we go ROD i od two rze niu urzą dzeń i
bu dyn ków od po wia da ją cych ro dza jem urzą dze -
niom i bu dyn kom li kwi do wa ne go ROD.

Pod miot li kwi du ją cy obo wią za ny jest do od two rze nia ROD, po le ga ją ce go na:

1. Pod miot li kwi du ją cy obo wią za ny jest wy pła cić:
1) dział kow com – od szko do wa nie za skład ni ki ma -

jąt ko we znaj du ją ce się na dział kach, a sta no wią -
ce ich wła sność oraz za pra wa do dział ki 
w ROD, po mniej szo ne o war tość pra wa do dział -
ki przy zna ne go w no wo pow sta łym ROD;

2) sto wa rzy sze niu ogro do we mu – od szko do wa nie,
we dług kosz tów od two rze nia, za skład ni ki ma -
jąt ko we sta no wią ce je go wła sność, a nie pod le -
ga ją ce od two rze niu.

2. Usta le nie wy so ko ści od szko do wań na stę pu je po
uzy ska niu opi nii rze czo znaw cy ma jąt ko we go w

for mie ope ra tu sza cun ko we go. Kosz ty spo rzą dze -
nia opi nii po no si pod miot li kwi du ją cy.

3. Pod miot li kwi du ją cy obo wią za ny jest zre kom pen -
so wać kosz ty i stra ty po nie sio ne przez sto wa rzy -
sze nie ogro do we w związ ku z li kwi da cją.

4. W przy pad ku li kwi da cji ROD po za okre sem, o któ -
rym mo wa w art. 20 ust. 1, dział kow com przy słu -
gu je od pod mio tu li kwi du ją ce go do dat ko we
od szko do wa nie w wy so ko ści war to ści prze wi dy -
wa nych plo nów. Prze pis ust. 2 sto su je się od po -
wied nio.

Wy da nie przez sto wa rzy sze nie ogro do we nie ru cho mo -
ści zaj mo wa nej przez li kwi do wa ny ROD na stę pu je po
speł nie niu przez pod miot li kwi du ją cy wa run ków, o któ -

rych mo wa w art. 21 i art. 22. Prze pi su nie sto su je się 
w przy pad ku li kwi da cji ROD na cel pu blicz ny.



10

1. Do li kwi da cji czę ści ROD prze pi sy art. 19–23 sto -
su je się od po wied nio.

2. W przy pad ku li kwi da cji czę ści ROD obej mu ją cej
nie wię cej niż 10% je go po wierzch ni i nie wię cej
niż 10 dzia łek, za zgo dą sto wa rzy sze nia ogro do we -
go pro wa dzą ce go ten ROD, w miej sce re ali za cji
obo wiąz ków, o któ rych mo wa w art. 21, pod miot
li kwi du ją cy mo że wy pła cić na rzecz te go sto wa rzy -
sze nia kwo tę od szko do wa nia sta no wią cą rów no -
war tość sza cun ko wych kosz tów tych obo wiąz ków,
a na rzecz dział kow ca – pra wa do dział ki.

3. W przy pad ku, gdy w ROD ob ję tym czę ścio wą li -
kwi da cją licz ba dzia łek, co do któ rych nie usta no -
wio no pra wa do dział ki, na te re nie nie pod -
le ga ją cym li kwi da cji jest co naj mniej rów na licz -
bie dzia łek na czę ści ma ją cej ulec li kwi da cji, zgo -
da, o któ rej mo wa w ust. 2, nie jest wy ma ga na.

4. Do usta le nia wy so ko ści od szko do wa nia okre ślo ne -
go w ust. 2 sto su je się od po wied nio prze pis art. 22
ust. 2.

Art. 24. 

Art. 25. 

Art. 26. 

1. W przy pad ku li kwi da cji ROD lub je go czę ści 
w związ ku z re ali za cją rosz cze nia oso by trze ciej,
nie sto su je się prze pi su art. 21, je że li Skarb Pań stwa
lub jed nost ka sa mo rzą du te ry to rial ne go wy stę po -
wa ły ja ko wła ści ciel nie ru cho mo ści w dniu na by cia
do tej nie ru cho mo ści ty tu łu praw ne go przez sto wa -
rzy sze nie ogro do we lub w dniu, w któ rym ROD
stał się ogro dem sta łym w ro zu mie niu usta wy 
z dnia 6 ma ja 1981 r. o pra cow ni czych ogro dach
dział ko wych (Dz. U. z 1996 r. Nr 85, poz. 390,
późn. zm.[6]).

2. W przy pad ku li kwi da cji ROD, o któ rej mo wa w ust.
1, prze pis art. 22 ust. 1 sto su je się od po wied nio.
Obo wią za nym do wy pła ty od szko do wań jest pod -
miot, któ ry wy stę po wał ja ko wła ści ciel nie ru cho -
mo ści w dniu, o któ rym mo wa w ust. 1. Usta le nie
od szko do wań na stę pu je w dro dze de cy zji.

3. Or ga nem wła ści wym do wy da nia de cy zji, o któ rej
mo wa w ust. 2, jest:
1) w przy pad ku gdy pod mio tem obo wią za nym do

wy pła ty od szko do wań jest Skarb Pań stwa – sta -
ro sta, wy ko nu ją cy za da nie z za kre su ad mi ni stra -
cji rzą do wej,

2) w przy pad ku gdy pod mio tem obo wią za nym do
wy pła ty od szko do wań jest jed nost ka sa mo rzą du
te ry to rial ne go – or gan wy ko naw czy tej jed nost ki.

4. W przy pad ku gdy li kwi da cja czę ści ROD, o któ rej
mo wa w ust. 1, po wo du je, że in na część ROD nie
na da je się do pra wi dło we go wy ko rzy sta nia na 
do tych cza so we ce le, pod miot, o któ rym mo wa 
w ust. 2, jest obo wią za ny, na wnio sek sto wa rzy sze -
nia ogro do we go, do li kwi da cji tej czę ści ROD.
Prze pi sy art. 19–24 sto su je się.

1. W przy pad ku li kwi da cji ROD lub je go czę ści 
w związ ku ze zwro tem wy własz czo nej nie ru cho -
mo ści na pod sta wie prze pi sów usta wy z dnia 21
sierp nia 1997 r. o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi,
obo wią za nym do od two rze nia ogro du i wy pła ty od -

szko do wa nia jest pod miot bę dą cy wła ści cie lem nie -
ru cho mo ści w dniu orze ka nia o zwro cie.

2. Do li kwi da cji ROD lub je go czę ści, o któ rej mo wa
w ust. 1, sto su je się od po wied nio prze pi sy art. 21

[6]) Zmia ny tek stu jed no li te go wy mie nio nej usta wy zo sta ły ogło szo ne w Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz.
668, z 1999 r. Nr 86, poz. 965, z 2000 r. Nr 50, poz. 581, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r.
Nr 110, poz. 1039, z 2005 r. Nr 169, poz. 1419, oraz z 2014 r. poz.40.
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oraz art. 22 ust. 1 i 2. Upraw nie nie do od two rze nia
oraz do od szko do wa nia nie przy słu gu je za na sa dze -
nia, urzą dze nia i obiek ty wy ko na ne nie zgod nie 
z pra wem.

3. Pod miot, o któ rym mo wa w ust. 1, wy so kość od -
szko do wań i oso by upraw nio ne do ich otrzy ma nia
oraz za kres i ter min re ali za cji obo wiąz ków, o któ -
rych mo wa w art. 21, okre śla się w de cy zji o zwro -
cie wy własz czo nej nie ru cho mo ści.

4. Od wo ła nie od de cy zji, o któ rej mo wa w ust. 3, 
w za kre sie wska za nym w ust. 3, nie wstrzy mu je jej
wy ko na nia w czę ści do ty czą cej wy własz czo nej nie -
ru cho mo ści. Prze pi su art. 23 nie sto su je się.

5. W przy pad ku gdy li kwi da cja czę ści ROD, z przy -
czy ny wska za nej w ust. 1, po wo du je, że in na część
ROD nie na da je się do pra wi dło we go wy ko rzy sta -
nia na do tych cza so we ce le, pod miot, o któ rym mo -
wa w ust. 1, jest obo wią za ny, na wnio sek sto wa -
rzy sze nia ogro do we go, do li kwi da cji tej czę ści
ROD. Prze pi sy art. 19–24 sto su je się.

6. Prze pi sy ust. 1–5 sto su je się w przy pad ku, gdy do
nie ru cho mo ści zaj mo wa nej przez ROD lub je go
część ob ję tą li kwi da cją sto wa rzy sze niu ogro do we -
mu przy słu gu je ty tuł praw ny lub jest ona zaj mo wa -
na przez ROD, któ ry stał się ogro dem sta łym 
w ro zu mie niu prze pi sów usta wy z dnia 6 ma ja 
1981 r. o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych.

Art. 28. 

Roz dział 4
Działkowcy

Art. 27. 

1. Usta no wie nie pra wa do dział ki na stę pu je na pod -
sta wie umo wy dzier ża wy dział ko wej.

2. Umo wa, o któ rej mo wa w ust. 1, za wie ra na jest po -
mię dzy sto wa rzy sze niem ogro do wym a peł no let -
nią oso bą fi zycz ną. Umo wa mo że być rów nież
za war ta z mał żon kiem dział kow ca, je że li żą da usta -
no wie nia pra wa do dział ki wspól nie ze swo im
współ mał żon kiem. Umo wa nie mo że być za war ta
w ce lu usta no wie nia pra wa do wię cej niż jed nej
dział ki.

3. Przy usta no wie niu pra wa do dział ki uwzględ nia się
w szcze gól no ści usta wo we funk cje ROD i dział ki,
a tak że miej sce za miesz ka nia oso by ubie ga ją cej się
o dział kę.

4. Na za sa dach okre ślo nych w sta tu cie, sto wa rzy sze -
nie ogro do we mo że od dać dział kę w bez płat ne uży -
wa nie in sty tu cjom pro wa dzą cym dzia łal ność
spo łecz ną, oświa to wą, kul tu ral ną, wy cho waw czą,
re ha bi li ta cyj ną, do bro czyn ną lub opie ki spo łecz nej.

1. Przez umo wę dzier ża wy dział ko wej sto wa rzy sze -
nie ogro do we zo bo wią zu je się od dać dział kow co wi
dział kę na czas nie ozna czo ny do uży wa nia i po bie -
ra nia z niej po żyt ków, a dział ko wiec zo bo wią zu je
się uży wać dział kę zgod nie z jej prze zna cze niem,
prze strze gać re gu la mi nu oraz uisz czać opła ty ogro -
do we.

2. Umo wa, o któ rej mo wa w ust. 1, mo że okre ślać wy -
so kość czyn szu al bo spo sób usta le nia wy so ko ści
czyn szu oraz ter min je go płat no ści, wy łącz nie 
w przy pad ku gdy sto wa rzy sze nie ogro do we jest zo -

bo wią za ne do uisz cza nia na rzecz wła ści cie la grun -
tu opłat z ty tu łu użyt ko wa nia al bo użyt ko wa nia
wie czy ste go nie ru cho mo ści zaj mo wa nej przez
ROD.

3. Umo wę, o któ rej mo wa w ust. 1, za wie ra się w for -
mie pi sem nej pod ry go rem nie waż no ści.

4. Na wnio sek dział kow ca, dzier ża wa dział ko wa pod -
le ga ujaw nie niu w księ dze wie czy stej.

5. Do dzier ża wy dział ko wej sto su je się od po wied nio
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prze pi sy usta wy z dnia 23 kwiet nia 1964 r. – Ko -
deks cy wil ny do ty czą ce dzier ża wy.

6. Do ochro ny dzier ża wy dział ko wej sto su je się od -
po wied nio prze pi sy o ochro nie wła sno ści.

Art. 29. 

Art. 30. 

Art. 31. 

Art. 32. 

Art. 33. 

Za sa dy, wa run ki i tryb usta na wia nia na rzecz dział kow -
ca ty tu łu praw ne go do dział ki, in ne go niż ure gu lo wa ny 

w ni niej szej usta wie, okre śli od ręb na usta wa.

1. Dział ko wiec ma pra wo za go spo da ro wać dział kę 
i wy po sa żyć ją w od po wied nie obiek ty i urzą dze nia
zgod nie z prze pi sa mi usta wy oraz re gu la mi nem.

2. Na sa dze nia, urzą dze nia i obiek ty znaj du ją ce się na
dział ce, wy ko na ne lub na by te ze środ ków fi nan so -
wych dział kow ca, sta no wią je go wła sność.

Dział ko wiec jest upraw nio ny do ko rzy sta nia z te re nu
ogól ne go oraz in fra struk tu ry ogro do wej zgod nie z ich

prze zna cze niem i na za sa dach okre ślo nych w re gu l-
a mi nie.

1. Dział ko wiec jest obo wią za ny uczest ni czyć w po -
kry wa niu kosz tów funk cjo no wa nia ROD w czę -
ściach przy pa da ją cych na je go dział kę, przez
uisz cza nie opłat ogro do wych. Za sa dy usta la nia 
i uisz cza nia opłat ogro do wych okre śla sta tut sto wa -
rzy sze nia ogro do we go.

2. Na kosz ty funk cjo no wa nia ROD skła da ją się 
w szcze gól no ści:
1) wy dat ki na in we sty cje, re mon ty i bie żą cą kon -

ser wa cję in fra struk tu ry ogro do wej;
2) opła ty za do sta wę ener gii elek trycz nej i ciepl nej,

ga zu i wo dy, w czę ści do ty czą cej te re nu ogól ne -
go i in fra struk tu ry ogro do wej;

3) ubez pie cze nia, po dat ki i in ne opła ty pu blicz no -
praw ne;

4) wy dat ki na utrzy ma nie po rząd ku i czy sto ści;
5) wy dat ki zwią za ne z za rzą dza niem ROD.

3. Raz w ro ku, nie póź niej niż do dnia 1 lip ca, sto wa -
rzy sze nie ogro do we przed sta wia dział kow com in -
for ma cję fi nan so wą do ty czą cą pro wa dze nia ROD
za po przed ni rok.

4. In for ma cja, o któ rej mo wa w ust. 3, za wie ra wpły -
wy i wy dat ki pro wa dzo ne go ROD w po dzia le na
źró dła po cho dze nia i wy dat ko wa ne ce le, a tak że ze -
sta wie nie środ ków wpła ca nych przez dział kow ców
w po dzia le na po zy cje okre ślo ne w ust. 2. In for ma -
cja jest udo stęp nia na w spo sób umoż li wia ją cy każ -
de mu dział kow co wi za po zna nie się z nią.

Dział ko wiec jest obo wią za ny utrzy my wać dział kę w na -
le ży tym sta nie, prze strze gać po rząd ku ogro do we go w spo -
sób okre ślo ny w re gu la mi nie, po no sić wy dat ki zwią za ne
z utrzy ma niem dział ki oraz opła ty ogro do we, a tak że ko -

rzy stać z te re nu ogól ne go i in fra struk tu ry ogro do wej 
w spo sób nie utrud nia ją cy ko rzy sta nia przez in nych dział -
kow ców oraz współ dzia łać z ni mi w ochro nie wspól ne go
do bra.
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1. O zmia nie wy so ko ści opłat ogro do wych sto wa rzy -
sze nie ogro do we jest obo wią za ne za wia do mić
dział kow ców, w spo sób okre ślo ny w sta tu cie, co
naj mniej 14 dni przed upły wem ter mi nu do wno -
sze nia opłat ogro do wych, nie póź niej jed nak niż do
koń ca mie sią ca po prze dza ją ce go ten ter min.

2. W ter mi nie 2 mie się cy od dnia za wia do mie nia, 
o któ rym mo wa w ust. 1, dział ko wiec mo że za kwe -

stio no wać pod wyż kę opłat ogro do wych, wy ta cza -
jąc po wódz two o usta le nie, że pod wyż ka jest nie za -
sad na al bo jest za sad na lecz w in nej wy so ko ści.

3. W przy pad ku, o któ rym mo wa w ust. 2, dział ko -
wiec jest obo wią za ny uisz czać opła ty ogro do we 
w do tych cza so wej wy so ko ści do dnia upra wo moc -
nie nia się orze cze nia są du koń czą ce go po stę po wa -
nie w spra wie.

Art. 34. 

Art. 35. 

Art. 36. 

Art. 37. 

Pra wo do dział ki wy ga sa z chwi lą:

1) roz wią za nia umo wy za zgo dą obu stron al bo upły -
wu ter mi nu wy po wie dze nia;

2) śmier ci dział kow ca, o ile usta wa nie sta no wi ina -
czej;

3) li kwi da cji ROD lub je go czę ści, na któ rej znaj du je
się dział ka;

4) w in nych przy pad kach prze wi dzia nych w usta wie.

1. Wy po wie dze nia do ko nu je się na pi śmie pod ry go -
rem nie waż no ści. Wy po wie dze nie zło żo ne przez
sto wa rzy sze nie ogro do we okre śla przy czy nę uza -
sad nia ją cą wy po wie dze nie.

2. Dział ko wiec mo że wy po wie dzieć umo wę w każ -
dym cza sie, nie póź niej niż na mie siąc na przód, na
ko niec mie sią ca ka len da rzo we go, je że li stro ny nie
osią gnę ły po ro zu mie nia co do wa run ków i ter mi nu
roz wią za nia umo wy.

3. Sto wa rzy sze nie ogro do we mo że wy po wie dzieć
umo wę, nie póź niej niż na mie siąc na przód, na ko -
niec mie sią ca ka len da rzo we go, je że li dział ko wiec:
1) po mi mo pi sem ne go upo mnie nia na dal ko rzy sta

z dział ki lub al ta ny w spo sób sprzecz ny z prze -

pi sa mi usta wy lub re gu la mi nem, nisz czy in fra -
struk tu rę ogro do wą al bo wy kra cza w spo sób ra -
żą cy lub upo rczy wy prze ciw ko po rząd ko wi
ogro do we mu, czy niąc uciąż li wym ko rzy sta nie 
z in nych dzia łek lub

2) jest w zwło ce z za pła tą opłat ogro do wych lub
opłat zwią za nych z utrzy ma niem dział ki na rzecz
sto wa rzy sze nia ogro do we go za ko rzy sta nie 
z dział ki co naj mniej przez 6 mie się cy po mi mo
uprze dze nia go na pi śmie o za mia rze wy po wie -
dze nia umo wy i wy zna cze nia do dat ko we go,
mie sięcz ne go ter mi nu do za pła ty za le głych i bie -
żą cych na leż no ści, lub

3) od dał dział kę lub jej część oso bie trze ciej do płat -
ne go lub bez płat ne go uży wa nia.

1. Dział ko wiec mo że wy to czyć po wódz two o uzna -
nie wy po wie dze nia umo wy za bez sku tecz ne al bo 
o przy wró ce nie pra wa do dział ki na po przed nich
wa run kach w ter mi nie 30 dni od dnia do rę cze nia
pi sma wy po wia da ją ce go umo wę.

2. W ra zie usta le nia, że wy po wie dze nie umo wy na -
stą pi ło z na ru sze niem prze pi sów usta wy, sąd orze -
ka o bez sku tecz no ści wy po wie dze nia, a je że li
umo wa ule gła już roz wią za niu – o przy wró ce niu
pra wa do dział ki na po przed nich wa run kach.
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1. W ra zie śmier ci jed ne go z mał żon ków pra wo do
dział ki, któ re przy słu gi wa ło oboj gu mał żon kom,
przy pa da dru gie mu mał żon ko wi. Je że li mał żo nek
nie po sia dał pra wa do dział ki, mo że w ter mi nie 
6 mie się cy od dnia śmier ci mał żon ka zło żyć
oświad cze nie wo li o wstą pie niu w sto su nek praw -
ny wy ni ka ją cy z te go pra wa, pod ry go rem wy ga -
śnię cia pra wa do dział ki.

2. Z chwi lą wy ga śnię cia pra wa do dział ki w na stęp -
stwie nie do ko na nia czyn no ści, o któ rej mo wa w
ust. 1, rosz cze nie o usta no wie nie pra wa do dział ki
po zmar łym przy słu gu je in nym oso bom bli skim.
Rosz cze nie to wy ga sa w ter mi nie 3 mie się cy od
dnia po wsta nia. Usta no wie nie pra wa do dział ki nie

mo że na stą pić przed upły wem ter mi nu wy ga śnię cia
rosz cze nia.

3. W przy pad ku zgło sze nia się kil ku upraw nio nych, 
o usta no wie niu pra wa do dział ki roz strzy ga sąd w
po stę po wa niu nie pro ce so wym, bio rąc pod uwa gę 
w szcze gól no ści oko licz ność, czy oso ba upraw nio -
na na pod sta wie ust. 2, ko rzy sta ła z dział ki ze zmar -
łym.

4. W ra zie śmier ci dział kow ca nie po zo sta ją ce go 
w związ ku mał żeń skim, prze pi sy ust. 2 i 3 sto su je
się od po wied nio, z tym że rosz cze nie wy ga sa w ter -
mi nie 6 mie się cy od dnia śmier ci dział kow ca.

Art. 38. 

Art. 39. 

Art. 40. 

Art. 41. 

W przy pad ku wy ga śnię cia pra wa do dział ki w związ ku
z li kwi da cją ROD lub je go czę ści na wa run kach okre ślo -
nych w art. 21 lub art. 24 ust. 3 lub art. 26, dział kow co wi
przy słu gu je pra wo do dział ki za mien nej pod wa run kiem

zgło sze nia do sto wa rzy sze nia ogro do we go od po wied nie -
go żą da nia na pi śmie naj póź niej w ter mi nie 3 mie się cy od
dnia li kwi da cji ROD lub je go czę ści.

1. Po usta niu mał żeń stwa wsku tek roz wo du al bo unie -
waż nie nia mał żeń stwa mał żon ko wie, na któ rych
rzecz wspól nie usta no wio no pra wo do dział ki, 
w ter mi nie 3 mie się cy od dnia usta nia mał żeń stwa
za wia da mia ją sto wa rzy sze nie ogro do we, któ re mu
z nich przy pa dło pra wo do dział ki, al bo przed sta -
wia ją do wód wszczę cia po stę po wa nia są do we go 
o po dział te go pra wa.

2. Je że li mał żon ko wie nie do ko na ją czyn no ści, o któ -
rych mo wa w ust. 1, sto wa rzy sze nie ogro do we wy -

zna czy im w tym ce lu do dat ko wy ter min, nie krót -
szy niż mie siąc, uprze dza jąc o skut kach, ja kie mo -
że spo wo do wać je go nie za cho wa nie.

3. Po bez sku tecz nym upły wie ter mi nu, o któ rym mo -
wa w ust. 2, sto wa rzy sze nie ogro do we mo że po zo -
sta wić pra wo do dział ki jed ne mu z by łych mał -
żon ków. Po zo sta wie nie pra wa do dział ki na stę pu je
po przez roz wią za nie umo wy w sto sun ku do dru gie -
go z by łych mał żon ków w try bie art. 36 ust. 1.

1. Dział ko wiec w dro dze umo wy mo że prze nieść pra -
wa i obo wiąz ki wy ni ka ją ce z pra wa do dział ki na
rzecz peł no let niej oso by fi zycz nej (prze nie sie nie
praw do dział ki). Umo wę za wie ra się w for mie pi -
sem nej z pod pi sa mi no ta rial nie po świad czo ny mi.

2. Sku tecz ność prze nie sie nia praw do dział ki za le ży

od za twier dze nia przez sto wa rzy sze nie ogro do we.

3. Sto wa rzy sze nie ogro do we skła da oświad cze nie 
w przed mio cie za twier dze nia prze nie sie nia praw do
dział ki w ter mi nie 2 mie się cy od dnia otrzy ma nia
pi sem ne go wnio sku o za twier dze nie; bez sku tecz ny
upływ te go ter mi nu jest jed no znacz ny z za twier -
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dze niem prze nie sie nia praw do dział ki. We wnio -
sku dział ko wiec obo wią za ny jest wska zać uzgo-
d nio ną przez stro ny umo wy, o któ rej mo wa 
w ust. 1, wy so kość wy na gro dze nia, o któ rym mo -
wa w art. 42.

4. Od mo wa za twier dze nia prze nie sie nia praw do
dział ki mo że na stą pić z waż nych po wo dów i jest
spo rzą dza na w for mie pi sem nej z uza sad nie niem
pod ry go rem nie waż no ści.

5. Sto wa rzy sze nie ogro do we mo że rów nież od mó wić
za twier dze nia prze nie sie nia praw do dział ki, je że li
jed no cze śnie wska że oso bę, na rzecz któ rej mo że
na stą pić ta kie prze nie sie nie; oso ba ta skła da pi sem -

ne oświad cze nie o go to wo ści za pła ty na rzecz
dział kow ca wy na gro dze nia w wy so ko ści wska za -
nej we wnio sku, o któ rym mo wa w ust. 3, w ter mi -
nie 2 ty go dni od dnia wska za nia. Bez sku tecz ny
upływ ter mi nu jest rów no znacz ny z uwzględ nie -
niem wnio sku dział kow ca.

6. Prze pi su ust. 5 nie sto su je się w przy pad ku prze nie -
sie nia praw do dział ki na rzecz oso by bli skiej.

7. Każ da ze stron umo wy, o któ rej mo wa w ust. 1, mo -
że wy to czyć po wódz two o usta le nie, że od mo wa
za twier dze nia prze nie sie nia praw do dział ki jest
bez pod staw na. Orze cze nie są du o bez pod staw no -
ści od mo wy za stę pu je oświad cze nie sto wa rzy sze -
nia ogro do we go w przed mio cie za twier dze nia.

Art. 42. 

Art. 43. 

Art. 44. 

1. W ra zie wy ga śnię cia pra wa do dział ki, dział kow -
co wi przy słu gu je wy na gro dze nie za znaj du ją ce się
na dział ce na sa dze nia, urzą dze nia i obiek ty sta no -
wią ce je go wła sność. Wy na gro dze nie nie przy słu -
gu je za na sa dze nia, urzą dze nia i obiek ty wy ko na ne
nie zgod nie z pra wem.

2. W ra zie prze nie sie nia praw do dział ki wa run ki za -
pła ty i wy so kość wy na gro dze nia, o któ rym mo wa
w ust. 1, okre śla umo wa, o któ rej mo wa w art. 41
ust. 1.

3. W ra zie roz wią za nia umo wy w przy pad kach okre -
ślo nych w art. 36 ust. 3, wa run ki za pła ty i wy so -

kość wy na gro dze nia, o któ rym mo wa w ust. 1, usta -
la się w dro dze po ro zu mie nia po mię dzy sto wa rzy -
sze niem ogro do wym i dział kow cem.

4. W ra zie bra ku po ro zu mie nia, o któ rym mo wa w ust.
3, sto wa rzy sze nie ogro do we mo że w try bie pro ce -
su żą dać sprze da ży na sa dzeń, urzą dzeń i obiek tów
w dro dze li cy ta cji. Prze pi sy usta wy z dnia 17 li sto -
pa da 1964 r. – Ko deks po stę po wa nia cy wil ne go 
o uprosz czo nej eg ze ku cji z nie ru cho mo ści sto su je
się od po wied nio. Po sta no wie nie są du o przy są dze -
niu wła sno ści na sa dzeń, urzą dzeń i obiek tów jest
rów no znacz ne z usta no wie niem pra wa do dział ki
przez sto wa rzy sze nie ogro do we.

Je że li prze pis szcze gól ny nie sta no wi ina czej, rosz cze -
nia wy ni ka ją ce z ure gu lo wań ni niej sze go roz dzia łu

przedaw nia ją się z upły wem 3 lat od dnia za ist nie nia oko -
licz no ści bę dą cych pod sta wą ich zgło sze nia.

Sta tut sto wa rzy sze nia mo że okre ślać tryb po stę po wa nia
po jed naw cze go przed ko mi sją roz jem czą sto wa rzy sze nia
ogro do we go. Po stę po wa nie po jed naw cze mo że być
wszczę te na wnio sek dział kow ca lub sto wa rzy sze nia ogro -

do we go. Wszczę cie po stę po wa nia po jed naw cze go nie
mo że być wa run kiem do cho dze nia rosz czeń przed są dem
po wszech nym.
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1. Dział kow cy lub oso by za in te re so wa ne za war ciem
umo wy dzier ża wy dział ko wej mo gą zrze szać się w
sto wa rzy sze niach ogro do wych w ce lu za kła da nia i
pro wa dze nia ROD oraz obro ny swo ich in te re sów i
re pre zen ta cji.

2. Do sto wa rzy szeń ogro do wych sto su je się od po -
wied nio prze pi sy usta wy z dnia 7 kwiet nia 1989 r.
– Pra wo o sto wa rzy sze niach.

Roz dział 5
Organizacje działkowców

Art. 45. 

Art. 46. 

Art. 47. 

Art. 48. 

Do za dań sto wa rzy szeń ogro do wych na le ży w szcze gól no ści:

1) pro pa go wa nie idei ogrod nic twa dział ko we go 
w spo łe czeń stwie, a szcze gól nie wszech stron ne go
zna cze nia ROD dla ro dzin dział kow ców i miesz -
kań ców miast oraz ra cjo nal ne go wy ko rzy sta nia
grun tów miej skich;

2) dzia ła nie na rzecz wszech stron ne go roz wo ju ogrod -
nic twa dział ko we go;

3) za kła da nie i za go spo da ro wy wa nie ROD;

4) usta na wia nie praw do dzia łek;

5) wszech stron ne dzia ła nie na rzecz ochro ny przy ro -

dy i śro do wi ska;

6) or ga ni zo wa nie i udzie la nie po mo cy oraz po rad nic -
twa w za go spo da ro wa niu dzia łek i pro wa dze niu
upraw ogrod ni czych;

7) pro pa go wa nie wie dzy ogrod ni czej, zwłasz cza po -
przez szko le nia i pro wa dze nie dzia łal no ści wy daw -
ni czej;

8) pro wa dze nie dzia łal no ści spo łecz nej, wy cho waw -
czej, wy po czyn ko wej, re kre acyj nej i in nej na rzecz
osób ko rzy sta ją cych z dzia łek, ich ro dzin oraz spo -
łecz no ści lo kal nych.

Sta tut sto wa rzy sze nia ogro do we go okre śla w szcze gól no ści:

1) wła ści wy or gan do do ko ny wa nia czyn no ści praw -
nych zwią za nych z usta na wia niem i wy ga śnię ciem
pra wa do dział ki;

2) tryb uchwa la nia re gu la mi nu oraz do ko ny wa nia 
w nim zmian;

3) za sa dy usta la nia i uisz cza nia opłat ogro do wych;

4) za sa dy od da wa nia dział ki w bez płat ne uży wa nie in -
sty tu cjom okre ślo nym w art. 27 ust. 4;

5) spo sób pro wa dze nia ewi den cji dzia łek.

Sto wa rzy sze nie ogro do we nie mo że od mó wić przy ję cia
w po czet człon ków dział kow ca ma ją ce go pra wo do dział -

ki w ROD pro wa dzo nym przez to sto wa rzy sze nie, je że li
dział ko wiec od po wia da wy ma ga niom sta tu tu.
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Wy stą pie nie ze sto wa rzy sze nia ogro do we go nie mo że
po wo do wać ja kich kol wiek ujem nych na stępstw dla dział -

kow ca, a w szcze gól no ści nie mo że sta no wić pod sta wy do
roz wią za nia umo wy.

Roz dział 6
Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 53. 

Art. 49. 

Art. 50. 

Art. 51. 

Art. 52. 

1. W spra wach na by cia lub utra ty człon ko stwa w sto -
wa rzy sze niu ogro do wym za in te re so wa ny mo że -
po wy czer pa niu po stę po wa nia we wnątrz or ga ni za -
cyj ne go – do cho dzić swo ich praw na dro dze są do -
wej w ter mi nie 30 dni od dnia otrzy ma nia uchwa ły
or ga nu sto wa rzy sze nia ogro do we go.

2. Sto wa rzy sze nie ogro do we udzie la dział kow co wi
in for ma cji w przed mio cie na by cia człon ko stwa 
w ter mi nie 6 mie się cy od dnia zło że nia pi sem ne go
wnio sku. Bez sku tecz ny upływ te go ter mi nu jest
rów no znacz ny z przy ję ciem w po czet człon ków
sto wa rzy sze nia ogro do we go.

1. Sto wa rzy sze nie ogro do we pro wa dzi ewi den cję
dzia łek.

2. Ewi den cja, o któ rej mo wa w ust. 1, obej mu je:
1) nu mer po rząd ko wy dział ki;

2) po wierzch nię dział ki;
3) imię i na zwi sko oraz miej sce za miesz ka nia oso -

by lub osób, któ rym przy słu gu je ty tuł praw ny do
dział ki i ro dzaj te go ty tu łu praw ne go.

1. W ce lu wspie ra nia idei i roz wo ju ogrod nic twa dział -
ko we go oraz obro ny wspól nych in te re sów, sto wa -
rzy sze nia ogro do we, w licz bie co naj mniej trzech,
mo gą two rzyć związ ki sto wa rzy szeń ogro do wych.

2. Człon ka mi wspie ra ją cy mi związ ku sto wa rzy szeń

ogro do wych mo gą być in ne oso by praw ne, któ re
re ali zu ją ce le, o któ rych mo wa w ust. 1.

3. Szcze gó ło we za da nia związ ków sto wa rzy szeń
ogro do wych oraz spo sób ich re ali za cji okre śla ją
sta tu ty tych związ ków.

W usta wie z dnia 6 ma ja 1981 r. o pra cow ni czych ogro -
dach dział ko wych (Dz. U. z 1996 r. Nr 85, poz. 390, późn.
zm.[7]) w art. 11 ust. 3 otrzy mu je brzmie nie:

„3. W bra ku de cy zji, o któ rej mo wa w ust. 2, cza so wy
ro dzin ny ogród dział ko wy sta je się ogro dem sta -

łym, a nie ru cho mość za ję ta przez ten ogród prze -
cho dzi w nie od płat ne użyt ko wa nie w ro zu mie niu
usta wy z dnia 23 kwiet nia 1964 r. – Ko deks cy wil -
ny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.[8]) na rzecz
sto wa rzy sze nia ogro do we go pro wa dzą ce go ro dzin -
ny ogród dział ko wy.”.
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W usta wie z dnia 15 li sto pa da 1984 r. o po dat ku rol nym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1381) wpro wa dza się na stę pu ją ce
zmia ny:

1) w art. 12:
a) w ust. 1 do da je się pkt 13 w brzmie niu:
„13) grun ty po ło żo ne na te re nie ro dzin ne go ogro du

dział ko we go, z wy jąt kiem bę dą cych w po sia da niu
pod mio tów in nych niż dział kow cy lub sto wa rzy -
sze nia ogro do we w ro zu mie niu usta wy z dnia 13

grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych (Dz. U. poz. …).”,

b) w ust. 2 uchy la się pkt 6.”;

2) w art. 13d ust. 1 otrzy mu je brzmie nie:
„1. Zwol nie nia i ulgi po dat ko we okre ślo ne w art. 12

ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 8–13, a tak że w art. 13b sto -
su je się z urzę du, a po zo sta łe zwol nie nia i ulgi po -
dat ko we na pod sta wie de cy zji wy da nej na wnio sek
po dat ni ka.”.

Art. 54. 

Art. 55. 

W usta wie z dnia 12 stycz nia 1991 r. o po dat kach 
i opła tach lo kal nych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, 
z późn. zm.[9]) w art. 7:

1) w ust. 1 pkt 12 otrzy mu je brzmie nie:
„12) po ło żo ne na te re nie ro dzin ne go ogro du dział ko -

we go: grun ty i bu dyn ki nie prze kra cza ją ce norm po -
wierzch ni usta lo nych w prze pi sach pra wa

bu dow la ne go dla al tan i obiek tów go spo dar czych
oraz bu dyn ki sta no wią ce in fra struk tu rę ogro do wą,
w ro zu mie niu usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r. 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych (Dz. U. poz.
…), z wy jąt kiem za ję tych na pro wa dze nie dzia łal -
no ści go spo dar czej;”;

2) w ust. 2 uchy la się pkt 6.”.

Art. 56. 

Art. 57. 

W usta wie z dnia 15 lu te go 1992 r. o po dat ku do cho do -
wym od osób praw nych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397,
z późn. zm.[10]) w art. 40 w ust. 2 pkt 8 otrzy mu je brzmie -
nie:

„8) usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych (Dz. U. poz. ….).”.

W usta wie z dnia 7 lip ca 1994 r. – Pra wo bu dow la ne
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) w art. 29 w ust. 1 pkt 4 otrzy -
mu je brzmie nie:

„4) al tan i obiek tów go spo dar czych na dział kach 
w ro dzin nych ogro dach dział ko wych o po wierzch -
ni za bu do wy do 35 m2 oraz wy so ko ści do 5 m przy
da chach stro mych i do 4 m przy da chach pła skich;”.

[7]) Zmia ny w od no śni ku nr 6.
[8]) Zmia ny w od no śni ku nr 4.
[9] Zmia ny tek stu jed no li te go wy mie nio nej usta wy zo sta ły ogło szo ne w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr

226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378.
[10]) Zmia ny tek stu jed no li te go wy mie nio nej usta wy zo sta ły ogło szo ne w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr

134, poz. 781, Nr 178, poz. 1059, Nr 205, poz. 1202 i Nr 234, poz. 1389 i 1391, z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1010, 1342, 1448 i
1540 oraz z 2013 r. poz. 21, 613, 888, 1012, 1027, 1036, 1287 i 1387.
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W usta wie z dnia 3 lu te go 1995 r. o ochro nie grun tów
rol nych i le śnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1205) w art. 2 
w ust. 1 pkt 6 otrzy mu je brzmie nie:

„6) ro dzin nych ogro dów dział ko wych i ogro dów bo -
ta nicz nych.”.

Art. 58. 

Art. 59. 

Art. 60. 

W usta wie z dnia 21 sierp nia 1997 r. o go spo dar ce nie -
ru cho mo ścia mi (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn.
zm.[11]) wpro wa dza się na stę pu ją ce zmia ny:

1) w art. 37 ust. 4a otrzy mu je brzmie nie:
„4a. Umo wy użyt ko wa nia, naj mu lub dzier ża wy na

czas ozna czo ny dłuż szy niż 3 la ta lub na czas nie -
ozna czo ny za wie ra się w dro dze bez prze tar go wej,
je że li użyt kow ni kiem, na jem cą lub dzier żaw cą nie -
ru cho mo ści jest or ga ni za cja po żyt ku pu blicz ne go

lub użyt kow ni kiem nie ru cho mo ści jest sto wa rzy -
sze nie ogro do we w ro zu mie niu usta wy z dnia 
13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych (Dz. U. poz. ….).”;

2) w art. 68 w ust. 1 pkt 3 otrzy mu je brzmie nie:
„3) sto wa rzy sze niom ogro do wym w ro zu mie niu usta -

wy z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych z prze zna cze niem na ro dzin ne
ogro dy dział ko we;”.

W usta wie z dnia 27 kwiet nia 2001 r. – Pra wo ochro ny
śro do wi ska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 i 1238) w art. 294
po pkt 5 do da je się pkt 5a w brzmie niu:

„5a) na po trze by na wad nia nia grun tów ro dzin nych
ogro dów dział ko wych;”.

Art. 61. 

W usta wie z dnia 10 kwiet nia 2003 r. o szcze gól nych
za sa dach przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji w za kre sie
dróg pu blicz nych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687) wpro wa dza
się na stę pu ją ce zmia ny:

1) art. 11j otrzy mu je brzmie nie:
„Art. 11j. Do nie ru cho mo ści sta no wią cych ro dzin ne

ogro dy dział ko we ob ję tych de cy zją o ze zwo le niu
na re ali za cję in we sty cji dro go wej nie sto su je się
prze pi sów art. 18–24 usta wy z dnia 13 grud nia
2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
(Dz. U. poz….).”;

2) w art. 18:
a) ust. 1g otrzy mu je brzmie nie:
„1g. W przy pad ku gdy de cy zja o ze zwo le niu na re ali -

za cję in we sty cji dro go wej do ty czy ro dzin nych

ogro dów dział ko wych usta no wio nych zgod nie 
z usta wą z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, pod miot, w któ re go in te re -
sie na stą pi li kwi da cja ro dzin ne go ogro du dział ko -
we go lub je go czę ści, zo bo wią za ny jest:

1) wy pła cić dział kow com – od szko do wa nie za sta no -
wią ce ich wła sność na sa dze nia, urzą dze nia i obiek -
ty znaj du ją ce się na dział kach;

2) wy pła cić sto wa rzy sze niu ogro do we mu – od szko -
do wa nie za sta no wią ce je go wła sność urzą dze nia,
bu dyn ki i bu dow le ro dzin ne go ogro du dział ko we -
go prze zna czo ne do wspól ne go ko rzy sta nia przez
użyt ku ją cych dział ki i słu żą ce do za pew nie nia
funk cjo no wa nia ogro du;

[11]) Zmia ny w od no śni ku nr 3.
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3) za pew nić grun ty za stęp cze na od two rze nie ro dzin -
ne go ogro du dział ko we go.”;

b) po ust. 1g do da je się ust. 1 h w brzmie niu:

„1h. Obo wiąz ki wy ni ka ją ce z ust. 1g usta la ne są 
w de cy zji wy da nej przez or gan, o któ rym mo wa 
w art. 12 ust. 4a.”.

Art. 62. 

W usta wie z dnia 28 lip ca 2006 r. o kosz tach są do wych
w spra wach cy wil nych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594,
z późn. zm.[12]) w art. 104 ust. 1 otrzy mu je brzmie nie:

„1. Nie ma ją obo wiąz ku uisz cza nia opłat or ga ni za cje
po żyt ku pu blicz ne go dzia ła ją ce na pod sta wie prze -
pi sów o dzia łal no ści po żyt ku pu blicz ne go i o wo -
lon ta ria cie, z wy jąt kiem spraw do ty czą cych pro -
wa dzo nej przez te or ga ni za cje dzia łal no ści go spo -
dar czej, sto wa rzy sze nia ogro do we w ro zu mie niu

usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych (Dz. U. poz. …), a tak że or -
ga ni za cje po za rzą do we oraz pod mio ty wy mie nio ne
w art. 3 ust. 3 usta wy z dnia 24 kwiet nia 2003 r. 
o dzia łal no ści po żyt ku pu blicz ne go i o wo lon ta ria -
cie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn.
zm.[13]) w spra wach do ty czą cych re ali za cji zle co ne -
go za da nia pu blicz ne go na pod sta wie prze pi sów o
dzia łal no ści po żyt ku pu blicz ne go i o wo lon ta ria -
cie.”.

Art. 63. 

Art. 64. 

W usta wie z dnia 8 lip ca 2010 r. o szcze gól nych za sa dach
przy go to wa nia do re ali za cji in we sty cji w za kre sie bu dow li
prze ciw po wo dzio wych (Dz. U. Nr 143, poz. 963 oraz 
z 2012 r. poz. 951) wpro wa dza się na stę pu ją ce zmia ny:

1) art. 18 otrzy mu je brzmie nie:
„Art. 18. Do nie ru cho mo ści sta no wią cych ro dzin ne

ogro dy dział ko we ob ję tych de cy zją o po zwo le niu
na re ali za cję in we sty cji nie sto su je się prze pi sów
art. 18–24 usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych (Dz. U. poz….).”;

2) w art. 21 ust. 10 otrzy mu je brzmie nie:
„10. W przy pad ku, gdy de cy zja o po zwo le niu na re -

ali za cję in we sty cji do ty czy ro dzin nych ogro dów
dział ko wych usta no wio nych zgod nie z usta wą 
z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach

dział ko wych, pod miot, w któ re go in te re sie na stą pi
li kwi da cja ro dzin ne go ogro du dział ko we go lub je -
go czę ści, zo bo wią za ny jest:

1) wy pła cić dział kow com – od szko do wa nie za sta no -
wią ce ich wła sność na sa dze nia, urzą dze nia i obiek -
ty znaj du ją ce się na dział kach;

2) wy pła cić sto wa rzy sze niu ogro do we mu – od szko -
do wa nie za sta no wią ce je go wła sność urzą dze nia,
bu dyn ki i bu dow le ro dzin ne go ogro du dział ko we -
go prze zna czo ne do wspól ne go ko rzy sta nia przez
użyt ku ją cych dział ki i słu żą ce do za pew nie nia
funk cjo no wa nia ogro du;

3) za pew nić nie ru cho mo ści za mien ne na od two rze nie
ro dzin ne go ogro du dział ko we go.”.

[12]) Zmia ny tek stu jed no li te go wy mie nio nej usta wy zo sta ły ogło szo ne w Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1016 i Nr 197, poz. 1307,
z 2011 r. Nr 92, poz. 531, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 163, poz. 981 i Nr 240, poz. 1431, z 2012 r. poz. 1101 oraz z 2013 r.
poz. 429, oraz z 2014 r. poz. 24.

[13]) Zmia ny tek stu jed no li te go wy mie nio nej usta wy zo sta ły ogło szo ne w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, 
Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378.

W usta wie z dnia 29 czerw ca 2011 r. o przy go to wa niu 
i re ali za cji in we sty cji w za kre sie obiek tów ener ge ty ki ją -
dro wej oraz in we sty cji to wa rzy szą cych (Dz. U. Nr 135,

poz. 789 oraz z 2012 r. poz. 951) wpro wa dza się na stę pu -
ją ce zmia ny:
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1) art. 21 otrzy mu je brzmie nie:
„Art. 21. Do nie ru cho mo ści sta no wią cych ro dzin ne

ogro dy dział ko we ob ję tych de cy zją o usta le niu in -
we sty cji w za kre sie bu do wy obiek tu ener ge ty ki ją -
dro wej nie sto su je się prze pi sów art. 18–24 usta wy
z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych (Dz. U. poz….).”;

2) w art. 27:
a) ust. 10 otrzy mu je brzmie nie:
„10. W przy pad ku gdy de cy zja o usta le niu lo ka li za cji

in we sty cji w za kre sie bu do wy obiek tu ener ge ty ki
ją dro wej do ty czy ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych usta no wio nych zgod nie z usta wą z dnia 
13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych, in we stor, w któ re go in te re sie na stą pi li kwi -
da cja ro dzin ne go ogro du dział ko we go lub je go
czę ści, jest zo bo wią za ny:

1) wy pła cić dział kow com – od szko do wa nie za sta no -
wią ce ich wła sność na sa dze nia, urzą dze nia i obiek -
ty znaj du ją ce się na dział kach;

2) wy pła cić sto wa rzy sze niu ogro do we mu – od szko -
do wa nie za sta no wią ce je go wła sność urzą dze nia,
bu dyn ki i bu dow le ro dzin ne go ogro du dział ko we -
go prze zna czo ne do wspól ne go ko rzy sta nia przez
użyt ku ją cych dział ki i słu żą ce do za pew nie nia
funk cjo no wa nia ogro du;

3) za pew nić nie ru cho mo ści za mien ne na od two rze nie
ro dzin ne go ogro du dział ko we go.”;

b) po ust. 10 do da je się ust. 10a w brzmie niu:
„10a. Do obo wiąz ków wy ni ka ją cych z ust. 10, prze -

pis ust. 2 sto su je się od po wied nio.”.

1. Z dniem wej ścia w ży cie ni niej szej usta wy:

1) Pol ski Zwią zek Dział kow ców, o któ rym mo wa 
w prze pi sach usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych (Dz. U. Nr 169, poz.
1419, z późn. zm.[14]), sta je się sto wa rzy sze niem
ogro do wym w ro zu mie niu ni niej szej usta wy i za -
cho wu je oso bo wość praw ną;

2) jed nost ki or ga ni za cyj ne i or ga ny sa mo rzą du Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców, o któ rym mo wa 
w prze pi sach usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych, sta ją się jed nost ka mi
or ga ni za cyj ny mi i or ga na mi sto wa rzy sze nia ogro -
do we go, o któ rym mo wa w pkt 1, a człon ko wie

tych or ga nów za cho wu ją man da ty;

3) pra wa i obo wiąz ki, w tym zo bo wią za nia i na leż no -
ści, Pol skie go Związ ku Dział kow ców sta ją się pra -
wa mi i obo wiąz ka mi oraz zo bo wią za nia mi i na-
leż no ścia mi sto wa rzy sze nia ogro do we go, o któ rym
mo wa w pkt 1.

2. Do cza su uchwa le nia sta tu tu sto wa rzy sze nia ogro -
do we go, o któ rym mo wa w ust. 1 pkt 1, sto wa rzy -
sze nie to dzia ła na pod sta wie sta tu tu Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, w za kre sie w ja kim je go
po sta no wie nia nie po zo sta ją w sprzecz no ści z po -
wszech nie obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi pra wa.

Roz dział 7
Przepisy przejściowe dostosowujące i końcowe

Art. 65. 

[14]) Zmia ny wy mie nio nej usta wy zo sta ły ogło szo ne w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 201, poz. 1237 i Nr 223,
poz. 1475 oraz z 2012 r. poz. 837.

Art. 66. 

Z dniem wej ścia w ży cie ni niej szej usta wy:

1) ro dzin ne ogro dy dział ko we, w ro zu mie niu usta wy

z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych, sta ją się ro dzin ny mi ogro da mi dział ko wy -
mi w ro zu mie niu ni niej szej usta wy;



1. Ze bra nie dział kow ców, o któ rym mo wa w art. 69
ust. 1, w dro dze gło so wa nia, po dej mu je uchwa łę o:

1) po zo sta wie niu ro dzin ne go ogro du dział ko we go, ja -
ko jed nost ki or ga ni za cyj nej sto wa rzy sze nia ogro -
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2) pra wo uży wa nia dział ki i po bie ra nia z niej po żyt ków
(użyt ko wa nie dział ki) usta no wio ne na pod sta wie art.
14 ust. 1 usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych

Art. 67. 

1. Z dniem wej ścia w ży cie ni niej szej usta wy człon ko -
wie Pol skie go Związ ku Dział kow ców, o któ rym mo wa w
prze pi sach usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych:

1) sta ją się dział kow ca mi w ro zu mie niu ni niej szej
usta wy;

2) za cho wu ją człon ko stwo w sto wa rzy sze niu ogro do -

wym, o któ rym mo wa w art. 65 ust. 1 pkt 1.

2. Oso by, o któ rych mo wa w ust. 1, mo gą w każ dym
cza sie zło żyć oświad cze nie wo li o re zy gna cji 
z człon ko stwa w sto wa rzy sze niu ogro do wym, o
któ rym mo wa w art. 65 ust. 1 pkt 1, za cho wu jąc
pra wo do dział ki, o któ rym mo wa w art. 66 pkt 2,
al bo pra wo użyt ko wa nia dział ki na by te przed
dniem wej ścia w ży cie ni niej szej usta wy.

Art. 68. 

Art. 69. 

Art. 70. 

1. W ter mi nie 18 mie się cy od dnia wej ścia w ży cie ni -
niej szej usta wy sto wa rzy sze nie ogro do we, o któ -
rym mo wa w art. 65 ust. 1 pkt 1, uchwa la sta tut
od po wia da ją cy wy mo gom ni niej szej usta wy oraz
usta wy z dnia 7 kwiet nia 1989 r. – Pra wo o sto wa -
rzy sze niach. Sta tut jest uchwa la ny od po wied nio na
za sa dach okre ślo nych w sta tu cie Pol skie go Związ -

ku Dział kow ców.

2. W ter mi nie 14 dni od dnia uchwa le nia sta tu tu sto -
wa rzy sze nie ogro do we skła da do są du re je stro we -
go wnio sek o zmia nę wpi su w Kra jo wym Re je strze
Są do wym wraz ze sta tu tem.

1. W ter mi nie 12 mie się cy od dnia wej ścia w ży cie ni -
niej szej usta wy, za rząd ro dzin ne go ogro du dział ko -
we go, pro wa dzo ne go przez sto wa rzy sze nie
ogro do we, o któ rym mo wa w art. 65 ust. 1 pkt 1,
zwo łu je ze bra nie wszyst kich dział kow ców ko rzy -
sta ją cych z dzia łek po ło żo nych na te re nie te go ro -
dzin ne go ogro du dział ko we go w ce lu prze -
pro wa dze nia gło so wa nia w spra wie wy bo ru sto wa -
rzy sze nia ogro do we go, któ re bę dzie pro wa dzi ło ro -
dzin ny ogród dział ko wy.

2. O ter mi nie ze bra nia dział kow ców, o któ rym mo wa
w ust. 1, za rząd ro dzin ne go ogro du dział ko we go
za wia da mia dział kow ców za po mo cą li stów po le -
co nych lub prze sy łek nada nych pocz tą ku rier ską,
wy sła nych co naj mniej 2 ty go dnie przed ter mi nem
te go ze bra nia, do wszyst kich dział kow ców ko rzy -
sta ją cych z dzia łek po ło żo nych na te re nie te go ro -
dzin ne go ogro du dział ko we go. W za wia do mie niu
po da je się cel zwo ły wa ne go ze bra nia.

ogro dach dział ko wych, prze kształ ca się w pra wo do
dział ki w ro zu mie niu ni niej szej usta wy, usta na wia ne
w dro dze umo wy dzier ża wy dział ko wej.

do we go, o któ rym mo wa w art. 65 ust. 1 pkt 1, i po -
wie rze niu mu pro wa dze nia te go ogro du al bo

2) wy od ręb nie niu ro dzin ne go ogro du dział ko we go 
ze sto wa rzy sze nia ogro do we go, o któ rym mo wa 
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w art. 65 ust. 1 pkt 1, i po wo ła niu no we go sto wa -
rzy sze nia ogro do we go, któ re przej mie pro wa dze -
nie te go ogro du (uchwa ła o wy od ręb nie niu ROD).

2. Uchwa ła ze bra nia dział kow ców po dej mo wa na jest
w gło so wa niu jaw nym, bez względ ną więk szo ścią

Art. 71. 

Art. 72. 

Art. 73. 

1. Uchwa ła o wy od ręb nie niu ROD po nad to za wie ra
po sta no wie nie o przy ję ciu sta tu tu oraz po wo ła niu
ko mi te tu za ło ży ciel skie go no we go sto wa rzy sze nia
ogro do we go, zgod nie z wy mo ga mi prze pi sów usta -
wy z dnia 7 kwiet nia 1989 r. – Pra wo o sto wa rzy -
sze niach.

2.   W przy pad ku pod ję cia uchwa ły o wy od ręb nie niu
ROD, bez po śred nio po gło so wa niu, za rząd ro dzin -
ne go ogro du dział ko we go prze ka zu je ko mi te to wi
za ło ży ciel skie mu no we go sto wa rzy sze nia ogro do -
we go do ku men ty świad czą ce o speł nie niu wy mo -
gów, o któ rych mo wa w art. 69 ust. 2, oraz pro to kół
gło so wa nia.

1. W za wia do mie niu, o któ rym mo wa w art. 69 ust. 2,
za rząd jest obo wią za ny wska zać, że w przy pad ku
nie pod ję cia uchwa ły, o któ rej mo wa w art. 70 ust.
1 pkt 1 al bo 2, prze pro wa dzo ne zo sta nie ze bra nie w
dru gim ter mi nie, nie póź niej jed nak niż 2 mie sią ce
od dnia ze bra nia, o któ rym mo wa w art. 69 ust. 1.
W za wia do mie niu za rząd jest obo wią za ny wska zać
dru gi ter min ze bra nia dział kow ców oraz za sa dy po -
dej mo wa nia uchwa ły na ze bra niu w dru gim ter mi -

nie wy ni ka ją ce z ni niej sze go ar ty ku łu.

2. Na ze bra niu w dru gim ter mi nie uchwa ła, o któ rej
mo wa w art. 70 ust. 1, po dej mo wa na jest w gło so -
wa niu jaw nym, więk szo ścią 2/3 gło sów w obec no -
ści co naj mniej 3/10 licz by dział kow ców, ko-
rzy sta ją cych z dzia łek po ło żo nych na te re nie ro -
dzin ne go ogro du dział ko we go, któ re go do ty czy
uchwa ła. Prze pi sy art. 71 sto su je się od po wied nio.

1. Do za ło że nia sto wa rzy sze nia ogro do we go, po wo ła -
ne go na pod sta wie uchwa ły o wy od ręb nie niu ROD,
sto su je się prze pi sy usta wy z dnia 7 kwiet nia 1989
r. – Pra wo o sto wa rzy sze niach.

2. Wy stę pu jąc z wnio skiem o re je stra cję sto wa rzy sze -
nia ogro do we go po wo ła ne go na pod sta wie uchwa -
ły o wy od ręb nie niu ROD, ko mi tet za ło ży ciel ski,
po za wy mo ga mi prze wi dzia ny mi prze pi sa mi usta -
wy z dnia 7 kwiet nia 1989 r. – Pra wo o sto wa rzy -
sze niach, obo wią za ny jest przed ło żyć uchwa łę 
o wy od ręb nie niu ROD oraz wy ka zać speł nie nie
wy mo gów, o któ rych mo wa w art. 69 ust. 2 i art. 70
ust. 2 lub art. 72.

3. Z dniem na by cia oso bo wo ści praw nej przez sto wa -
rzy sze nie ogro do we, o któ rym mo wa w ust. 1, sta -

je się ono na stęp cą praw nym sto wa rzy sze nia ogro -
do we go, o któ rym mo wa w art. 65 ust. 1 pkt 1, 
w za kre sie praw i obo wiąz ków te re no wej jed nost -
ki or ga ni za cyj nej, któ rej do ty czy ła uchwa ła o wy -
od ręb nie niu ROD. Na stęp stwo praw ne obej mu je 
w szcze gól no ści pra wa do nie ru cho mo ści zaj mo -
wa nych przez ro dzin ny ogród dział ko wy, wła sność
in fra struk tu ry ogro do wej oraz środ ki na ra chun kach
ban ko wych pro wa dzo nych dla te re no wej jed nost -
ki or ga ni za cyj nej.

4. Pod sta wę ra chun ko wą wy od ręb nie nia ro dzin ne go
ogro du dział ko we go sta no wi spra woz da nie fi nan -
so we te go ro dzin ne go ogro du dział ko we go, spo rzą -
dzo ne na dzień po prze dza ją cy dzień, o któ rym
mo wa w ust. 3. Sto wa rzy sze nie ogro do we, o któ -

gło sów w obec no ści co naj mniej po ło wy licz by
dział kow ców ko rzy sta ją cych z dzia łek po ło żo nych
na te re nie ro dzin ne go ogro du dział ko we go, któ re -
go do ty czy uchwa ła.
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rym mo wa w ust. 1, zo bo wią za ne jest spła cić
wszyst kie na leż no ści we wnątrz or ga ni za cyj ne przy -
słu gu ją ce sto wa rzy sze niu ogro do we mu, o któ rym
mo wa w art. 65 ust. 1 pkt 1, a po wsta łe przed
dniem, o któ rym mo wa w ust. 3.

5. Po sta no wie nie o re je stra cji sto wa rzy sze nia ogro do -
we go, o któ rym mo wa w ust. 1, sta no wi pod sta wę
do do ko ny wa nia zmian w księ gach wie czy stych 
w za kre sie wska za nym w ust. 3.

Art. 74. 

Art. 75. 

1. W przy pad ku nie pod ję cia uchwa ły, o któ rej mo wa
w art. 70 ust. 1 pkt 1 al bo 2, ro dzin ny ogród dział -
ko wy po zo sta je jed nost ką or ga ni za cyj ną sto wa rzy -
sze nia ogro do we go, o któ rym mo wa w art. 65 ust.
1 pkt 1, któ re pro wa dzi ten ogród na za sa dach okre -
ślo nych w ni niej szej usta wie.

2. Dział kow cy ko rzy sta ją cy z dzia łek po ło żo nych na
te re nie ro dzin ne go ogro du dział ko we go w licz bie
sta no wią cej co naj mniej 1/10 licz by dział kow ców
ko rzy sta ją cych z dzia łek po ło żo nych na te re nie te -
go ro dzin ne go ogro du dział ko we go, mo gą zło żyć
wnio sek o zwo ła nie ze bra nia dział kow ców w ce lu
prze pro wa dze nia gło so wa nia, o któ rym mo wa 
w art. 69 ust. 1. Wnio sek w for mie pi sem nej skła -

da ny jest do za rzą du ro dzin ne go ogro du dział ko -
we go wraz z pod pi sa mi dział kow ców po pie ra ją -
cych wnio sek.

3. W przy pad ku zło że nia wnio sku, o któ rym mo wa 
w ust. 2, za rząd ro dzin ne go ogro du dział ko we go
jest obo wią za ny zwo łać ze bra nie nie póź niej niż w
ter mi nie 3 mie się cy od dnia zło że nia wnio sku.

4. Wnio sek, o któ rym mo wa w ust. 2, mo że zo stać zło -
żo ny nie wcze śniej niż w ter mi nie 24 mie się cy od
dnia ostat nie go ze bra nia zwo ła ne go w ce lu, o któ -
rym mo wa w art. 69 ust. 1. Prze pi sy art. 69 ust. 2 
i art. 70–73 sto su je się od po wied nio.

1.W sto sun ku do ro dzin ne go ogro du dział ko we go,
zlo ka li zo wa ne go na nie ru cho mo ści sta no wią cej
wła sność Skar bu Pań stwa lub jed nost ki sa mo rzą du
te ry to rial ne go, do któ rej sto wa rzy sze nie ogro do we
pro wa dzą ce ro dzin ny ogród dział ko wy nie mo że
wy ka zać ty tu łu praw ne go, wła ści ciel nie ru cho mo -
ści w ter mi nie 24 mie się cy od dnia wej ścia w ży cie
ni niej szej usta wy mo że wy dać de cy zję o li kwi da cji
ro dzin ne go ogro du dział ko we go.

2. W przy pad ku li kwi da cji ro dzin ne go ogro du dział -
ko we go na pod sta wie de cy zji, o któ rej mo wa w ust.
1, wła ści ciel nie ru cho mo ści jest obo wią za ny wy -
pła cić dział kow com oraz sto wa rzy sze niu ogro do -
we mu od szko do wa nia za na kła dy po czy nio ne na
nie ru cho mo ści. Przy usta la niu od szko do wań prze -
pi sy art. 22 sto su je się od po wied nio.

3. Wy so kość od szko do wań i oso by upraw nio ne do ich
otrzy ma nia, okre śla się w de cy zji, o któ rej mo wa 
w ust. 1.

4. Od wo ła nie od de cy zji, o któ rej mo wa w ust. 1, 
w za kre sie wska za nym w ust. 3, nie wstrzy mu je jej
wy ko na nia w czę ści do ty czą cej wy da nia nie ru cho -
mo ści.

5. Or ga nem wła ści wym do wy da nia de cy zji, o któ rej
mo wa w ust. 1, jest:

1) w za kre sie nie ru cho mo ści sta no wią cych wła sność
Skar bu Pań stwa – sta ro sta, wy ko nu ją cy za da nie 
z za kre su ad mi ni stra cji rzą do wej;

2) w za kre sie nie ru cho mo ści sta no wią cych wła sność
jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go – or gan wy ko -
naw czy tej jed nost ki.

6. W przy pad ku za nie cha nia wy da nia de cy zji, o któ -
rej mo wa w ust. 1, z upły wem 24 mie się cy od dnia
wej ścia w ży cie ni niej szej usta wy, sto wa rzy sze nie
ogro do we pro wa dzą ce ro dzin ny ogród dział ko wy
na by wa pra wo użyt ko wa nia – w ro zu mie niu usta -
wy z dnia 23 kwiet nia 1964 r. – Ko deks cy wil ny 
– nie ru cho mo ści zaj mo wa nej przez ten ro dzin ny
ogród dział ko wy.

7. Stwier dze nie na by cia pra wa, o któ rym mo wa w ust.
6, na stę pu je w dro dze de cy zji, któ ra sta no wi pod -
sta wę do ujaw nie nia pra wa w księ dze wie czy stej.
Prze pis ust. 5 sto su je się od po wied nio.
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Art. 76. 

Art. 77. 

Art. 78. 

1. Wła ści ciel nie ru cho mo ści nie mo że wy dać de cy zji,
o któ rej mo wa w art. 75 ust. 1, je że li w dniu wej ścia
w ży cie ni niej szej usta wy ro dzin ny ogród dział ko -
wy speł nia przy naj mniej je den z wa run ków:

1) funk cjo no wa nie ro dzin ne go ogro du dział ko we go
na nie ru cho mo ści jest zgod ne z miej sco wym pla -
nem za go spo da ro wa nia prze strzen ne go;

2) ro dzin ny ogród dział ko wy funk cjo nu je na nie ru -
cho mo ści co naj mniej 30 lat, a na by cie wła sno ści
nie ru cho mo ści przez Skarb Pań stwa na stą pi ło 
w związ ku z za kła da niem ro dzin ne go ogro du dział -
ko we go lub funk cjo no wał on na nie ru cho mo ści 
w mo men cie na by cia wła sno ści nie ru cho mo ści
przez Skarb Pań stwa;

3) ro dzin ny ogród dział ko wy funk cjo nu je na nie ru -
cho mo ści co naj mniej 30 lat, a na by cie wła sno ści
nie ru cho mo ści przez jed nost kę sa mo rzą du te ry to -
rial ne go na stą pi ło w związ ku z funk cjo no wa niem

na niej ro dzin ne go ogro du dział ko we go;

4) nie ru cho mość za ję ta jest przez ro dzin ny ogród
dział ko wy, któ ry po sia dał usta lo ną lo ka li za cję 
w dniu wej ścia w ży cie usta wy z dnia 6 ma ja 
1981 r. o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych,
lub na pod sta wie art. 11 ust. 3 lub art. 33 tej usta wy
stał się ogro dem sta łym.

2. W przy pad ku ro dzin ne go ogro du dział ko we go speł -
nia ją ce go je den z wa run ków, wska za nych w ust. 1,
sto wa rzy sze nie ogro do we pro wa dzą ce ten ro dzin ny
ogród dział ko wy, z dniem wej ścia w ży cie ni niej -
szej usta wy, na by wa pra wo użyt ko wa nia – w ro-
zu mie niu prze pi sów usta wy z dnia 23 kwiet nia
1964 r. – Ko deks cy wil ny – nie ru cho mo ści zaj mo -
wa nej przez ten ro dzin ny ogród dział ko wy. Stwier -
dze nie na by cia pra wa na stę pu je w dro dze de cy zji.

3. Prze pi sy art. 75 ust. 5 i 7 sto su je się od po wied nio.

Prze pi sy art. 75 i art. 76 sto su je się od po wied nio do czę -
ści ro dzin ne go ogro du dział ko we go.

1. Do po stę po wań wszczę tych i nie za koń czo nych przed
dniem wej ścia w ży cie ni niej szej usta wy, w za kre sie
rosz czeń do nie ru cho mo ści za ję tych przez ro dzin ny
ogród dział ko wy sto su je się prze pi sy art. 25.

2. Do po stę po wań wszczę tych i nie za koń czo nych
przed dniem wej ścia w ży cie ni niej szej usta wy, 
w za kre sie zwro tu nie ru cho mo ści za ję tych przez ro -
dzin ny ogród dział ko wy sto su je się prze pi sy art. 26.

Art. 79. 

Art. 80. 

PREZYDENT RP
/ – / Bronisław Komorowski

Tra ci moc usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. (Dz. U. Nr 169, poz. 1419, z późn.
zm.[15]).

Usta wa wcho dzi w ży cie z dniem 19 stycz nia 2014 r.

[15]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 201, poz. 1237 
i Nr 223, poz. 1475 oraz z 2012 r. poz. 837.
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§ 1 
Z dniem 19 stycz nia 2014 r. w Sta tu cie PZD:
1. Tra ci moc § 1 ust. 2.

2. W § 3 ust. 2 uzy sku je brzmie nie: „PZD dzia ła po -
przez swo je or ga ny usta no wio ne ni niej szym sta tu tem”.

3. W § 5 ust. 1 pkt 1 uzy sku je brzmie nie: 
„1)  usta wa – usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych ,” 

4. W § 5 ust. 1  pkt 5 uzy sku je brzmie nie: 
„5) przy dział dział ki – usta no wie nie pra wa do dział ki”. 

5. Tra ci moc § 11 ust. 2.

6. § 12 uzy sku je brzmie nie:
„1. Oso ba ubie ga ją ca się o człon ko stwo zwy czaj ne

składa pi sem ne oświad cze nie wo li o chę ci przy stą-
pie nia do PZD. Oświad cze nie to skła da się w po-

staci de kla ra cji człon kow skiej we dług wzo ru usta lo-
nego przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy. 

2. Współ mał żo nek człon ka zwy czaj ne go mo że ubie gać
się o człon ko stwo zwy czaj ne.”

7 . § 13 uzy sku je brzmie nie: 
„1. Przy ję cie w po czet człon ków zwy czaj nych w ROD

na stę pu je na mo cy uchwa ły za rzą du ROD.

2. Przy ję cie w po czet człon ków zwy czaj nych w no wym
ROD na stę pu je na mo cy uchwa ły pre zy dium okrę-
go we go za rzą du.”.

8. Tra ci moc § 14 pkt 11-12.

9. § 16 uzy sku je brzmie nie: 
„Człon kiem wspie ra ją cym mo że być oso ba praw na de -

kla ru ją ca wspie ra nie ce lów i za dań PZD po przez udzie la -
nie po mo cy fi nan so wej lub rze czo wej na rzecz wy bra nej
jed nost ki or ga ni za cyj nej PZD.”

10. Tra ci moc § 29 ust. 1 pkt. 2. 

11. Tra ci moc § 29 ust. 2.

12. Tra cą moc §§ 31- 35.

13. W § 64 ust. 1 uzy sku je brzmie nie: 
„ 1. Dział ka w ROD prze zna czo na jest do za spo ka ja -

nia po trzeb w za kre sie ak tyw ne go wy po czyn ku i pro wa -
dze nia upraw ogrod ni czych przede wszyst kim na wła sne
po trze by.”

14. Tra cą moc §§ 67 – 69.

15. § 70 ust. 1 uzy sku je brzmie nie:
„1.Po przy dzia le dział ki no wo przy ję ty wpła ca:

UCHWAŁA Nr  1/XVII/2014 
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców 

z dnia 9 stycznia 2014 r. 
w sprawie interpretacji postanowień Statutu Polskiego Związku Działkowców w świetle zapisów ustawy

z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych

W związ ku z wej ściem w ży cie w dniu 19 stycz nia 2014 r.
usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, zgod nie z art. 65 ust. 2 usta wy Sta tut Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców za cho wu je moc obo wią zu -
ją cą, za wy jąt kiem po sta no wień sprzecz nych z po w-
szech nie obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi pra wa, w szcze gól -
no ści no wą usta wą o ROD. Z te go wzglę du Kra jo wa Ra -
da PZD uzna ła za ko niecz ne prze pro wa dzić ana li zę
za pi sów Sta tu tu PZD w kon tek ście ich zgod no ści z no wą
usta wą o ROD i wy da nie, na pod sta wie kom pe ten cji wy -
ni ka ją cej z § 150 ust. 2 pkt 5 Sta tutu PZD, in ter pre ta cji,
któ ra bę dzie wią żą ca dla or ga nów PZD do cza su uchwa -
le nia no we go Sta tu tu PZD. 

W wy ni ku prze pro wa dzo nej ana li zy na le ży uznać za za -
sad ne, iż sprzecz ność z no wą usta wą za cho dzi w szcze -
gól ności w za kre sie prze pi sów Sta tu tu PZD od wo łu ją cych
się wprost do usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych oraz re gu lu ją cych ta kie kwe stie
jak: za gad nie nie pra wa do dział ki w za kre sie je go usta na -
wia nia oraz po wią za nia z człon ko stwem w PZD; przy -
dzia łu pra wa do dział ki w przy pad ku śmier ci człon ka PZD
lub roz wo du mał żon ków bę dą cych dział kow ca mi; za kre -
su dzia łal no ści ja ką mo że pro wa dzić PZD. 

Z po wyż szych wzglę dów, dzia ła jąc na pod sta wie § 150
ust. 2 pkt 5 Sta tu tu PZD, Kra jo wa Ra da PZD stwier dza:

II. STATUT POLSKIEGO ZWIÑZKU DZIAŁKOWCÓW
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1) wpi so we,
2) opła tę in we sty cyj ną,
3) (-),
4) opła ty uchwa lo ne przez wal ne ze bra nie zgod-

nie z ni niej szym sta tu tem, o ile po przed ni użyt-
kow nik ich nie uiścił.”

16. § 71 uzy sku je brzmie nie:
„§ 71
1. Wy so kość opła ty in we sty cyj nej usta la za rząd ROD

we dług za sad okre ślo nych przez Kra jo wą Ra dę. 
2. Z opłat in we sty cyj nych zwol nio ny jest:
1) przy za mia nie dzia łek w tym sa mym ROD,
2) współ mał żo nek lub oso ba bli ska przej mu ją ca dział -

kę,
3) by ły współ mał żo nek przej mu ją cy dział kę po roz wo -

dzie.”.

17. W § 91 ust. 1 uzy sku je brzmie nie:
„1.Za rząd re pre zen tu je in te re sy ROD przed or ga na mi

sa mo rzą du te ry to rial ne go i ad mi ni stra cji rzą do wej w
spra wach ad mi ni stra cyj nych i po dat ko wych.”

18. W § 91 ust. 2 pkt 15 uzy sku je brzmie nie: 
„15) usta la wy so kość opła ty in we sty cyj nej wno szo nej

we dług za sad okre ślo nych przez Kra jo wą Ra dę,”.

19. Tra ci moc § 150 ust. 2 pkt 18.

20. Tra ci moc § 170 ust. 3.

21. Tra ci moc § 177.

§ 2 
Tekst Sta tu tu PZD, uwzględ nia ją cy za strze że nia wska -

za ne w § 1 ni niej szej uchwa ły, sta no wi za łącz nik nr 1 do
ni niej szej uchwa ły. 

War sza wa, dnia 9 stycz nia 2014 r.

WICEPREZES
/ – / Wincenty KULIK

PREZES
/ – / Eugeniusz KONDRACKI
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POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

S T A T U T
POLSKIEGO ZWIĄZKU

DZIAŁKOWCÓW

uchwa lo ny przez VII Kra jo wy Zjazd De le ga tów 
Pol skie go Zwiàz ku Dział kow ców

w dniu 6 kwiet nia 2006 ro ku
ze zmia na mi wpro wa dzo ny mi przez VIII Kra jo wy Zjazd De le ga tów

Pol skie go Zwiàz ku Dział kow ców 
w dniu 9 grud nia 2007 ro ku

oraz IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Zwiàz ku Dział kow ców 
w dniu 17 grud nia 2011 ro ku 

zweryfikowany zgodnie z Ustawà 
o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. 2014 r. poz. 40) 

uchwa∏à Nr 1/XVII/2014  Krajowej Rady PZD 
z dnia 9 stycznia 2014 r. 

w sprawie interpretacji postanowieƒ 
Statutu Polskiego Zwiàzku Działkowców  

w Êwietle zapisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. 
o rodzinnych ogrodach działkowych

War sza wa, 2011 ro ku
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§ 1
1. Pol ski Zwią zek Dział kow ców, zwa ny da lej „PZD”,

jest ogól no pol ską, sa mo dziel ną i sa mo rząd ną or ga -
ni za cją spo łecz ną po wo ła ną do re pre zen to wa nia 
i obro ny praw i in te re sów swych człon ków.

2. (utra cił moc) 
3. PZD opie ra swo ją dzia łal ność na pra cy spo łecz nej

człon ków; do pro wa dze nia swych spraw mo że za -
trud niać pra cow ni ków.

§ 2
1. Te re nem dzia ła nia PZD jest ob szar Rze czy po spo li -

tej Pol skiej.
2. Sie dzi bą PZD jest mia sto sto łecz ne War sza wa.
3. PZD ma pra wo uży wać wła sne go go dła, hym nu,

sztan da rów, od znak i pie czę ci.

§ 3
1. PZD po sia da oso bo wość praw ną.
2. PZD dzia ła po przez swo je or ga ny usta no wio ne (-)

ni niej szym sta tu tem.
3. Jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD ko rzy sta ją z oso bo -

wo ści praw nej PZD w ra mach upraw nień i od po -
wie dzial no ści okre ślo nych ni niej szym sta tu tem.

§ 4
PZD mo że być człon kiem in nych or ga ni za cji kra jo wych i
za gra nicz nych o po krew nych ce lach i za da niach.

§ 5
1. Uży te w ni niej szym sta tu cie okre śle nia ozna cza ją:

1) usta wa – usta wę (-) o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych (-),

2) ROD – ro dzin ny ogród dział ko wy,
3) prze pi sy związ ko we – po sta no wie nia uchwał or -

ga nów PZD, w tym sta tu tu PZD i re gu la mi nu
ROD, 

4) or ga ny za rzą dza ją ce – za rząd ROD, okrę go wy
za rząd (je go pre zy dium) i Kra jo wą Ra dę (jej pre -
zy dium),

5) przy dział dział ki - usta no wie nie pra wa (-) do (-)
dział ki (-),

6) oso ba bli ska – współ mał żo nek, dzie ci, ro dzi ce,
wnu ki, ro dzeń stwo i ich dzie ci [+ przy spo so bie -
ni],

7) gło sy - gło sy „za”, „prze ciw” lub „wstrzy mu ją -
ce się” od da ne pod czas gło so wa nia w spo sób
zgod ny ze sta tu tem,

8) zwy kła więk szość – wię cej gło sów od da nych
„za” niż „prze ciw”, 

9) bez względ na więk szość - wię cej niż po ło wa gło -
sów od da nych „za”.

2. Or ga na mi wyż sze go stop nia w ro zu mie niu ni niej -
sze go sta tu tu są:
1) w sto sun ku do wal ne go ze bra nia ROD (kon fe -

ren cji de le ga tów) i okrę go we go zjaz du de le ga -
tów – od po wied nio wła ści wy te ry to rial nie
okrę go wy za rząd i Kra jo wa Ra da,

2) w sto sun ku do za rzą du ROD i okrę go we go za -
rzą du – od po wied nio wła ści wy te ry to rial nie
okrę go wy za rząd (je go pre zy dium) i Kra jo wa
Ra da (jej pre zy dium),

3) w sto sun ku do ko mi sji re wi zyj nej ROD i okrę go -
wej ko mi sji re wi zyj nej  – od po wied nio wła ści wa
te ry to rial nie okrę go wa ko mi sja re wi zyj na i Kra -
jo wa Ko mi sja Re wi zyj na,

4) w sto sun ku do ko mi sji roz jem czej ROD i okrę -
go wej ko mi sji roz jem czej – od po wied nio wła -
ści wa te ry to rial nie okrę go wa ko mi sja roz jem cza
i Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza.

Roz dział I
Postanowienia ogólne

Roz dział II
Cele i zadania PZD

§ 6
Ce lem PZD jest:

1) roz wój ROD w spo sób za pew nia ją cy je go człon -
kom i ich ro dzi nom ak tyw ny wy po czy nek i moż -

li wość pro wa dze nia upraw ogrod ni czych przede
wszyst kim na wła sne po trze by,

2) przy wra ca nie spo łecz no ści i przy ro dzie te re nów
zde gra do wa nych, 
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3) ochro na śro do wi ska przy rod ni cze go, 
4) pod no sze nie stan dar dów eko lo gicz nych oto cze -

nia,
5) kształ to wa nie zdro we go oto cze nia czło wie ka,
6) ochro na skład ni ków przy ro dy, 
7) po pra wa wa run ków by to wych spo łecz no ści

miej skich.

§ 7
Do pod sta wo wych za dań PZD na le ży:

1) pro pa go wa nie idei ogrod nic twa dział ko we go 
w spo łe czeń stwie, a szcze gól nie wszech stron ne -
go zna cze nia ROD dla ro dzin dział kow ców 
i miesz kań ców miast oraz ra cjo nal ne go wy ko -
rzy sta nia grun tów miej skich,

2) dzia ła nie na rzecz wszech stron ne go roz wo ju
ogrod nic twa dział ko we go,

3) za kła da nie, za go spo da ro wy wa nie i pro wa dze nie
ROD,

4) ini cjo wa nie i współ dzia ła nie w pro wa dze niu ba -

dań z za kre su ogrod nic twa i wdra ża nie ich wy -
ni ków w ROD, 

5) wszech stron ne dzia ła nie na rzecz ochro ny przy -
ro dy i śro do wi ska, 

6) or ga ni zo wa nie i udzie la nie po mo cy oraz po rad -
nic twa w za go spo da ro wa niu dzia łek i pro wa dze -
niu upraw ogrod ni czych,

7) pro pa go wa nie wie dzy ogrod ni czej, zwłasz cza
po przez szko le nia i pro wa dze nie dzia łal no ści
wy daw ni czej,

8) pro wa dze nie dzia łal no ści spo łecz nej, wy cho -
waw czej, wy po czyn ko wej, re kre acyj nej i in nej
na rzecz człon ków PZD, ich ro dzin oraz spo łecz -
no ści lo kal nych,

9) współ pra ca z sa mo rzą da mi te ry to rial ny mi, ad mi -
ni stra cją rzą do wą, or ga ni za cja mi spo łecz ny mi 
i za wo do wy mi oraz przed się bior ca mi i in ny mi in -
sty tu cja mi w za kre sie re ali za cji swo ich ce lów,

10) po dej mo wa nie in nej dzia łal no ści, zmie rza ją cej
do sta łe go roz wo ju ROD.

Roz dział III
Członkowie PZD – prawa i obowiązki

Rodzaje członkostwa

§ 8
Człon ko stwo w PZD jest otwar te dla wszyst kich, bez
wzglę du na na ro do wość, ra sę, płeć, re li gię, ję zyk, po cho -
dze nie spo łecz ne i et nicz ne lub po glą dy po li tycz ne.

§ 9
1. Człon ka mi PZD mo gą być: 

1) oso by fi zycz ne peł no let nie, za miesz ka łe na sta -
łe na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej,

2) oso by praw ne i jed nost ki or ga ni za cyj ne nie po -

sia da ją ce oso bo wo ści praw nej.
2. Oso by praw ne i jed nost ki or ga ni za cyj ne nie po -

sia da ją ce oso bo wo ści praw nej mo gą być je dy nie
człon ka mi wspie ra ją cy mi PZD.

§ 10
Człon ko wie PZD dzie lą się na:

1) człon ków zwy czaj nych,
2) człon ków wspie ra ją cych.

Człon ko wie zwy czaj ni

§ 11
1. Człon kiem zwy czaj nym jest oso ba fi zycz na bę dą -

ca użyt kow ni kiem dział ki w ROD.
2. (utra cił moc).

§ 12
1. Oso ba ubie ga ją ca się o człon ko stwo zwy czaj ne

skła da pi sem ne oświad cze nie wo li o chę ci przy stą -
pie nia do PZD (-). Oświad cze nie to skła da się 
w po sta ci de kla ra cji człon kow skiej we dług wzo ru
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usta lo ne go przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy. 
2. Współ mał żo nek człon ka zwy czaj ne go mo że ubie -

gać się o człon ko stwo zwy czaj ne (-). 

§ 13
1. Przy ję cie w po czet człon ków zwy czaj nych (-) 

w ROD na stę pu je na mo cy uchwa ły za rzą du ROD.
2. Przy ję cie w po czet człon ków zwy czaj nych (-) 

w no wym ROD na stę pu je na mo cy uchwa ły pre zy -
dium okrę go we go za rzą du.

§ 14
Czło nek zwy czaj ny ma pra wo:

1) brać udział w wal nym ze bra niu ROD,
2) wy bie rać i być wy bie ra nym do or ga nów PZD,
3) uzy ski wać in for ma cje o dzia łal no ści PZD,
4) zwra cać się do or ga nów PZD o ochro nę swo ich

praw i in te re sów w za kre sie człon ko stwa w PZD
i użyt ko wa nia dział ki w ROD,

5) wy stę po wać z wnio ska mi i po stu la ta mi do or ga -
nów PZD,

6) skła dać od wo ła nia od uchwał i orze czeń or ga -
nów PZD bez po śred nio do ty czą cych je go oso -
by,

7) brać udział w po sie dze niu or ga nu PZD, na któ -
rym po dej mo wa na jest uchwa ła do ty czą ca je go
oso by w pierw szej in stan cji, za bie rać głos i skła -
dać wy ja śnie nia na ta kim po sie dze niu,

8) pierw szeń stwa w uzy ska niu pra wa do dział ki 
w od twa rza nym lub ist nie ją cym ROD w przy -
pad ku li kwi da cji ROD, w któ rym do tych czas
użyt ko wał dział kę,

9) pierw szeń stwa przy za mia nie dział ki w tym sa -
mym lub in nym ROD,

10) ko rzy stać z urzą dzeń i obiek tów ROD,
11) (utra cił moc), 
12) (utra cił moc),
13) do od szko do wa nia za mie nie na dział ce sta no -

wią ce je go wła sność w przy pad ku li kwi da cji
ROD lub je go czę ści, na któ rej użyt ko wał dział kę,

14) ko rzy stać z po rad nic twa związ ko we go w za -
kre sie za go spo da ro wa nia dział ki i upraw ogrod -
ni czych,

15) wglą du w do ku men ta cję do ty czą cą je go człon -
ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki,

16) usta na wia nia opie ku na na czas okre ślo ny re gu -
la mi nem ROD,

17) do nie za kłó co ne go ko rzy sta nia z dział ki.

§ 15
1. Czło nek zwy czaj ny ma obo wią zek:

1) prze strze gać usta wę, ni niej szy sta tut oraz wy da -
ne na je go pod sta wie uchwa ły or ga nów PZD, 

2) prze strze gać za sad współ ży cia spo łecz ne go,
3) dbać o do bre imię PZD i pol skie go ogrod nic twa

dział ko we go,
4) użyt ko wać przy dzie lo ną mu dział kę zgod nie 

z re gu la mi nem ROD,
5) dzia łać w in te re sie PZD i je go człon ków,
6) brać czyn ny udział w ży ciu PZD,
7) uisz czać skład kę człon kow ską do 31 ma ja da ne go

ro ku oraz opła ty uchwa lo ne przez upraw nio ne ni -
niej szym sta tu tem or ga ny PZD w ter mi nie przez
nie usta lo nym, a w przy pad ku zwło ki  – wraz 
z obo wią zu ją cy mi od set ka mi usta wo wy mi,

8) ak tu ali zo wać da ne oso bo we i ad res do ko re spon -
den cji,

9) ota czać opie ką mie nie PZD.
2. Czło nek PZD nie ma pra wa zmie niać prze zna cze -

nia dział ki w ROD, na ru szać jej gra nic, ani pro wa -
dzić na niej dzia łal no ści go spo dar czej.

3. Czło nek PZD od po wia da za szko dy wy rzą dzo ne
przez sie bie, człon ków ro dzi ny i oso by wpro wa -
dzo ne przez nie go na te ren ROD i jest zo bo wią za -
ny do po kry cia po nie sio nych z te go po wo du strat
przez PZD lub przez człon ka PZD.

Człon ko wie wspie ra ją cy

§ 16
Człon kiem wspie ra ją cym mo że być oso ba praw na (-) de -
kla ru ją ca wspie ra nie ce lów i za dań PZD po przez udzie la -
nie po mo cy fi nan so wej lub rze czo wej na rzecz wy bra nej
jed nost ki or ga ni za cyj nej PZD.

§ 17
1. Ubie ga ją cy się o człon ko stwo wspie ra ją ce skła da

pi sem ne oświad cze nie wo li o chę ci przy stą pie nia
do PZD. Oświad cze nie to skła da się w po sta ci de -
kla ra cji człon kow skiej we dług wzo ru usta lo ne go
przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy.

2. Oświad cze nie, o któ rym mo wa w ust. 1, skła da oso -
ba lub or gan umo co wa ny do re pre zen to wa nia ubie -
ga ją ce go się o człon ko stwo wspie ra ją ce.
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§ 18
Przy ję cie w po czet człon ków wspie ra ją cych na stę pu je na
mo cy uchwa ły pre zy dium okrę go we go za rzą du lub Pre -
zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, do któ re go wpły nę ła de kla -
ra cja człon kow ska.

§ 19
Czło nek wspie ra ją cy ma pra wo:

1) brać udział w ze bra niu or ga nu PZD, na któ rym
roz pa try wa ne są spra wy je go do ty czą ce, 

2) do uzy ska nia in for ma cji o re ali za cji wspie ra nych
ce lów, 

3) zwra ca nia się do or ga nów PZD w spra wach do -
ty czą cych roz wo ju ROD.

§ 20
Czło nek wspie ra ją cy ma obo wią zek:
1) dbać o do bre imię PZD i pol skie go ogrod nic twa

dział ko we go,
2) dzia łać w in te re sie PZD i je go człon ków,
3) uisz czać skład kę człon kow ską,
4) ak tu ali zo wać da ne oso bo we i ad res do ko re spon -

den cji,
5) wy wią zy wać się z za de kla ro wa nej for my wspar cia.

Ty tu ły ho no ro we, od zna cze nia i wy róż nie nia

§ 21
1. Oso bie fi zycz nej, któ ra w okre sie wie lo let niej dzia -

łal no ści szcze gól nie za słu ży ła się dla PZD i roz wo -
ju ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce,
Kra jo wa Ra da PZD mo że nadać ty tuł „Ho no ro we -
go Człon ka PZD”.

2. Za szcze gól ne za słu gi dla ROD wal ne ze bra nie mo -
że nadać ty tuł „Ho no ro we go Człon ka ROD”.

3. W do wód szcze gól ne go uzna nia za za an ga żo wa nie
i osią gnię cia pod czas kie ro wa nia sta tu to wym or ga -
nem PZD, or gan, któ ry ma pra wo wy bie rać pre ze -
sa (prze wod ni czą ce go ko mi sji sta tu to wej), mo że
nadać ty tuł Ho no ro we go Pre ze sa (Ho no ro we go
Prze wod ni czą ce go) po za prze sta niu peł nie nia tej
funk cji. 

4. Ty tu ły, o któ rych mo wa w ust. 1 i 2, moż na nadać

oso bie, któ rej usta ło człon ko stwo w PZD. 

§ 22
1. Za szcze gól nie ak tyw ną dzia łal ność spo łecz ną 

i wzo ro wą upra wę dział ki, czło nek PZD mo że być
wy róż nio ny od zna ką „Za słu żo ny Dział ko wiec” 
i od zna ką „Za Za słu gi dla Pol skie go Związ ku
Dział kow ców”.

2. Od zna ka „Za Za słu gi dla Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców” mo że być nada na oso bie nie bę dą cej
człon kiem PZD.

3. Wa run ki i tryb nada wa nia od znak związ ko wych
okre śla re gu la min uchwa lo ny przez Kra jo wą Ra dę.

4. Czło nek PZD mo że rów nież być wy róż nio ny dy -
plo ma mi uzna nia i li sta mi po chwal ny mi lub w in -
ny spo sób.

§ 23
1. W ra zie na ru sze nia prze pi sów do ty czą cych za go -

spo da ro wa nia i ko rzy sta nia z dział ki okre ślo nych
w sta tu cie, re gu la mi nie ROD i in nych prze pi sach
związ ko wych, al bo na ru sze nia za sad współ ży cia
spo łecz ne go, za rząd ROD mo że wy mie rzyć człon -
ko wi PZD jed ną z kar po rząd ko wych:
1) upo mnie nia,
2) na ga ny,
3) na ga ny z ostrze że niem.
2. Za rząd ROD wy mie rza ka rę po rząd ko wą ade -

kwat ną do stwier dzo nych na ru szeń prze pi sów.

§ 24
Przed za sto so wa niem ka ry po rząd ko wej za rząd ROD
wzy wa pi sem nie człon ka PZD do usu nię cia w okre ślo nym
ter mi nie stwier dzo nych na ru szeń prze pi sów.

§ 25
1. Przed pod ję ciem uchwa ły o za sto so wa niu ka ry za -

rząd ROD obo wią za ny jest za wia do mić za in te re so -
wa ne go człon ka PZD o ter mi nie po sie dze nia
za rzą du, na któ rym je go spra wa ma być roz pa try -
wa na oraz umoż li wić mu zło że nie wy ja śnień. 

2. Nie zgło sze nie się człon ka PZD pra wi dło wo po wia -
do mio ne go nie wstrzy mu je pod ję cia uchwa ły.

Ka ry po rząd ko we
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§ 26
1. Uchwa ła o wy mie rze niu ka ry po rząd ko wej za wie -

ra uza sad nie nie i po ucze nie o pra wie, try bie i ter mi -
nie od wo ła nia.

2. Za rząd ROD do rę cza człon ko wi PZD uchwa łę 
o wy mie rze niu ka ry po rząd ko wej bez po śred nio za
po kwi to wa niem lub prze sy ła li stem po le co nym za
zwrot nym po twier dze niem od bio ru.

§ 27
Człon ko wi PZD przy słu gu je pra wo od wo ła nia się od
uchwa ły wy mie rza ją cej ka rę po rząd ko wą do ko mi sji roz -
jem czej ROD w ter mi nie 14 dni od da ty otrzy ma nia
uchwa ły, za po śred nic twem za rzą du ROD, któ ry w cią gu

7 dni prze sy ła do ko mi sji roz jem czej ROD od wo ła nie
wraz z do ku men ta cją uza sad nia ją cą pod ję cie uchwa ły.

§ 28
1. Za tar cie ka ry po rząd ko wej na stę pu je z urzę du 

z upły wem 2 lat od jej upra wo moc nie nia. Za tar cia
ka ry do ko nu je za rząd ROD, któ ry ka rę na ło żył po -
przez usu nię cie z akt człon kow skich uchwa ły 
o uka ra niu.

2. Za rząd ROD mo że na wnio sek uka ra ne go człon ka
PZD do ko nać za tar cia ka ry już po upły wie ro ku, je -
że li uka ra ny w tym okre sie nie na gan nie prze strze -
gał prze pi sy związ ko we.

Usta nie człon ko stwa

§ 29
1. Człon ko stwo w PZD usta je na sku tek:
1) wy ga śnię cia,
2) (utra cił moc),
3) po zba wie nia.
2. (utra cił moc)

§ 30
1. Człon ko stwo w PZD wy ga sa w ra zie:

1) śmier ci człon ka PZD,
2) zrze cze nia się na pi śmie człon ko stwa w PZD,
3) nie użyt ko wa nia lub nie za go spo da ro wa nia dział -

ki w ROD w cią gu 9 mie się cy od jej przy dzie le -
nia,

4) li kwi da cji ROD, je że li czło nek PZD od mó wi
przy ję cia w użyt ko wa nie dział ki za stęp czej za -
pro po no wa nej przez wła ści wy or gan PZD,

5) nie wy wią zy wa nia się przez człon ka wspie ra ją -
ce go z za de kla ro wa nej for my wspar cia przez
okres co naj mniej jed ne go ro ku.

2. Wy ga śnię cie człon ko stwa w PZD stwier dza w dro -
dze uchwa ły:
1) za rząd ROD – w przy pad kach okre ślo nych 

w ust. 1 pkt 1 i 2,
2) or gan przy dzie la ją cy dział kę al bo pre zy dium

okrę go we go za rzą du z wła snej ini cja ty wy 
– w przy pad kach okre ślo nych w ust. 1 pkt 3,

3) pre zy dium okrę go we go za rzą du – w przy pad -
kach okre ślo nych w ust. 1 pkt 4,

4) or gan na da ją cy człon ko stwo wspie ra ją ce 
– w przy pad kach okre ślo nych w ust. 1 pkt 5.

3. Od pis uchwa ły, o któ rej mo wa w ust. 2 pkt 2 i 3,
wraz z uza sad nie niem i po ucze niem o pra wie i ter -
mi nie zło że nia od wo ła nia do rę cza się człon ko wi

zwy czaj ne mu za po kwi to wa niem lub prze sy ła li -
stem po le co nym za zwrot nym po twier dze niem od -
bio ru.

4. Człon ko wi zwy czaj ne mu przy słu gu je pra wo od wo -
ła nia się od uchwa ły, o któ rej mo wa w  ust. 3, do or -
ga nu wyż sze go stop nia w ter mi nie 14 dni od da ty
otrzy ma nia uchwa ły. Od wo ła nie wno si się za po -
śred nic twem or ga nu, któ ry pod jął uchwa łę, któ ry
w cią gu 7 dni prze sy ła do or ga nu wyż sze go stop nia
od wo ła nie wraz z do ku men ta cją uza sad nia ją cą
pod ję cie uchwa ły.

§ 31
1. (utra cił moc).
2. (utra cił moc)
3. (utra cił moc)

§ 32
(utra cił moc)

§ 33
1. (utra cił moc)
2. (utra cił moc)
3. (utra cił moc)
4. (utra cił moc)

§ 34
1. (utra cił moc)
2. (utra cił moc)

§ 35
1. (utra cił moc)
2. (utra cił moc)
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§ 36
1. Po zba wie nie człon ko stwa zwy czaj ne go mo że na -

stą pić w ra zie ra żą ce go na ru sze nia prze pi sów usta -
wy, po sta no wień sta tu tu, re gu la mi nu ROD, za sad
współ ży cia spo łecz ne go oraz dzia ła nia na szko dę
PZD.

2. Za ra żą ce na ru sze nie, o któ rym mo wa w ust. 1,
uwa ża się w szcze gól no ści za miesz ki wa nie lub pro -
wa dze nie dzia łal no ści go spo dar czej na te re nie
dział ki, wy na jem dział ki i al ta ny, sa mo wol ne roz -
po rzą dze nie pra wem do dział ki, do pusz cze nie się
sa mo wo li bu dow la nej, udo wod nio ną kra dzież do -
ko na ną na szko dę in ne go użyt kow ni ka dział ki lub
PZD, a tak że upo rczy we i dłu go trwa łe uchy la nie
się od uisz cza nia skład ki człon kow skiej i in nych
na leż nych opłat.

3. Po sta no wie nie § 25 sto su je się od po wied nio.

§ 37
1. Po zba wie nie człon ko stwa zwy czaj ne go na stę pu je

w dro dze uchwa ły za rzą du ROD. 
2. W uza sad nio nych przy pad kach uchwa łę o po zba -

wie niu człon ko stwa zwy czaj ne go mo że pod jąć or -
gan wyż sze go stop nia (je go pre zy dium).

3. Od pis uchwa ły, o któ rej mo wa w ust. 1 i 2, wraz 
z uza sad nie niem i po ucze niem o pra wie i ter mi nie
zło że nia od wo ła nia do rę cza się człon ko wi zwy czaj -

ne mu za po kwi to wa niem lub prze sy ła li stem po le -
co nym za zwrot nym po twier dze niem od bio ru.

§ 38
1. Człon ko wi zwy czaj ne mu przy słu gu je pra wo od wo -

ła nia się od uchwa ły, o któ rej mo wa w § 37 ust. 1,
do ko mi sji roz jem czej ROD w ter mi nie 14 dni od
da ty otrzy ma nia uchwa ły. Od wo ła nie wno si się za
po śred nic twem or ga nu, któ ry pod jął uchwa łę, któ -
ry w cią gu 7 dni prze sy ła do ko mi sji roz jem czej
ROD od wo ła nie wraz z do ku men ta cją uza sad nia -
ją cą pod ję cie uchwa ły.

2. Od uchwa ły o po zba wie niu człon ko stwa zwy czaj -
ne go w związ ku z peł nio ną funk cją w or ga nach
PZD przy słu gu je od wo ła nie do wła ści we go or ga -
nu wyż sze go stop nia nad or ga nem wy da ją cym
uchwa łę w cią gu 14 dni od da ty otrzy ma nia uchwa -
ły.

3. Od uchwa ły o po zba wie niu człon ko stwa zwy czaj -
ne go, wy da nej na pod sta wie § 37 ust. 2, przy słu gu -
je od wo ła nie do wła ści wej ko mi sji roz jem czej te go
sa me go stop nia co or ga nu wy da ją ce go uchwa łę 
– w cią gu 14 dni od da ty otrzy ma nia uchwa ły.

4. Wnie sie nie od wo ła nia w ter mi nie i try bie, okre ślo -
nym w ust. 1 i 2, wstrzy mu je wy ko na nie za skar żo -
nej uchwa ły.

Roz dział IV
Struktura i organy PZD

§ 39 
Jed nost ka mi or ga ni za cyj ny mi PZD są:

1) ro dzin ny ogród dział ko wy,
2) jed nost ki te re no we,
3) jed nost ka kra jo wa.

§ 40
Or ga na mi sa mo rzą du PZD są:
1) ROD:

a) wal ne ze bra nie (kon fe ren cja de le ga tów),
b) za rząd,
c) ko mi sja re wi zyj na,

d) ko mi sja roz jem cza,
2) jed no stek te re no wych:

a) okrę go wy zjazd de le ga tów,
b) okrę go wy za rząd,
c) okrę go wa ko mi sja re wi zyj na,
d) okrę go wa ko mi sja roz jem cza,

3) jed nost ki kra jo wej:
a) Kra jo wy Zjazd De le ga tów,
b) Kra jo wa Ra da,
c) Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na,
d) Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza.
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Roz dział V
Zasady organizacji PZD

§ 41
1. Or ga ny PZD po cho dzą z wy bo rów, za wy jąt kiem

wal ne go ze bra nia ROD. 
2. Wy bo ry do or ga nów PZD prze pro wa dza ne są 

w gło so wa niu jaw nym, zwy kłą więk szo ścią gło -
sów. Na żą da nie co naj mniej po ło wy wy bor ców,
obec nych na wal nym ze bra niu (kon fe ren cji lub
zjeź dzie), wy bór or ga nów PZD od by wa się w gło -
so wa niu taj nym.

§ 42
1. Człon kiem or ga nu PZD mo że być je dy nie czło nek

zwy czaj ny PZD. 
2. Moż na być człon kiem tyl ko jed ne go or ga nu PZD

w da nej jed no st ce or ga ni za cyj nej PZD.
3. Oso ba bli ska człon ka or ga nu PZD nie mo że być

człon kiem or ga nu w tej sa mej jed no st ce or ga ni za -
cyj nej PZD. Za kaz ten do ty czy rów nież mał żon ka
oso by bli skiej człon ka or ga nu PZD. 

4. Po sta no wie nia ust. 2 i 3 nie ma ją za sto so wa nia do
wal nych ze brań ROD.

5. Prze wod ni czą cym wal ne go ze bra nia, kon fe ren cji
de le ga tów, zjaz dów okrę go wych i kra jo we go nie
mo że być pre zes or ga nu za rzą dza ją ce go oraz prze -
wod ni czą cy ko mi sji re wi zyj nej i ko mi sji roz jem -
czej od po wied niej jed nost ki or ga ni za cyj nej PZD, a
tak że oso ba w trak cie trwa nia obo wią zu ją ce go co
do niej za ka zu wy ni ka ją ce go z § 50 ust. 6.

§ 43
1. Czło nek PZD wy bra ny do or ga nu PZD ma obo wią zek:

1) re pre zen to wać god nie in te re sy PZD;
2) wy ko ny wać przy ję te obo wiąz ki wy ni ka ją ce 

z peł nio nej funk cji zgod nie z za kre sem za dań or -
ga nu, do któ re go zo stał wy bra ny; 

3) ak tyw nie uczest ni czyć w pra cach or ga nu, któ re -
go jest człon kiem;

4) utrzy my wać kon takt z człon ka mi PZD.
2. Czło nek or ga nu win ny dzia ła nia lub za nie cha nia,

przez któ re PZD po niósł szko dę, od po wia da za nią
oso bi ście.

§ 44
1. Prze wod ni czą cy ko mi sji re wi zyj nej i ko mi sji roz -

jem czej lub upo waż nie ni przez nich człon ko wie ko -
mi sji ma ją pra wo uczest ni czyć z gło sem do rad czym
w ze bra niach or ga nu za rzą dza ją ce go da nej jed nost -
ki or ga ni za cyj nej PZD (je go pre zy dium).

2. Do czę ści po sie dze nia or ga nu za rzą dza ją ce go, na

któ rym po dej mo wa ne są spra wy do ty czą ce na ło że -
nia kar po rząd ko wych lub po zba wie nia człon ko -
stwa w PZD nie sto su je się ust. 1 w od nie sie niu do
człon ka wła ści wej ko mi sji roz jem czej. 

§ 45
1. Ka den cja or ga nów PZD trwa czte ry la ta.
2. W szcze gól nie uza sad nio nych przy pad kach Kra jo -

wa Ra da mo że prze dłu żyć lub skró cić ka den cję or -
ga nów PZD.

§ 46
1. Czło nek or ga nu PZD za cho wu je man dat na czas

trwa nia ka den cji.
2. Czło nek PZD wy bra ny de le ga tem za cho wu je man -

dat tyl ko na zjazd (kon fe ren cję), na któ ry zo stał wy -
bra ny.

§ 47
1. Man dat człon ka or ga nu PZD wy ga sa przed upły -

wem ka den cji z chwi lą:
1) pi sem nej re zy gna cji z man da tu,
2) usta nia człon ko stwa w PZD,
3) od wo ła nia,
4) li kwi da cji lub łą cze nia jed no stek or ga ni za cyj -

nych PZD,
5) wy ga śnię cia man da tów człon ków or ga nu PZD

po wy żej 50% je go skła du.
2. Wy ga śnię cie man da tu człon ka or ga nu PZD stwier -

dza w for mie uchwa ły:
1) wła ści wy or gan PZD, któ re go był człon kiem 

– w przy pad kach, o któ rych mo wa w ust. 1 pkt 1- 2,
2) or gan do ko nu ją cy od wo ła nia – w przy pad ku, 

o któ rym mo wa w ust. 1 pkt 3,
3) wła ści wy or gan wyż sze go stop nia – w przy pad -

ku, o któ rym mo wa w ust. 1 pkt 4 i 5. 

§ 48
1. Or gan PZD po wi nien do ko op to wać do swo je go

skła du in ne go człon ka zwy czaj ne go w ter mi nie do
3 mie się cy od chwi li zmniej sze nia się licz by człon -
ków or ga nu z przy czyn wy mie nio nych w § 47 
pkt 1-3.

2. Licz ba do ko op to wa nych człon ków or ga nu PZD nie
mo że prze kro czyć 50% je go usta lo ne go skła du licz -
bo we go, to jest w skła dzie or ga nu więk szość mu szą
sta no wić oso by po cho dzą ce z wy bo ru. W prze ciw -
nym ra zie wy ga sa ją man da ty wszyst kich człon ków
da ne go or ga nu PZD.
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§ 49
1. Or gan wyż sze go stop nia po wo łu je or gan ko mi sa -

rycz ny dla jed nost ki or ga ni za cyj nej PZD w ra zie:
1) wy ga śnię cia man da tów człon ków or ga nu PZD

po wy żej 50% je go skła du,
2) od wo ła nia (za wie sze nia) or ga nu,
3) nie do ko na nia wy bo ru or ga nu przez wal ne ze -

bra nie (kon fe ren cję lub zjazd), na któ rym cią żył
ta ki obo wią zek.

2. Licz bę człon ków or ga nu ko mi sa rycz ne go okre śla
or gan do ko nu ją cy po wo ła nia.

3. Or gan ko mi sa rycz ny dzia ła do cza su utwo rze nia te -
go or ga nu w dro dze wy bo rów, nie dłu żej jed nak niż
6 mie się cy od po wo ła nia. W uza sad nio nych przy -
pad kach wła ści wy or gan PZD mo że prze dłu żać
okres dzia ła nia or ga nu ko mi sa rycz ne go, któ ry łącz -
nie nie mo że prze kro czyć dwóch lat.

4. Człon kiem or ga nu ko mi sa rycz ne go mo że być każ -
dy czło nek zwy czaj ny, z wy jąt kiem osób, któ re na
pod sta wie ni niej sze go sta tu tu ma ją za kaz spra wo -
wa nia man da tu w or ga nach PZD.

5. Or ga no wi ko mi sa rycz ne mu przy słu gu ją wszyst kie
upraw nie nia za stę po wa ne go or ga nu.

§ 50 
1. Od wo ła nie or ga nu PZD lub je go człon ka mo że na -

stą pić w ra zie stwier dze nia, że nie wy ko nu je przy -
ję tych obo wiąz ków lub dzia ła na szko dę PZD.

2. Od wo ła nia or ga nu PZD lub je go człon ka do ko nu -
je or gan wyż sze go stop nia. Człon ka or ga nu PZD
mo że od wo łać rów nież or gan, któ re go jest człon -
kiem. 

3. Od wo ła nie na stę pu je w dro dze uchwa ły za wie ra ją -
cej uza sad nie nie i po ucze nie o pra wie, try bie i ter -
mi nie od wo ła nia.

4. Od pis uchwa ły, o któ rej mo wa w ust. 3, do rę cza się
od wo ła nym człon kom or ga nu za po śred nic twem
pocz ty lub oso bi ście za pi sem nym po twier dze niem
od bio ru.

5. Od wo ła nym człon kom or ga nu PZD przy słu gu je
pra wo od wo ła nia się od uchwa ły, o któ rej mo wa 
w ust. 3, do or ga nu wyż sze go stop nia w ter mi nie
14 dni od da ty otrzy ma nia uchwa ły. Wnie sie nie od -
wo ła nia nie wstrzy mu je wy ko na nia de cy zji o od -
wo ła niu.

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

7. Po sta no wie nia ust. 1-5 sto su je się od po wied nio wo -
bec oso by, któ rej man dat wy gasł na sku tek pi sem -
nie zło żo nej re zy gna cji, je że li przed wy ga śnię ciem

man da tu za cho dzi ły co do tej oso by pod sta wy do
od wo ła nia. W ta kim przy pad ku wła ści wy or gan
stwier dza za kaz spra wo wa nia man da tu i peł nie nia
funk cji w or ga nach PZD na za sa dach okre ślo nych
w ust. 6.

§ 51
1. Za wie sze nie or ga nu PZD lub je go człon ka mo że

na stą pić w ra zie ko niecz no ści wy ja śnie nia uza sad -
nio nych wąt pli wo ści co do ich dzia łal no ści zgod -
nej z pra wem lub in te re sem PZD.

2. Okres za wie sze nia trwa do 3 mie się cy. W szcze gól -
nie uza sad nio nych przy pad kach, za zgo dą or ga nu
wyż sze go stop nia nad do ko nu ją cym za wie sze nia,
okres za wie sze nia mo że być prze dłu żo ny, nie wię -
cej jed nak niż o dal sze 3 mie sią ce.

3. Po sta no wie nia § 50 ust. 2-5 sto su je się od po wied -
nio. 

§ 52
1. Z chwi lą wy ga śnię cia man da tu człon ka or ga nu

PZD tra cą waż ność udzie lo ne mu peł no moc nic twa
i upo waż nie nia, w tym tak że do dys po no wa nia
środ ka mi fi nan so wy mi znaj du ją cy mi się w ka sie 
i na ra chun kach ban ko wych da nej jed nost ki or ga ni -
za cyj nej PZD.

2. Ustę pu ją cy or gan PZD wy da je no wo wy bra ne mu
or ga no wi po sia da ne ru cho mo ści i nie ru cho mo ści
oraz do ku men ta cję, pie cząt ki PZD w for mie pro to -
ko łu zdaw czo – od bior cze go. Wy da nia do ko nu je
się nie zwłocz nie, nie póź niej jed nak niż w cią gu 
14 dni od wy ga śnię cia man da tu. Szcze gó ło we za sa -
dy w tym wzglę dzie okre śla Kra jo wa Ra da.

§ 53
Dla spraw ne go wy ko ny wa nia swo ich za dań or ga ny za rzą -
dza ją ce jed no stek or ga ni za cyj nych PZD mo gą, w za leż -
no ści od po trzeb, po wo ły wać i od wo ły wać ko mi sje
pro ble mo we sta łe i do raź ne ja ko we wnętrz ne jed nost ki
po moc ni czo -do rad cze.

§ 54
1. Or ga ny PZD po dej mu ją de cy zje w for mie uchwał,

chy ba że sta tut sta no wi ina czej.
2. Uchwa ły (orze cze nia) or ga nów PZD po win ny być

spo rzą dzo ne w for mie pi sem nej, pod ry go rem ich
nie waż no ści.

3. Uchwa łę pod pi su je co naj mniej dwóch człon ków
wła ści we go or ga nu PZD na za sa dach okre ślo nych
w od ręb nych prze pi sach związ ko wych. Orze cze nia
ko mi sji roz jem czych pod pi su je pe łen ze spół orze -
ka ją cy.

4. Uchwa ły or ga nów PZD są waż ne, je że li zo sta ły
pod ję te zwy kłą więk szo ścią gło sów przy obec no -



37

ści po nad po ło wy licz by człon ków da ne go or ga nu
w cza sie po dej mo wa nia uchwa ły, za wy jąt kiem
przy pad ków okre ślo nych w sta tu cie.

5. Czło nek or ga nu PZD zo sta je wy łą czo ny od roz -
strzy ga nia spraw, je że li jest oso bą bez po śred nio za -
in te re so wa ną al bo ist nie je in na oko licz ność mo gą ca
wy wo łać uza sad nio ną wąt pli wość co do je go bez -
stron no ści w da nej spra wie. Wy łą cze nia do ko nu je
da ny or gan PZD; w gło so wa niu nie bie rze udzia łu
czło nek te go or ga nu, któ re go wy łą cze nia gło so wa -
nie do ty czy. 

§ 55
Uchwa ły or ga nów wyż sze go stop nia, pod ję te zgod nie 
z po sta no wie nia mi sta tu tu, są obo wią zu ją ce dla niż szych
or ga nów i człon ków PZD.

§ 56
1. W PZD obo wią zu je dwu in stan cyj ny sys tem po stę -

po wa nia we wnątrz związ ko we go, chy ba że sta tut
sta no wi ina czej.

2. Od uchwał (orze czeń) or ga nów PZD bez po śred nio
do ty czą cych in dy wi du al ne go człon ka PZD, pod ję -
tych w pierw szej in stan cji, za in te re so wa nym stro -
nom w spra wie przy słu gu je od wo ła nie. 

3. Od wo ła nie skła da się do or ga nu wyż sze go stop nia
za po śred nic twem or ga nu, któ ry pod jął uchwa łę.

4. Od wo ła nie skła da się na pi śmie w ter mi nie 14 dni
od da ty otrzy ma nia uchwa ły (orze cze nia).

5. Zło że nie od wo ła nia w try bie i ter mi nie okre ślo nym
sta tu tem wstrzy mu je wy ko na nie uchwa ły (orze cze -
nia) pod ję tej w pierw szej in stan cji do cza su roz pa -
trze nia te go od wo ła nia przez or gan od wo ław czy,
chy ba że sta tut sta no wi ina czej.

6. W za leż no ści od do ko na nych usta leń or gan od wo -
ław czy:
1) od wo ła nia nie uwzględ nia;
2) uchy la za skar żo ną uchwa łę (orze cze nie);
3) uchy la za skar żo ną uchwa łę (orze cze nie) i spra -

wę prze ka zu je do po now ne go roz po zna nia;
4) uchy la za skar żo ną uchwa łę (orze cze nie) i uma -

rza po stę po wa nie;
5) zmie nia za skar żo ną uchwa łę (orze cze nie) i orze -

ka co do isto ty.
7. Uchwa ły (orze cze nia) or ga nów PZD pod ję te w try -

bie od wo ław czym są osta tecz ne i nie przy słu gu je
od nich od wo ła nie.

8. Uchwa ły (orze cze nia) or ga nów PZD pod ję te w try -
bie od wo ław czym mo gą być wzru szo ne je dy nie w
try bie nad zwy czaj nym w przy pad ku ich nie zgod -
no ści z pra wem i sta tu tem oraz w przy pad ku ujaw -
nie nia istot nych dla spra wy oko licz no ści, któ re nie
by ły zna ne przy po dej mo wa niu tych uchwał.

§ 57
1. Uchwa ła (orze cze nie) or ga nu PZD sprzecz na z pra -

wem, po sta no wie nia mi sta tu tu, re gu la mi nu ROD
lub uchwa ła mi nad rzęd nych or ga nów PZD, jest 
z mo cy pra wa nie waż na.

2. Stwier dze nie nie waż no ści uchwa ły (orze cze nia) na -
le ży do or ga nu wyż sze go stop nia nie zwłocz nie po
po wzię ciu wia do mo ści o za ist nie niu prze sła nek
okre ślo nych w ust. 1.

3. Stwier dze nie nie waż no ści na stę pu je w dro dze
uchwa ły za wie ra ją cej uza sad nie nie wy ka zu ją ce za -
sad ność pod ję te go roz strzy gnię cia.

§ 58
1. Uchwa ła or ga nu PZD mo że być uchy lo na w przy -

pad ku, gdy przy jej po dej mo wa niu nie zo sta ły
uwzględ nio ne wszyst kie zna ne oko licz no ści lub
gdy zo sta ły ujaw nio ne po jej pod ję ciu no we oko -
licz no ści mo gą ce mieć wpływ na treść uchwa ły.

2. Uchwa ła or ga nu PZD mo że być zmie nio na w przy -
pad ku, gdy za wie ra błę dy lub in ne oczy wi ste omył -
ki nie wpły wa ją ce na waż ność i treść uchwa ły.

3. Uchy le nie lub zmia na uchwa ły (orze cze nia) na le -
ży do or ga nu wyż sze go stop nia lub or ga nu, któ ry
wy dał uchwa łę (orze cze nie), nie zwłocz nie po po -
wzię ciu wia do mo ści o za ist nie niu oko licz no ści
okre ślo nych w ust. 1 lub 2. Po sta no wie nie § 57 ust.
3 sto su je się od po wied nio.

Roz dział 6
Rodzinny ogród działkowy

Zasady ogólne

§ 59
1. Ro dzin ny ogród dział ko wy jest pod sta wo wą jed -

nost ką or ga ni za cyj ną PZD.

2. Ro dzin ny ogród dział ko wy ko rzy sta z oso bo wo ści
praw nej PZD na za sa dach okre ślo nych w § 92.
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§ 60
1. ROD jest to wy dzie lo ny ob szar grun tu bę dą cy we

wła da niu PZD, po dzie lo ny na te re ny ogól ne i dział -
ki oraz wy po sa żo ny w in fra struk tu rę nie zbęd ną do
je go pra wi dło we go funk cjo no wa nia.

2. ROD po wi nien obej mo wać co naj mniej 50 dzia łek.
3. ROD jest to ogród wpi sa ny do Re je stru Ro dzin -

nych Ogro dów Dział ko wych pro wa dzo ne go przez
Kra jo wą Ra dę.

§ 61
1. Za da nia mi ROD, bę dą ce go urzą dze niem uży tecz -

no ści pu blicz nej, jest za spo ka ja nie wy po czyn ko -
wych, re kre acyj nych i in nych po trzeb so cjal nych
człon ków spo łecz no ści lo kal nych, a tak że pod nie -
sie nie stan dar dów eko lo gicz nych oto cze nia. 

2. Za da nia, o któ rych mo wa w ust. 1, re ali zo wa ne są
po przez za pew nie nie po wszech ne go do stę pu do te -
re nów ROD oraz użyt ko wa nia dzia łek da ją cych
moż li wość pro wa dze nia upraw ogrod ni czych na
wła sne po trze by, któ re po nad to słu żą in te gra cji wie -
lo po ko le nio wej ro dzi ny, wy cho wa nia dzie ci i mło -
dzie ży, za cho wa nia ak tyw no ści i zdro wia lu dzi
trze cie go wie ku oraz po pra wy wa run ków by to wych
ro dzi ny.

§ 62
1. ROD mo że skła dać się z kil ku te re nów.
2. Te ren, ja ko ob szar grun tu, jest wy dzie lo ną jed nost -

ką prze strzen ną po dzie lo ną na dział ki.

§ 63
1. Dział ka jest pod sta wo wą jed nost ką prze strzen ną 

w ROD, któ rej po wierzch nia i gra ni ce po win ny 
być zgod ne z usta wą i pla nem za go spo da ro wa nia
ROD.

2. Po wierzch nia dział ki po win na wy no sić od 300 do
500 m2.

3. Dział ka nie pod le ga po dzia ło wi na mniej sze jed -
nost ki prze strzen ne.

§ 64
1. Dział ka w ROD prze zna czo na jest do za spo ka ja nia

po trzeb (-) w za kre sie ak tyw ne go wy po czyn ku i
pro wa dze nia upraw ogrod ni czych przede wszyst -
kim na wła sne po trze by.

2. Dział ka w ROD nie mo że być wy ko rzy sty wa na do
in nych ce lów, niż okre ślo ne w ust.1, a przede
wszyst kim obo wią zu je cał ko wi ty za kaz za miesz ki -
wa nia na dział ce, pro wa dze nia dzia łal no ści go spo -
dar czej i za rob ko wej oraz wy naj mo wa nia czę ści
lub ca łej dział ki i al ta ny.

§ 65
1. Urzą dze nia, bu dyn ki i bu dow le ROD prze zna czo -

ne do wspól ne go ko rzy sta nia przez użyt ku ją cych
dział ki i słu żą ce do za pew nie nia funk cjo no wa nia
ROD sta no wią wła sność PZD, a za rzą dza ni mi 
w imie niu PZD za rząd ROD.

2. Na sa dze nia, urzą dze nia i obiek ty znaj du ją ce się na
dział ce, wy ko na ne lub na by te ze środ ków fi nan so -
wych użyt kow ni ka dział ki, sta no wią je go wła sność.

§ 66
1. Szcze gó ło we za sa dy do ty czą ce za go spo da ro wa nia

i użyt ko wa nia dział ki oraz funk cjo no wa nia i za go -
spo da ro wa nia ROD, a tak że za sa dy współ ży cia
spo łecz ne go obo wią zu ją ce na te re nie ogro dów
okre śla re gu la min ROD. 

2. Uchwa la nie i do ko ny wa nie zmian w re gu la mi nie
ROD na stę pu je w dro dze uchwa ły Kra jo wej Ra dy
pod ję tej więk szo ścią dwóch trze cich gło sów.

§ 67
(utra cił moc)

§ 68
1. (utra cił moc)
2. (utra cił moc)
3. (utra cił moc)
4. (utra cił moc)

§ 69
1. (utra cił moc)
2. (utra cił moc)

§ 70
1. Po przy dzia le dział ki no wo przy ję ty (-) wpła ca:

1) wpi so we
2) opła tę in we sty cyj ną,
3) (utra cił moc)
4) opła ty uchwa lo ne przez wal ne ze bra nie zgod nie

z ni niej szym sta tu tem, o ile po przed ni użyt kow -
nik ich nie uiścił.

2. Współ mał żo nek, o któ rym mo wa w § 12 ust. 2, jest
zwol nio ny z opłat okre ślo nych w ust. 1.

Za sa dy przy dzia łu dzia łek w ro dzin nych ogro dach dział ko wych
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§ 71
1. Wy so kość opła ty in we sty cyj nej (-) usta la za rząd

ROD we dług za sad okre ślo nych przez Kra jo wą 
Ra dę. 

2. Z opłat in we sty cyj nych zwol nio ny jest:
1) (-) przy za mia nie dzia łek w tym sa mym ROD,
2) współ mał żo nek lub oso ba bli ska przej mu ją ca

dział kę (-),
3) by ły współ mał żo nek przej mu ją cy dział kę po

roz wo dzie.

§ 72
1. Czło nek zwy czaj ny mo że użyt ko wać tyl ko jed ną

dział kę w ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
2. Czło nek zwy czaj ny oraz je go współ mał żo nek nie

mo że ubie gać się o nada nie pra wa użyt ko wa nia do -
dat ko wej dział ki. 

3. Współ mał żon ko wie użyt ku ją cy od dziel ne dział ki
przed za war ciem związ ku mał żeń skie go za cho wu -
ją do tych cza so we pra wo do tych dzia łek.

§ 73
1. Za rząd ROD mo że, w dro dze uchwa ły, od dać dział -

kę w bez płat ne użyt ko wa nie in sty tu cjom pro wa -
dzą cym dzia łal ność spo łecz ną, oświa to wą, kul-
tu ral ną, wy cho waw czą, re ha bi li ta cyj ną, do bro czyn -
ną lub opie ki spo łecz nej.

2. Uchwa ła, o któ rej mo wa w ust. 1, po dej mo wa na
jest na wnio sek oso by umo co wa nej do re pre zen to -
wa nia za in te re so wa nej in sty tu cji.

3. Po sta no wie nie § 67 sto su je się od po wied nio.
4. Szcze gó ło we za sa dy ko rzy sta nia z dział ki oraz

urzą dzeń i obiek tów ROD przez in sty tu cje, o któ -
rych mo wa w ust. 1, okre śla Kra jo wa Ra da.

§ 74
1. Naj wyż szym or ga nem sa mo rzą du PZD w ROD jest

wal ne ze bra nie.
2. Pra wo uczest ni cze nia w wal nym ze bra niu ma każ -

dy czło nek zwy czaj ny z da ne go ROD.
3. W wal nym ze bra niu mo gą brać udział z gło sem do -

rad czym przed sta wi cie le or ga nów wyż sze go stop -
nia.

§ 75
1. W ROD po sia da ją cych po nad 300 człon ków zwy -

czaj nych lub skła da ją cych się z kil ku te re nów, za -
miast wal nych ze brań, mo gą od by wać się
kon fe ren cje de le ga tów. 

2. Pra wo uczest ni cze nia w kon fe ren cji de le ga tów ma -
ją de le ga ci wy bra ni na ze bra niach kół we dług za sad
usta lo nych przez za rząd ROD.

3. De cy zję o od by wa niu w ROD kon fe ren cji de le ga -
tów po dej mu je za rząd. Za sa dy or ga ni za cji kół okre -
śla re gu la min ROD.

4. Do kon fe ren cji de le ga tów ma ją za sto so wa nie po -
sta no wie nia do ty czą ce wal nych ze brań.

§ 76
1. Wal ne ze bra nia mo gą być zwy czaj ne i nad zwy czaj -

ne.
2. Zwy czaj ne wal ne ze bra nia dzie lą się na:

1) spra woz daw czo -wy bor cze,
2) spra woz daw cze, od by wa ne co rocz nie.

§ 77
1. Wal ne ze bra nie zwo łu je za rząd i pro po nu je po rzą -

dek ob rad. O ter mi nie i pro po no wa nym po rząd ku
ze bra nia za rząd za wia da mia okrę go wy za rząd.

2. Wal ne ze bra nie od by wa się do 30 kwiet nia da ne go
ro ku. Od stęp stwa od te go ter mi nu do pusz czal ne są
za zgo dą pre zy dium okrę go we go za rzą du.

§ 78
O ter mi nie, miej scu i po rząd ku ob rad wal ne go ze bra nia
za rząd za wia da mia pi sem nie - za po śred nic twem pocz ty
lub do rę cza jąc za wia do mie nie bez po śred nio za po kwi to -
wa niem - człon ków zwy czaj nych na co naj mniej 14 dni
przed ter mi nem wal ne go ze bra nia. Za wia do mie nie mo że
być wy sła ne człon ko wi zwy czaj ne mu pocz tą elek tro nicz -
ną, je że li uprzed nio wy ra ził na to pi sem ną zgo dę, po da jąc
ad res, na któ ry za wia do mie nie po win no być wy sła ne.

§ 79
1. Wal ne ze bra nie w pierw szym ter mi nie jest pra wo -

moc ne przy obec no ści po nad po ło wy człon ków
zwy czaj nych da ne go ROD.

2. Wal ne ze bra nie mo że od być się w dru gim ter mi nie,
co naj mniej pół go dzi ny po wy zna czo nej go dzi nie
roz po czę cia w pierw szym ter mi nie, o ile w za wia -
do mie niu o ze bra niu po da no rów nież moż li wość
od by cia go w dru gim ter mi nie i po uczo no człon -
ków o tym, że uchwa ły pod ję te w dru gim ter mi nie
są waż ne i obo wią zu ją wszyst kich człon ków bez

Wal ne ze bra nie
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wzglę du na licz bę obec nych na ze bra niu.
3. Prze pi sy ust. 2 nie ma ją za sto so wa nia do kon fe ren -

cji de le ga tów.

§ 80
1. Uchwa ły wal nych ze brań od by tych w dru gim ter -

mi nie są waż ne bez wzglę du na licz bę człon ków
obec nych na tym ze bra niu. 

2. Uchwa ły kon fe ren cji de le ga tów są waż ne, je że li
zo sta ły pod ję te przy obec no ści po nad po ło wy licz -
by wy bra nych de le ga tów.

§ 81
Prze wod ni czą ce go wal ne go ze bra nia wy bie ra ją spo śród
sie bie obec ni na ze bra niu człon ko wie zwy czaj ni z ROD
w gło so wa niu jaw nym, zwy kłą więk szo ścią gło sów, z za -
strze że niem § 42 ust. 5. 

§ 82
Do wal ne go ze bra nia spra woz daw cze go na le ży:

1) do ko na nie oce ny dzia łal no ści za rzą du ROD za
okres spra woz daw czy na pod sta wie przed sta -
wio ne go spra woz da nia za rzą du,

2) roz pa trze nie spra woz da nia i wnio sków ko mi sji
re wi zyj nej do ty czą cych dzia łal no ści za rzą du 
w okre sie spra woz daw czym,

3) roz pa trze nie spra woz da nia ko mi sji roz jem czej 
i jej wnio sków,

4) za po zna nie się z wy ni ka mi kon tro li dzia łal no ści
za rzą du prze pro wa dzo nej przez or gan wyż sze go
stop nia,

5) za twier dze nie, na wnio sek ko mi sji re wi zyj nej,
spra woz da nia z dzia łal no ści za rzą du oraz spra -
woz da nia fi nan so we go ROD,

6) uchwa la nie rocz nych pla nów pra cy i pre li mi na -
rzy fi nan so wych ROD,

7) uchwa la nie nie zbęd nych opłat na po trze by ROD
wraz z ter mi nem ich uisz cze nia,

8) pod ję cie uchwa ły w spra wie wy ko ny wa nia prac
na rzecz ROD,

9) pod ję cie od dziel nej uchwa ły w spra wie każ de go
za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go 
w ROD ze wska za niem udzia łu człon ków zwy -
czaj nych w pra cach na ten cel,

10) roz pa trze nie wnio sków zgła sza nych na ze bra -
niu i pod ję cie sto sow nych uchwał.

§ 83
1. Wal ne ze bra nie spra woz daw cze mo że zło żyć wnio -

sek w for mie uchwa ły o od wo ła nie or ga nu ROD 
w przy pad ku nie przy ję cia spra woz da nia z je go
dzia łal no ści. Wnio ski o od wo ła nie przed kła da się
wła ści we mu or ga no wi wyż sze go stop nia.

2. W ra zie nie przy ję cia spra woz da nia or ga nu ROD

wal ne ze bra nie spra woz daw cze mo że go od wo łać i
po wo łać w je go miej sce no wy or gan ROD, je że li
pod czas gło so wa nia obec nych jest po nad po ło wa
człon ków zwy czaj nych da ne go ROD, a uchwa ła
za pa dła bez względ ną więk szo ścią gło sów. Po sta -
no wie nie § 50 ust. 4 i 5 sto su je się od po wied nio. 

3. Wal ne ze bra nie spra woz daw cze do ko nu je wy bo -
rów uzu peł nia ją cych do or ga nów ROD.

§ 84
Do kom pe ten cji wal ne go ze bra nia spra woz daw czo -

wy bor cze go na le ży po nad to:
1) uchwa le nie pro gra mu dzia ła nia na okres ka den -

cji,
2) udzie le nie ab so lu to rium ustę pu ją ce mu za rzą do -

wi,
3) usta le nie licz by człon ków za rzą du, ko mi sji re -

wi zyj nej i ko mi sji roz jem czej w gra ni cach prze -
wi dzia nych w sta tu cie,

4) wy bór człon ków za rzą du, ko mi sji re wi zyj nej 
i ko mi sji roz jem czej oraz de le ga tów na okrę go -
wy zjazd (re jo no wą kon fe ren cję przed zjaz do wą).

§ 85
Nie zwo ła nie wal ne go ze bra nia do dnia 30 kwiet nia mo -
że sta no wić pod sta wę do od wo ła nia za rzą du ROD i usta -
no wie nia or ga nu ko mi sa rycz ne go, któ ry dzia ła do chwi li
od by cia wal ne go ze bra nia i wy bo ru no we go za rzą du
ROD.

§ 86
1. Na ru sze nie po sta no wień sta tu tu do ty czą cych zwo -

ła nia i obo wiąz ków wal ne go ze bra nia mo że sta no -
wić pod sta wę do stwier dze nia je go nie waż no ści. 

2. W przy pad ku nie do ko na nia wy bo ru or ga nów, 
o któ rych mo wa w § 84 pkt 4, wal ne ze bra nie jest
nie waż ne.

3. Stwier dze nie nie waż no ści wal ne go ze bra nia na le ży
do okrę go we go za rzą du.

§ 87
1. Nad zwy czaj ne wal ne ze bra nie mo że być zwo ła ne

w każ dym cza sie do roz pa trze nia spraw na le żą cych
do kom pe ten cji wal nych ze brań spra woz daw czych
i spra woz daw czo -wy bor czych.

2. Z wła snej ini cja ty wy, na żą da nie 1/3 licz by człon -
ków zwy czaj nych da ne go ROD al bo na po le ce nie
or ga nu nad rzęd ne go, za rząd ROD zwo łu je nad zwy -
czaj ne wal ne ze bra nie w cią gu 30 dni od da ty zgło -
sze nia pi sem ne go żą da nia, a nad zwy czaj ną kon -
fe ren cję de le ga tów w cią gu 60 dni. Po sta no wie nie
§ 85 sto su je się od po wied nio.

3. Za rząd ROD mo że zwo łać nad zwy czaj ne wal ne ze -
bra nie na wnio sek ko mi sji re wi zyj nej ROD uchwa -
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lo ny więk szo ścią 2/3 gło sów jej skła du.
4. Do kom pe ten cji nad zwy czaj ne go wal ne go ze bra -

nia na le ży roz po zna nie spraw, dla któ rych zo sta ło
zwo ła ne.

5. Nad zwy czaj ne wal ne ze bra nie, zwo ła ne w try bie i
na za sa dach okre ślo nych sta tu tem, mo że po dej mo -

wać uchwa ły wy łącz nie w spra wach, dla któ rych
zo sta ło zwo ła ne i uwi docz nio nych w za wia do mie -
niach do star czo nych człon kom zwy czaj nym.

6. Za sa dy wy bo ru de le ga tów na nad zwy czaj ną kon -
fe ren cję usta la każ do ra zo wo pre zy dium okrę go we -
go za rzą du.

Za rząd ROD

§ 88
1. Za rząd pro wa dzi spra wy ROD i re pre zen tu je go na

ze wnątrz we dług za sad okre ślo nych w § 92.
2. Za rząd ROD skła da się z 5-11 człon ków. 
3. Licz bę człon ków za rzą du usta la wal ne ze bra nie

spra woz daw czo -wy bor cze w gra ni cach okre ślo -
nych w ust. 2. 

§ 89
1. Za rząd wy bie ra ze swe go gro na pre ze sa, wi ce pre -

ze sa (wi ce pre ze sów), se kre ta rza i skarb ni ka.
2. Za rząd do ko nu je po dzia łu obo wiąz ków po mię dzy

swo ich człon ków.
3. Pre zes kie ru je pra ca mi za rzą du.

§ 90
1. Po sie dze nia za rzą du zwo łu je pre zes lub za stę pu ją -

cy go w peł nie niu obo wiąz ków wi ce pre zes. Po sie -
dze nie na le ży zwo łać tak że na żą da nie co naj mniej
1/3 licz by człon ków za rzą du, na żą da nie ko mi sji
re wi zyj nej lub na po le ce nie or ga nu wyż sze go stop -
nia.

2. Po sie dze niu za rzą du prze wod ni czy pre zes lub za -
stę pu ją cy go w peł nie niu obo wiąz ków wi ce pre zes.

3. Po sie dze nia za rzą du po win ny od by wać się co naj -
mniej raz w mie sią cu.

§ 91 
1. Za rząd re pre zen tu je in te re sy ROD (-) przed or ga na -

mi sa mo rzą du te ry to rial ne go i ad mi ni stra cji rzą do -
wej w spra wach ad mi ni stra cyj nych i po dat ko wych.

2. Za rząd pro wa dzi spra wy ROD, a w szcze gól no ści:
1) re ali zu je obo wiąz ki wy ni ka ją ce z prze pi sów po -

dat ko wych do ty czą ce ROD,
2) re ali zu je uchwa ły wal ne go ze bra nia,
3) przyj mu je w po czet człon ków PZD i przy dzie la

dział ki, 
4) czu wa nad prze strze ga niem prze pi sów związ ko -

wych przez człon ków PZD,
5) pro wa dzi i od po wied nio za bez pie cza do ku men -

ta cję ROD, człon ków PZD – użyt kow ni ków
dzia łek,

6) pro wa dzi ewi den cję dzia łek oraz człon ków zwy -
czaj nych,

7) dba o es te tycz ny wy gląd ROD i or ga ni zu je dla
osią gnię cia te go ce lu pra ce na rzecz ROD oraz
kon kur sy,

8) spra wu je nad zór nad zgod nym z re gu la mi nem
ROD za go spo da ro wa niem dzia łek,

9) roz pa tru je i za ła twia skar gi do ty czą ce wy peł nia -
nia przez człon ków PZD ich obo wiąz ków wy ni -
ka ją cych z prze pi sów związ ko wych,

10) po wo łu je ogro do wych in struk to rów Spo łecz nej
Służ by In struk tor skiej,

11) po ma ga w or ga ni zo wa niu za opa trze nia człon -
ków zwy czaj nych w ROD w ma te ria ły i na rzę -
dzia po trzeb ne do pro wa dze nia upraw ogrod-
ni czych,

12) utrzy mu je w na le ży tym sta nie urzą dze nia ROD
sta no wią ce wła sność PZD,

13) opra co wu je pla ny oraz re ali zu je in we sty cje i re -
mon ty zgod nie z try bem i za sa da mi obo wią zu -
ją cy mi w PZD,

14) go spo da ru je fun du sza mi prze zna czo ny mi na
po trze by ROD w spo sób zgod ny z obo wią zu ją -
cy mi prze pi sa mi i pla nem fi nan so wym uchwa -
lo nym przez wal ne ze bra nie,

15) usta la wy so kość opła ty in we sty cyj nej wno szo -
nej (-) we dług za sad okre ślo nych przez Kra jo wą
Ra dę,

16) po bie ra skład ki człon kow skie, opła ty na rzecz
ROD oraz in ne na leż no ści,

17) ter mi no wo re gu lu je zo bo wią za nia ROD,
18) ter mi no wo roz li cza i od pro wa dza na leż ne

skład ki człon kow skie i wpi so we do or ga nu wyż -
sze go stop nia we dług za sad usta lo nych przez
Kra jo wą Ra dę,

19) pro wa dzi in ne spra wy ROD, zgod nie z po sta no -
wie nia mi sta tu tu, re gu la mi nu ROD, uchwa ła mi
wal ne go ze bra nia, uchwa ła mi or ga nów nad rzęd -
nych, a tak że wy ko nu je pra wo moc ne orze cze nia
ko mi sji roz jem czych.
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§ 92
1. W za kre sie swo ich kom pe ten cji okre ślo nych ni niej -

szym sta tu tem za rząd dzia ła w imie niu i re pre zen -
tu je ROD na ze wnątrz, w tym w spra wach są-
do wych, ad mi ni stra cyj nych i po dat ko wych (spra -
wy zwy kłe go za rzą du). 

2. Do spraw zwy kłe go za rzą du na le ży w szcze gól no -
ści za wie ra nie umów w spra wach zwią za nych 
z bie żą cym funk cjo no wa niem ROD.

3. Pre zes za rzą du łącz nie z in nym człon kiem za rzą du
umo co wa ny jest do skła da nia oświad czeń wo li 
w imie niu ROD, w tym do usta na wia nia peł no moc -
ni ków pro ce so wych w spra wach okre ślo nych 
w ust. 1.

4. W spra wach prze kra cza ją cych za kres zwy kłe go za -
rzą du wy ma ga na jest zgo da pre zy dium okrę go we -
go za rzą du. 

§ 93
1. W po wia tach, gmi nach, mia stach i dziel ni cach

miast pre zy dium okrę go we go za rzą du mo że po wo -
łać ko le gia pre ze sów za rzą dów ROD.

2. Ko le gia pre ze sów sta no wią fo rum wy mia ny do -
świad czeń i usta la ją kie ru nek współ pra cy za in te re -
so wa nych ROD z sa mo rzą dem te ry to rial nym. 

3. Za da nia i tryb pra cy ko le giów pre ze sów usta la Pre -
zy dium Kra jo wej Ra dy.

Ko mi sja re wi zyj na ROD

§ 94
1. Dzia łal ność kon tro l ną w ROD pro wa dzi ko mi sja

re wi zyj na.
2. Ko mi sja re wi zyj na ROD skła da się z 3-9 człon ków. 
3. Licz bę człon ków ko mi sji re wi zyj nej usta la wal ne

ze bra nie spra woz daw czo -wy bor cze w gra ni cach
okre ślo nych w ust. 2. 

§ 95
1. Ko mi sja re wi zyj na wy bie ra ze swe go gro na prze -

wod ni czą ce go, je go za stęp cę (za stęp ców) i se kre ta -
rza.

2. Uchwa ły ko mi sji re wi zyj nej są waż ne, je że li zo sta -
ły pod ję te zwy kłą więk szo ścią gło sów jej człon ków
przy udzia le prze wod ni czą ce go lub je go za stęp cy.

§ 96
1. Ko mi sja re wi zyj na do ko nu je, co naj mniej dwa ra -

zy w ro ku ka len da rzo wym, kon tro li i oce ny dzia -
łal no ści za rzą du, w tym fi nan so wej.

2. Ko mi sja re wi zyj na prze pro wa dza kon tro le z wła -
snej ini cja ty wy lub na po le ce nie okrę go wej ko mi -
sji re wi zyj nej.

§ 97
1. Dla oce ny dzia łal no ści za rzą du ko mi sja re wi zyj na

prze pro wa dza kon tro le obej mu ją ce wy ko na nie
uchwał wal ne go ze bra nia do ty czą cych pla nu pra cy
po przez usto sun ko wa nie się do wy ko na nia pre li mi -
na rza i spo rzą dzo ne go przez za rząd spra woz da nia
me ry to rycz ne go i fi nan so we go.

2. Wy ni ki kon tro li oraz oce nę rocz nej dzia łal no ści za -
rzą du ko mi sja re wi zyj na przed sta wia wraz z wnio -
ska mi na wal nym ze bra niu. Oce na za okres ka -
den cji przed sta wia na jest na wal nym ze bra niu spra -
woz daw czo-wy bor czym z wnio skiem w spra wie
ab so lu to rium dla ustę pu ją ce go za rzą du. 

3. Wy ni ki kon tro li, o któ rych mo wa w ust. 1, wraz 
z wnio ska mi ko mi sja przed sta wia na po sie dze niu
za rzą du.

4. Pro to ko ły kon tro li oraz wnio ski ko mi sja re wi zyj na
prze ka zu je za rzą do wi w ter mi nie 14 dni od da ty
prze pro wa dze nia kon tro li, a w ra zie stwier dze nia
uchy bień tak że okrę go we mu za rzą do wi.

§ 98
Szcze gó ło wy tryb prze pro wa dza nia kon tro li okre ślo ny jest
w re gu la mi nie kon tro li ko mi sji re wi zyj nych PZD uchwa -
la nym przez Kra jo wą Ko mi sję Re wi zyj ną.

Ko mi sja roz jem cza ROD

§ 99
1. Dzia łal ność orze ka ją cą, roz jem czą i me dia cyj ną 

w ROD pro wa dzi ko mi sja roz jem cza.

2. Ko mi sja roz jem cza skła da się z 3-9 człon ków. 
3. Licz bę człon ków ko mi sji roz jem czej usta la wal ne

ze bra nie spra woz daw czo -wy bor cze w gra ni cach
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okre ślo nych w ust. 2. 
4. Ko mi sja roz jem cza wy bie ra ze swe go gro na prze wod -

ni czą ce go, je go za stęp cę (za stęp ców) i se kre ta rza.

§ 100
1. Ko mi sja roz jem cza po dej mu je de cy zje w for mie

po sta no wień lub orze czeń.
2. Po sta no wie nia i orze cze nia ko mi sji roz jem czej są

waż ne, je że li zo sta ły pod ję te zwy kłą więk szo ścią
gło sów ze spo łu orze ka ją ce go. W przy pad ku rów -
nej licz by gło sów de cy du je głos prze wod ni czą ce go
ze spo łu orze ka ją ce go.

§ 101
1. W ce lu re ali za cji swo ich za dań ko mi sja roz jem cza

po wo łu je ze swe go gro na co naj mniej je den ze spół
orze ka ją cy.

2. Ze spół orze ka ją cy skła da się z co naj mniej 3 człon -
ków ko mi sji roz jem czej, w tym z prze wod ni czą ce -
go lub je go za stęp cy.

3. Ze spo ły orze ka ją ce wy da ją po sta no wie nia i orze -
cze nia w imie niu ko mi sji roz jem czej.

§ 102
1. Do ko mi sji roz jem czej na le ży:
1) roz po zna wa nie i roz strzy ga nie od wo łań człon ków

zwy czaj nych od uchwał za rzą du ROD w spra wie
po zba wie nia człon ko stwa zwy czaj ne go, z wy łą cze -
niem uchwał pod ję tych w związ ku ze spra wo wa -
niem man da tu w or ga nach PZD,

2) roz po zna wa nie i roz strzy ga nie od wo łań człon ków
zwy czaj nych od uchwał za rzą du ROD w spra wie
wy mie rze nia ka ry po rząd ko wej,

3) pro wa dze nie me dia cji w spo rach po mię dzy człon -
ka mi zwy czaj ny mi.

2. Ko mi sja roz jem cza ma pra wo uchy lać uchwa ły za -
rzą du ROD, o któ rych mo wa w ust. 1.

§ 103
Człon ko wi PZD oraz za rzą do wi ROD przy słu gu je

pra wo od wo ła nia się od orze czeń ko mi sji roz jem -
czej ROD do Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej 
w ter mi nie 14 dni od da ty otrzy ma nia orze cze nia.
Od wo ła nie wno si się za po śred nic twem ko mi sji
roz jem czej ROD.

§ 104
1. Me dia cję, za zgo dą za in te re so wa nych stron, pro -

wa dzi ze spół ko mi sji roz jem czej w skła dzie trzy -
oso bo wym.

2. Je że li me dia cja nie za koń czy się ugo dą, spra wę
przej mu je za rząd ROD.

§ 105
1. Za war cie ugo dy na stę pu je w for mie pi sem nej. 
2. Ugo da sprzecz na z pra wem po wszech nie obo wią -

zu ją cym, po sta no wie nia mi sta tu tu lub re gu la mi nu
ROD, jest z mo cy pra wa nie waż na. Stwier dze nie
nie waż no ści na le ży do okrę go wej ko mi sji roz jem -
czej.

§ 106
1. Stro ny, któ re za war ły ugo dę, zo bo wią za ne są do jej

wy ko na nia i prze strze ga nia za war tych w niej usta -
leń.

2. Je że li jed na ze stron (lub obie) nie wy wią zu je się 
z wa run ków ugo dy, spra wę roz strzy ga za rząd ROD
zgod nie z prze pi sa mi związ ko wy mi.

§ 107
Szcze gó ło wy tryb roz po zna wa nia i pro wa dze nia

spraw wy mie nio nych w § 102 ust. 1 okre ślo ny jest
w re gu la mi nie po stę po wa nia ko mi sji roz jem czych
uchwa la nym przez Kra jo wą Ko mi sję Roz jem czą.

§ 108
1. Jed nost ka te re no wa PZD, zwa na da lej okrę giem,

dzia ła na rzecz i w in te re sie człon ków PZD i ROD
na ob sza rze swe go dzia ła nia.

2. Okręg ko rzy sta z oso bo wo ści praw nej PZD na za -
sa dach okre ślo nych w § 125.

§ 109
1. De cy zję o po wo ła niu okrę gu i usta le niu je go ob -

sza ru dzia ła nia po dej mu je Kra jo wa Ra da.
2. De cy zję o li kwi da cji, po łą cze niu lub zmia nie ob -

sza ru dzia ła nia okrę gu po dej mu je Kra jo wa Ra da.

Roz dział VII
Jednostka terenowa PZD

Zasady ogólne
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§ 110
1. Naj wyż szym or ga nem sa mo rzą du PZD w okrę gu

jest okrę go wy zjazd de le ga tów.
2. Pra wo uczest ni cze nia w okrę go wym zjeź dzie de le -

ga tów ma ją de le ga ci ROD, wy bra ni na wal nych ze -
bra niach (kon fe ren cjach de le ga tów) spra woz -
daw czo-wy bor czych, z za strze że niem § 111 lub 
§ 118 ust. 6.

3. W okrę go wych zjaz dach de le ga tów bio rą udział 
z gło sem do rad czym człon ko wie ustę pu ją cych
władz okrę gu nie bę dą cy de le ga ta mi oraz przed sta -
wi cie le or ga nów wyż sze go stop nia.

4. Okrę go wy zjazd de le ga tów ma pra wo wy brać 
w skład or ga nów, okre ślo nych w § 116 pkt 4, każ -
de go człon ka zwy czaj ne go ma ją ce go pra wo do
udzia łu w zjeź dzie.

§ 111
1. W okrę gach po sia da ją cych po nad 25 000 człon ków

zwy czaj nych de le ga ci na okrę go wy zjazd de le ga -
tów mo gą być wy bie ra ni na re jo no wych kon fe ren -
cjach przed zjaz do wych. 

2. Pra wo uczest ni cze nia w re jo no wych kon fe ren cjach
przed zjaz do wych ma ją de le ga ci wy bra ni na wal -
nych ze bra niach (kon fe ren cjach de le ga tów). 

3. De cy zję o od by wa niu re jo no wych kon fe ren cji
przed zjaz do wych po dej mu je okrę go wy za rząd 
w dro dze uchwa ły, okre śla jąc w niej po dział okrę -
gu na re jo ny oraz ilość de le ga tów wy bie ra nych
przez te kon fe ren cje na okrę go wy zjazd.

4. Wy bór de le ga tów na okrę go wy zjazd od by wa się
w spo sób jed no li ty w ca łym okrę gu – bez po śred -
nio na wal nych ze bra niach (kon fe ren cjach de le ga -
tów) al bo na re jo no wych kon fe ren cjach przed-
zjaz do wych.

§ 112
Okrę go wy zjazd de le ga tów mo że być:

1) zwy czaj ny,
2) nad zwy czaj ny.

§ 113
1. Zwy czaj ny okrę go wy zjazd zwo łu je okrę go wy za -

rząd w ostat nim ro ku ka den cji.
2. Osta tecz ny ter min od by cia zwy czaj nych okrę go -

wych zjaz dów usta la Kra jo wa Ra da.

§ 114
Nie zwo ła nie zwy czaj ne go okrę go we go zjaz du w ter mi nie
okre ślo nym w § 113 ust. 2, sta no wi pod sta wę do je go
zwo ła nia przez Kra jo wą Ra dę.

§ 115
O ter mi nie, miej scu i po rząd ku ob rad okrę go we go

zjaz du okrę go wy za rząd za wia da mia pi sem nie – za
po śred nic twem pocz ty lub do rę cza jąc za wia do mie -
nie bez po śred nio za po kwi to wa niem – wy bra nych
de le ga tów na co naj mniej 14 dni przed ter mi nem
okrę go we go zjaz du.

§ 116
Do zwy czaj ne go okrę go we go zjaz du na le ży:

1) wy ty cza nie kie run ków dzia łal no ści PZD na te -
re nie okrę gu,

2) roz pa trze nie i za twier dze nie spra woz dań z dzia -
łal no ści okrę go we go za rzą du, okrę go wej ko mi -
sji re wi zyj nej i okrę go wej ko mi sji roz jem czej za
okres ka den cji oraz udzie le nie ab so lu to rium
ustę pu ją ce mu okrę go we mu za rzą do wi,

3) uchwa le nie pro gra mu dzia ła nia okrę gu,
4) usta le nie licz by i wy bór człon ków okrę go we go

za rzą du, okrę go wej ko mi sji re wi zyj nej i okrę go -
wej ko mi sji roz jem czej oraz wy bór de le ga tów na
Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD,

5) roz pa trze nie wnio sków, zgło szo nych na zjeź dzie
i pod ję cie sto sow nych uchwał,

6) roz pa trze nie wszyst kich in nych spraw, do ty czą -
cych ROD na te re nie okrę gu, nie za strze żo nych
do kom pe ten cji in nych or ga nów PZD.

§ 117
1. Na ru sze nie po sta no wień sta tu tu do ty czą cych zwo -

ła nia i obo wiąz ków okrę go we go zjaz du mo że sta -
no wić pod sta wę do stwier dze nia je go nie waż no ści.

2. W przy pad ku nie do ko na nia wy bo ru or ga nów, 
o któ rych mo wa w § 116 pkt 4, okrę go wy zjazd jest
nie waż ny.

3. Stwier dze nie nie waż no ści okrę go we go zjaz du na le -
ży do Kra jo wej Ra dy.

§ 118
1. Nad zwy czaj ny okrę go wy zjazd de le ga tów zwo łu je

się w ra zie ko niecz no ści roz pa trze nia spraw na le żą -
cych do kom pe ten cji zwy czaj ne go okrę go we go
zjaz du.

2. Do nad zwy czaj ne go okrę go we go zjaz du na le ży
roz po zna nie spraw, dla któ rych zo stał zwo ła ny. 

3. Nad zwy czaj ny okrę go wy zjazd zwo łu je okrę go wy
za rząd z wła snej ini cja ty wy lub na żą da nie Kra jo -
wej Ra dy. Okrę go wy za rząd mo że go rów nież zwo -
ły wać na wnio sek okrę go wej ko mi sji re wi zyj nej,
uchwa lo ny więk szo ścią 2/3 gło sów jej skła du.

4. Nad zwy czaj ny okrę go wy zjazd zwo łu je się w cią -

Okrę go wy Zjazd De le ga tów
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gu 3 mie się cy od da ty zgło sze nia żą da nia. Po sta no -
wie nie § 114 sto su je się od po wied nio.

5. Nad zwy czaj ny okrę go wy zjazd zwo ła ny w try bie i
na za sa dach okre ślo nych sta tu tem, mo że po dej mo -
wać uchwa ły wy łącz nie w spra wach, dla któ rych

zo stał zwo ła ny i uwi docz nio nych w za wia do mie -
niach do star czo nych de le ga tom.

6. Za sa dy wy bo ru de le ga tów na nad zwy czaj ny okrę -
go wy zjazd de le ga tów usta la każ do ra zo wo Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy.

Okrę go wy Za rząd

§ 119
1. Okrę go wy za rząd pro wa dzi spra wy okrę gu i re pre -

zen tu je go na ze wnątrz we dług za sad okre ślo nych
w § 125.

2. Okrę go wy za rząd skła da się z 19-39 człon ków. 
3. Licz bę człon ków za rzą du usta la okrę go wy zjazd

de le ga tów w gra ni cach okre ślo nych w ust. 2. 

§ 120
1. Okrę go wy za rząd wy bie ra ze swe go gro na pre ze -

sa, wi ce pre ze sa (wi ce pre ze sów), se kre ta rza i skarb -
ni ka.

2. Pre zes kie ru je pra ca mi okrę go we go za rzą du.

§ 121
1. Po sie dze nia okrę go we go za rzą du zwo łu je pre zes

lub za stę pu ją cy go w peł nie niu obo wiąz ków wi ce -
pre zes. Po sie dze nie na le ży tak że zwo łać w ter mi -
nie trzy dzie stu dni od zło że nia pi sem ne go żą da nia
przez okrę go wą ko mi sję re wi zyj ną,  Kra jo wą Ra dę
lub co naj mniej 1/3 licz bę człon ków okrę go we go
za rzą du.

2. Po sie dze niu okrę go we go za rzą du prze wod ni czy
pre zes lub za stę pu ją cy go w peł nie niu obo wiąz ków
wi ce pre zes.

3. Po sie dze nia okrę go we go za rzą du po win ny od by -
wać się co naj mniej trzy ra zy w ro ku.

4. Tryb pra cy okrę go we go za rzą du okre śla re gu la min
uchwa lo ny przez okrę go wy za rząd. Re gu la min
pod le ga re je stra cji przez Kra jo wą Ra dę.

§ 122
Okrę go wy za rząd re pre zen tu je in te re sy ROD i współ pra -
cu je z or ga na mi sa mo rzą du te ry to rial ne go i te re no wą ad -
mi ni stra cją rzą do wą z ob sza ru dzia ła nia okrę gu w za kre sie
za kła da nia, funk cjo no wa nia i roz wo ju ROD.

§ 123 
Do okrę go we go za rzą du na le ży pro wa dze nie spraw

okrę gu, a w szcze gól no ści:
1) skła da nie spra woz dań ze swej dzia łal no ści na

okrę go wym zjeź dzie de le ga tów,
2) uchwa la nie rocz nych pla nów pra cy i pre li mi na -

rzy fi nan so wych, okre so we do ko ny wa nie ocen
wy ko na nia tych pla nów,

3) za twier dza nie spra woz da nia z wy ko na nia pla nu
pra cy,

4) za twier dze nie spra woz da nia fi nan so we go okrę -
gu,

5) gro ma dze nie środ ków fi nan so wych okrę gu i za -
rzą dza nie ni mi,

6) przyj mo wa nie rocz nych zbior czych pre li mi na -
rzy fi nan so wych i spra woz dań fi nan so wych
ROD,

7) roz pa try wa nie spra woz dań i wnio sków pre zy -
dium okrę go we go za rzą du oraz po dej mo wa nie
sto sow nych uchwał,

8) usta la nie za sad wy bo ru de le ga tów na okrę go wy
zjazd PZD,

9) stwier dza nie nie waż no ści wal nych ze brań (kon -
fe ren cji de le ga tów),

10) zmie nia nie, uchy la nie lub stwier dza nie nie waż -
no ści uchwał wal nych ze brań (kon fe ren cji de le -
ga tów),

11) zmie nia nie, uchy la nie lub stwier dza nie nie waż -
no ści uchwał za rzą dów ROD,

12) za wie sza nie lub od wo ły wa nie za rzą dów ROD
lub ich człon ków oraz po wo ły wa nie za rzą dów
ko mi sa rycz nych ROD, a tak że stwier dza nie wy -
ga śnię cia man da tów człon ków za rzą dów ROD,

13) udzie la nie zgo dy za rzą dom ROD na dzia ła nie
prze kra cza ją ce za kres zwy kłe go za rzą du, 
z wy łą cze niem spraw okre ślo nych w § 150 
ust. 2 pkt 25,

14) wy ra ża nie zgo dy na bu do wę i mo der ni za cję na
te re nie ROD urzą dzeń i obiek tów sta no wią cych
wła sność PZD oraz nad zór nad jej re ali za cją,

15) pro wa dze nie in we sty cji zwią za nych z za kła da -
niem i mo der ni za cją ROD,

16) po dej mo wa nie uchwał w spra wie łą cze nia lub
po dzia łu ROD,

17) spra wo wa nie nad zo ru nad za rzą da mi ROD 
w za kre sie wy peł nia nia ich obo wiąz ków, 

18) spra wo wa nie nad zo ru nad za rzą da mi ROD 
w za kre sie zgod ne go z re gu la mi nem ROD za go -
spo da ro wa nia ogro du,
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19) za twier dza nie pla nów za go spo da ro wa nia no -
wych oraz zmian pla nów za go spo da ro wa nia ist -
nie ją cych ogro dów,

20) po dej mo wa nie uchwał w spra wie cza so we go
za ję cia te re nu ROD,

21) opi nio wa nie wnio sków do ty czą cych li kwi da cji
ca ło ści lub czę ści ROD oraz jej prze pro wa dze -
nie,

22) ter mi no we roz li cza nie i od pro wa dza nie na leż -
nej skład ki człon kow skiej i wpi so we go do or ga -
nu wyż sze go stop nia we dług za sad usta lo nych
przez Kra jo wą Ra dę,

23) usta la nie wy so ko ści opła ty in we sty cyj nej w no -
wych ROD,

24) pro wa dze nie ewi den cji ROD, 
25) pro wa dze nie ewi den cji człon ków PZD z ob sza -

ru dzia ła nia okrę gu, 
26) pro wa dze nie Re je stru Człon ków Or ga nów PZD

w czę ści do ty czą cej człon ków or ga nów ROD 
z ob sza ru dzia ła nia okrę gu,

27) udzie la nie po mo cy za rzą dom ROD w za kre sie
spraw okre ślo nych w § 91,

28) roz pa try wa nie i za ła twia nie skarg do ty czą cych
dzia łal no ści za rzą dów ROD oraz za go spo da ro -
wa nia ROD,

29) or ga ni zo wa nie i pro wa dze nie ośrod ków szko le -
nia oraz ośrod ków fi nan so wo -księ go wych dla
ROD.

§ 124
1. W ce lu re ali za cji za dań okre ślo nych w § 123 okrę -

go wy za rząd po wo łu je ze swe go gro na pre zy dium.
2. Pre zy dium skła da się z 7-11 człon ków okrę go we go

za rzą du, w tym z pre ze sa, wi ce pre ze sa (wi ce pre ze -
sów), se kre ta rza i skarb ni ka.

3. Pre zy dium wy stę pu je w imie niu okrę go we go za -
rzą du, pro wa dząc spra wy i wy ko nu jąc za da nia
okre ślo ne w § 123 (za wy jąt kiem pkt 1-4 i 6-10)
oraz w in nych po sta no wie niach ni niej sze go sta tu tu
od no szą cych się do pre zy dium.

4. Pre zy dium po dej mu je de cy zje w for mie i na za sa -
dach okre ślo nych w § 54.

§ 125
1. W za kre sie swo ich kom pe ten cji okre ślo nych ni niej -

szym sta tu tem okrę go wy za rząd dzia ła w imie niu 
i re pre zen tu je okręg na ze wnątrz, w tym w spra -
wach są do wych, ad mi ni stra cyj nych i po dat ko wych.

2. W szcze gól no ści okrę go wy za rząd wy stę pu je 
w spra wach do ty czą cych grun tów za ję tych przez
ROD, w spra wach człon kow skich po wy czer pa niu
po stę po wa nia we wnątrz związ ko we go oraz w spra -
wach do ty czą cych funk cjo no wa nia ROD, ich or ga -
nów i człon ków tych or ga nów.

3. Okrę go wy za rząd mo że prze jąć pro wa dze nie spraw
i po stę po wań są do wych, ad mi ni stra cyj nych i po -
dat ko wych pro wa dzo nych przez za rząd ROD.

4. Do skła da nia oświad czeń wo li w za kre sie okre ślo -
nym w ust. 1, w tym usta na wia nia peł no moc ni ków
pro ce so wych, ko niecz ne jest współ dzia ła nie:

1) pre ze sa okrę go we go za rzą du z in nym człon kiem
pre zy dium okrę go we go za rzą du al bo,

2) upo waż nio ne go przez pre ze sa okrę go we go za rzą -
du wi ce pre ze sa z in nym człon kiem pre zy dium
okrę go we go za rzą du.

§ 126
1. Okrę go wy za rząd mo że two rzyć de le ga tu ry re jo no -

we ja ko swo je jed nost ki po moc ni cze ma ją ce na ce -
lu uspraw nie nie dzia ła nia okrę go we go za rzą du,
ob słu gi sta tu to wej człon ków zwy czaj nych oraz uła -
twie nie współ pra cy okrę gu z ogro da mi.

2. Na ob sza rze swo je go dzia ła nia de le ga tu ry re jo no we
wy stę pu ją w imie niu okrę go we go za rzą du, pro wa -
dząc spra wy i wy ko nu jąc za da nia okre ślo ne 
w § 123 pkt 27-29.  De le ga tu ry re jo no we opi niu ją
spra wy okre ślo ne w § 123 pkt 13-20.

3. De cy zję o po wo ła niu i li kwi da cji de le ga tu ry re jo -
no wej oraz o usta le niu jej ob sza ru dzia ła nia po dej -
mu je okrę go wy za rząd.

4. De le ga tu ra re jo no wa skła da się z co naj mniej 
3 człon ków okrę go we go za rzą du z ob sza ru dzia ła -
nia da nej de le ga tu ry re jo no wej, któ rzy wy bie ra ją
ze swe go gro na prze wod ni czą ce go.

5. Ob słu gę me ry to rycz ną i fi nan so wą de le ga tu ry re -
jo no wej pro wa dzi okrę go wy za rząd.

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na

§ 127
1. Dzia łal ność kon tro l ną w okrę gu pro wa dzi okrę go -

wa ko mi sja re wi zyj na.
2. Okrę go wa ko mi sja re wi zyj na skła da się z 7-11

człon ków.

3. Licz bę człon ków okrę go wej ko mi sji re wi zyj nej
usta la okrę go wy zjazd de le ga tów w gra ni cach okre -
ślo nych w ust. 2.
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§ 128
1. Okrę go wa ko mi sja re wi zyj na wy bie ra ze swe go

gro na prze wod ni czą ce go, za stęp cę (za stęp ców) 
i se kre ta rza.

2. Uchwa ły okrę go wej ko mi sji re wi zyj nej są waż ne,
je że li zo sta ły pod ję te zwy kłą więk szo ścią gło sów
jej człon ków przy udzia le prze wod ni czą ce go lub
je go za stęp cy.

§ 129
1. Okrę go wa ko mi sja re wi zyj na prze pro wa dza kon -

tro lę dzia łal no ści sta tu to wej okrę go we go za rzą du
co naj mniej dwa ra zy w ro ku, a kon tro lę ROD 
w mia rę po trze by.

2. Okrę go wa ko mi sja re wi zyj na do ko nu je ba da nia  
i opi niu je spra woz da nia fi nan so we okrę go we go za -
rzą du oraz zbior cze spra woz da nia fi nan so we 
z ROD.

3. Okrę go wa ko mi sja re wi zyj na prze pro wa dza kon -
tro le z wła snej ini cja ty wy lub na po le ce nie Kra jo -

wej Ko mi sji Re wi zyj nej.
4. Okrę go wa ko mi sja re wi zyj na nad zo ru je ko mi sje re -

wi zyj ne ROD.

§ 130
Do okrę go wej ko mi sji re wi zyj nej na le ży po nad to:

1) kon tro la do cho dów i wy dat ków okrę go we go za -
rzą du,

2) oce na wy ni ków rocz nej dzia łal no ści sta tu to wej 
i fi nan so wej okrę go we go za rzą du,

3) ana li za i oce na dzia łal no ści fi nan so wej ROD,
4) opra co wy wa nie spra woz dań i wnio sków na

okrę go wy zjazd de le ga tów oraz sta wia nie wnio -
sku w spra wie udzie le nia okrę go we mu za rzą do -
wi ab so lu to rium.

§ 131
Szcze gó ło wy tryb prze pro wa dza nia kon tro li okre ślo ny jest
w re gu la mi nie kon tro li ko mi sji re wi zyj nych PZD uchwa -
la nym przez Kra jo wą Ko mi sję Re wi zyj ną.

§ 132
1. Dzia łal ność orze ka ją cą i roz jem czą w okrę gu pro -

wa dzi okrę go wa ko mi sja roz jem cza.
2. Okrę go wa ko mi sja roz jem cza skła da się z 7-11

człon ków. 
3. Licz bę człon ków okrę go wej ko mi sji roz jem czej

usta la okrę go wy zjazd de le ga tów w gra ni cach okre -
ślo nych w ust. 2.

4. Okrę go wa ko mi sja roz jem cza wy bie ra ze swe go
gro na prze wod ni czą ce go, za stęp cę (za stęp ców) 
i se kre ta rza.

§ 133
1. Okrę go wa ko mi sja roz jem cza po dej mu je de cy zje

w for mie po sta no wień lub orze czeń.
2. Po sta no wie nia i orze cze nia okrę go wej ko mi sji roz -

jem czej są waż ne, je że li zo sta ły pod ję te zwy kłą
więk szo ścią gło sów ze spo łu orze ka ją ce go. W przy -
pad ku rów nej licz by gło sów de cy du je głos prze -
wod ni czą ce go ze spo łu orze ka ją ce go.

§ 134
1. W ce lu re ali za cji swo ich za dań okrę go wa ko mi sja

roz jem cza po wo łu je ze swe go gro na ze spo ły orze -
ka ją ce.

2. Ze spół orze ka ją cy skła da się z co naj mniej 3 człon -
ków ko mi sji roz jem czej, w tym z prze wod ni czą ce -

go lub je go za stęp cy.
3. Ze spo ły orze ka ją ce wy da ją po sta no wie nia i orze -

cze nia w imie niu okrę go wej ko mi sji roz jem czej.

§ 135
1. Do okrę go wej ko mi sji roz jem czej na le ży:

1) roz po zna wa nie i roz strzy ga nie od wo łań od orze -
czeń ko mi sji roz jem czej ROD,

2) roz po zna wa nie i roz strzy ga nie od wo łań od
uchwał okrę go we go za rzą du (je go pre zy dium)
wy da nych na pod sta wie § 37 ust. 2,

3) stwier dza nie nie waż no ści za war tych ugód, okre -
ślo nych w § 105, któ re są sprzecz ne z pra wem
po wszech nie obo wią zu ją cym, po sta no wie nia mi
sta tu tu i re gu la mi nu ROD. 

2. Okrę go wa ko mi sja roz jem cza ma pra wo uchy lać
uchwa ły za rzą du ROD, o któ rych mo wa w § 102
ust. 1 pkt 1 i 2, a tak że uchwa ły okrę go we go za rzą -
du (je go pre zy dium) wy da ne na pod sta wie § 37 
ust. 2.

3. Orze cze nia okrę go wej ko mi sji roz jem czej, w spra -
wach okre ślo nych w ust. 1 pkt 1 i 2, są osta tecz ne.

§ 136
Okrę go wa ko mi sja roz jem cza spra wu je nad zór nad dzia -
łal no ścią ko mi sji roz jem czych ROD.

Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza
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§ 137
Szcze gó ło wy tryb roz po zna wa nia spraw wy mie nio nych
w § 135 ust.1 okre ślo ny jest w re gu la mi nie po stę po wa nia

ko mi sji roz jem czych uchwa la nym przez Kra jo wą Ko mi -
sję Roz jem czą.

Roz dział VIII
Jednostka krajowa PZD

Zasady ogólne

Kra jo wy Zjazd De le ga tów

§ 138
1. Jed nost ka kra jo wa PZD dzia ła na rzecz i w in te re -

sie człon ków PZD i ROD na te re nie ca łe go kra ju.

2. Jed nost ka kra jo wa PZD ko rzy sta z oso bo wo ści
praw nej PZD na za sa dach okre ślo nych w § 152. 

§ 139
1. Naj wyż szym or ga nem sa mo rzą du PZD jest Kra jo -

wy Zjazd De le ga tów.
2. Pra wo uczest ni cze nia w Kra jo wym Zjeź dzie De le -

ga tów ma ją de le ga ci wy bra ni na okrę go wych zjaz -
dach de le ga tów, z za strze że niem § 144 ust. 4.

3. W Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów bio rą udział 
z gło sem do rad czym człon ko wie ustę pu ją cych
władz kra jo wych nie bę dą cy de le ga ta mi.

4. Kra jo wy Zjazd De le ga tów ma pra wo wy brać 
w skład or ga nów, okre ślo nych w § 143 pkt 4, każ -
de go człon ka zwy czaj ne go ma ją ce go pra wo do
udzia łu w zjeź dzie.

§ 140
Kra jo wy Zjazd De le ga tów mo że być:

1) zwy czaj ny,
2) nad zwy czaj ny.

§ 141
Zwy czaj ny Kra jo wy Zjazd De le ga tów zwo łu je Kra jo wa
Ra da w ostat nim ro ku ka den cji.

§ 142
O ter mi nie, miej scu i po rząd ku ob rad Kra jo we go

Zjaz du De le ga tów Kra jo wa Ra da za wia da mia pi -
sem nie – za po śred nic twem pocz ty lub do rę cza jąc
za wia do mie nie bez po śred nio za po kwi to wa niem –
wy bra nych de le ga tów na co naj mniej 14 dni przed

ter mi nem Kra jo we go Zjaz du De le ga tów.

§ 143
Do zwy czaj ne go Kra jo we go Zjaz du De le ga tów na le ży:

1) roz pa trze nie i za twier dze nie spra woz dań za
okres ka den cji z dzia łal no ści Kra jo wej Ra dy,
Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej i Kra jo wej Ko mi -
sji Roz jem czej oraz udzie le nie ab so lu to rium
ustę pu ją cej Kra jo wej Ra dzie,

2) uchwa le nie sta tu tu PZD lub je go zmian,
3) uchwa le nie pro gra mu dzia ła nia PZD,
4) usta le nie licz by i wy bór człon ków Kra jo wej Ra -

dy, Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej i Kra jo wej Ko -
mi sji Roz jem czej,

5) roz pa trze nie zgło szo nych wnio sków i pod ję cie
sto sow nych uchwał,

§ 144
1. Nad zwy czaj ny Kra jo wy Zjazd De le ga tów zwo łu je

z wła snej ini cja ty wy w ra zie po trze by Kra jo wa Ra -
da, a tak że mo że zwo łać na wnio sek Kra jo wej Ko -
mi sji Re wi zyj nej, pod ję ty więk szo ścią 2/3 gło sów
jej skła du.

2. Nad zwy czaj ny Kra jo wy Zjazd De le ga tów mo że
być zwo ła ny w każ dym cza sie do roz pa trze nia
spraw na le żą cych do kom pe ten cji zwy czaj ne go
Kra jo we go Zjaz du De le ga tów.

3. Nad zwy czaj ny Kra jo wy Zjazd De le ga tów zwo ła -
ny w try bie i na za sa dach okre ślo nych sta tu tem,
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mo że po dej mo wać uchwa ły wy łącz nie w spra wach,
dla któ rych zo stał zwo ła ny i uwi docz nio nych w za -
wia do mie niach do star czo nych de le ga tom.

4. W nad zwy czaj nym Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów
bio rą udział de le ga ci wy bra ni na za sa dach okre ślo -
nych przez Kra jo wą Ra dę.

§ 145
1. Po mię dzy zwy czaj ny mi Kra jo wy mi Zjaz da mi De -

le ga tów Kra jo wa Ra da mo że zwo łać Kon gres PZD
dla oce ny sy tu acji i wy ra że nia sta no wi ska PZD 
w spra wach szcze gól nie istot nych dla ru chu ogrod -
nic twa dział ko we go w Pol sce.

2. Kon gres nie jest or ga nem PZD i nie mo że po dej -
mo wać uchwał za strze żo nych do kom pe ten cji or -
ga nów PZD.

§ 146
1. W Kon gre sie uczest ni czą człon ko wie Kra jo wej Ra -

dy, Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej i Kra jo wej Ko -
mi sji Roz jem czej, pre ze si okrę go wych za rzą dów,
prze wod ni czą cy okrę go wych ko mi sji roz jem czych
i re wi zyj nych.

2. Uchwa ła Kra jo wej Ra dy o zwo ła niu Kon gre su mo -
że prze wi dy wać uczest nic two in nych człon ków
PZD niż wska za nych w ust. 1. 

Kra jo wa Ra da

§ 147
1. Kra jo wa Ra da pro wa dzi spra wy PZD i re pre zen tu -

je go na ze wnątrz.
2. Kra jo wa Ra da skła da się z 39-55 człon ków. 
3. Licz bę człon ków Kra jo wej Ra dy usta la Kra jo wy

Zjazd De le ga tów w gra ni cach okre ślo nych w ust.
2. 

§ 148
1. Kra jo wa Ra da wy bie ra ze swe go gro na Pre ze sa

PZD, wi ce pre ze sa (wi ce pre ze sów) PZD, se kre ta rza
i skarb ni ka.

2. Pre zes PZD kie ru je pra ca mi Kra jo wej Ra dy.

§ 149
1. Po sie dze nia Kra jo wej Ra dy zwo łu je Pre zes PZD

lub za stę pu ją cy go w peł nie niu obo wiąz ków wi ce -
pre zes PZD. Po sie dze nie na le ży tak że zwo łać 
w ter mi nie trzy dzie stu dni od zło że nia pi sem ne go
żą da nia przez Kra jo wą Ko mi sję Re wi zyj ną lub co
naj mniej 1/3 licz by człon ków Kra jo wej Ra dy.

2. Po sie dze niu Kra jo wej Ra dy prze wod ni czy Pre zes
PZD lub za stę pu ją cy go w peł nie niu obo wiąz ków
wi ce pre zes PZD.

3. Po sie dze nia Kra jo wej Ra dy po win ny od by wać się
co naj mniej trzy ra zy w ro ku.

4. Tryb pra cy Kra jo wej Ra dy okre śla re gu la min
uchwa lo ny przez Kra jo wą Ra dę.

§ 150
1. Kra jo wa Ra da re pre zen tu je in te re sy człon ków PZD

i ROD, współ pra cu je z or ga na mi usta wo daw czy mi
i wy ko naw czy mi oraz or ga ni za cja mi spo łecz ny mi,
za wo do wy mi i po li tycz ny mi w za kre sie za kła da -
nia, funk cjo no wa nia i roz wo ju ROD.

2. Do Kra jo wej Ra dy na le ży pro wa dze nie spraw
PZD, a w szcze gól no ści:
1) re ali zo wa nie po sta no wień usta wy, sta tu tu oraz

uchwał Kra jo we go Zjaz du,
2) usta la nie kie run ków po li ty ki spo łecz nej PZD,
3) okre śla nie kie run ków roz wo ju ROD,
4) uchwa la nie re gu la mi nu ROD,
5) in ter pre to wa nie po sta no wień sta tu tu,
6) uchwa la nie rocz nych pla nów pra cy i pre li mi na -

rzy fi nan so wych jed nost ki kra jo wej,
7) za twier dza nie spra woz da nia z wy ko na nia pla nu

pra cy,
8) za twier dza nie spra woz da nia fi nan so we go PZD 

i spra woz da nia fi nan so we go jed nost ki kra jo wej,
9) usta la nie wy so ko ści skład ki człon kow skiej 

i wpi so we go oraz za sad ich po dzia łu po mię dzy
jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD,

10) usta la nie za sad pro wa dze nia i fi nan so wa nia in -
we sty cji w PZD,

11) stwier dza nie nie waż no ści okrę go wych zjaz dów,
12) zmie nia nie, uchy la nie lub stwier dza nie nie waż -

no ści uchwał okrę go wych zjaz dów, 
13) usta la nie ilo ści de le ga tów na zwy czaj ny Kra jo -

wy Zjazd De le ga tów wy bie ra nych przez po -
szcze gól ne okrę go we zjaz dy de le ga tów,

14) po dej mo wa nie uchwał we wszyst kich spra wach
nie za strze żo nych ni niej szym sta tu tem do kom -
pe ten cji in nych or ga nów PZD,

15) za wie sza nie, lub od wo ły wa nie okrę go wych za -
rzą dów lub ich człon ków oraz po wo ły wa nie
okrę go wych za rzą dów ko mi sa rycz nych, a tak że
stwier dza nie wy ga śnię cia man da tów człon ków
okrę go wych za rzą dów,

16) zmie nia nie, uchy la nie lub stwier dza nie nie waż -
no ści uchwał or ga nów PZD niż sze go stop nia (za



§ 153
1. Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na spra wu je kon tro lę nad

dzia łal no ścią sta tu to wą i fi nan so wą PZD.
2. Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na skła da się z 11-15

człon ków.
3. Licz bę człon ków Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej

usta la Kra jo wy Zjazd De le ga tów w gra ni cach okre -
ślo nych w ust. 2.

§ 154
1. Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na wy bie ra ze swe go

gro na prze wod ni czą ce go, za stęp cę (za stęp ców) 
i se kre ta rza.

2. Uchwa ły Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej są waż ne,
je że li zo sta ły pod ję te zwy kłą więk szo ścią gło sów
jej człon ków przy udzia le prze wod ni czą ce go lub
je go za stęp cy.

§ 155
1. Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na do ko nu je ba da nia

spra woz da nia fi nan so we go PZD i Kra jo wej Ra dy
oraz zbior cze go spra woz da nia fi nan so we go z ROD
i okrę gów.

2. Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na spra wu je nad zór nad
okrę go wy mi ko mi sja mi re wi zyj ny mi.

§ 156
1. Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na prze pro wa dza co naj -

mniej dwa ra zy w ro ku kon tro le dzia łal no ści sta tu -
to wej i fi nan so wej Kra jo wej Ra dy, w tym go s-
po dar ki fun du sza mi, a kon tro lę okrę gów i ROD 
w mia rę po trze by.

2. Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na prze pro wa dza kon -
tro le z wła snej ini cja ty wy lub na wnio sek Kra jo wej
Ra dy lub jej Pre zy dium.

§ 157
Do Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej na le ży po nad to:
1) oce na wy ni ków rocz nej dzia łal no ści sta tu to wej i fi -

nan so wej Kra jo wej Ra dy,
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wy jąt kiem okre ślo nych w pkt 11),
17) za rzą dza nie ma jąt kiem PZD oraz go spo da ro -

wa nie je go fun du sza mi,
18) (utra cił moc),
19) wy ko ny wa nie nad zo ru nad dzia łal no ścią jed -

no stek or ga ni za cyj nych PZD, w tym nad pra wi -
dło wą go spo dar ką fi nan so wą,

20) za twier dza nie pre li mi na rzy fi nan so wych i spra -
woz dań fi nan so wych okrę go wych za rzą dów
oraz zbior czych pre li mi na rzy i spra woz dań fi -
nan so wych ROD,

21) okre śla nie za sad two rze nia biur, za trud nia nia 
i wy na gra dza nia w jed nost kach or ga ni za cyj nych
PZD,

22) wy ra ża nie zgo dy na li kwi da cję ca ło ści lub czę -
ści ROD,

23) współ pra ca z or ga ni za cja mi za gra nicz ny mi 
i mię dzy na ro do wy mi o po krew nych ce lach i za -
da niach,

24) pro wa dze nie Re je stru Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych i Re je stru Człon ków Or ga nów
PZD w czę ści do ty czą cej człon ków or ga nów
okrę go wych i kra jo wych,

25) po dej mo wa nie uchwał w spra wie na by cia, zby -
cia lub ob cią że nia ma jąt ku trwa łe go PZD.

§ 151
1. W ce lu re ali za cji za dań okre ślo nych w § 150 Kra -

jo wa Ra da po wo łu je ze swe go gro na pre zy dium.
2. Pre zy dium skła da się z 7-11 człon ków Kra jo wej

Ra dy, w tym z Pre ze sa PZD, wi ce pre ze sa (wi ce pre -
ze sów) PZD, se kre ta rza i skarb ni ka.

3. Pre zy dium wy stę pu je w imie niu Kra jo wej Ra dy,
pro wa dząc spra wy i wy ko nu jąc za da nia okre ślo ne
w § 150 ust. 2 (za wy jąt kiem pkt 4-14) oraz w in -
nych po sta no wie niach ni niej sze go sta tu tu od no szą -
cych się do Pre zy dium. 

4. Pre zy dium po dej mu je de cy zje w for mie i na za sa -
dach okre ślo nych § 54.

§ 152
1. W za kre sie swo ich kom pe ten cji okre ślo nych ni niej -

szym sta tu tem Kra jo wa Ra da dzia ła w imie niu i re -
pre zen tu je PZD na ze wnątrz, w tym w spra wach
są do wych, ad mi ni stra cyj nych i po dat ko wych.

2. Z uza sad nio nych wzglę dów Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy mo że prze jąć pro wa dze nie spraw są do wych 
i ad mi ni stra cyj nych pro wa dzo nych przez in ne or -
ga ny PZD.

3. Do skła da nia oświad czeń wo li w za kre sie okre ślo -
nym w ust. 1, w tym usta na wia nie peł no moc ni ków
pro ce so wych, ko niecz ne jest współ dzia ła nie:

1) Pre ze sa PZD z in nym człon kiem Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy al bo,

2) upo waż nio ne go przez Pre ze sa PZD wi ce pre ze sa PZD
z in nym człon kiem Pre zy dium Kra jo wej Ra dy.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na
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Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza

§ 158
1. Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza jest naj wyż szym or -

ga nem orze ka ją cym i roz jem czym w PZD.
2. Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza skła da się z 11-15

człon ków. 
3. Licz bę człon ków Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej

usta la Kra jo wy Zjazd De le ga tów w gra ni cach okre -
ślo nych w ust. 2.

4. Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza wy bie ra ze swe go
gro na prze wod ni czą ce go, za stęp cę (za stęp ców) 
i se kre ta rza.

§ 159
1. Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza po dej mu je de cy zje 

w for mie po sta no wień lub orze czeń.
2. Po sta no wie nia i orze cze nia Kra jo wej Ko mi sji Roz -

jem czej są waż ne, je że li zo sta ły pod ję te zwy kłą
więk szo ścią gło sów jej skła du lub ze spo łu orze ka -
ją ce go. W przy pad ku rów nej licz by gło sów de cy -
du je głos prze wod ni czą ce go.

§ 160
1. W ce lu re ali za cji swo ich za dań Kra jo wa Ko mi sja

Roz jem cza po wo łu je ze swe go gro na ze spo ły orze -
ka ją ce.

2. Ze spo ły orze ka ją ce wy da ją po sta no wie nia i orze -
cze nia w imie niu Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej.

§ 161
1. Do Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej na le ży roz po zna -

wa nie i roz strzy ga nie od wo łań od uchwał Kra jo wej
Ra dy (jej pre zy dium) wy da nych na pod sta wie § 37
ust. 2. 

2. Od wo ła nie, o któ rym mo wa w ust. 1, roz po zna je
ze spół orze ka ją cy Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej 
w skła dzie trzech człon ków, z wy łą cze niem Prze -
wod ni czą ce go Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej. 

3. Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza ma pra wo uchy lać
uchwa ły Kra jo wej Ra dy (jej pre zy dium), o któ rych
mo wa w ust. 1.

4. Orze cze nia Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej, w spra -
wach okre ślo nych w ust. 1, są osta tecz ne.

§ 162
1. Na każ de osta tecz ne orze cze nie ko mi sji roz jem czej

koń czą ce po stę po wa nie w spra wie Pre zes PZD lub
Prze wod ni czą cy Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej
mo że zło żyć skar gę w try bie nad zwy czaj nym do
Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej, je że li:

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.

2. Od te go sa me go orze cze nia w in te re sie tej sa mej
stro ny mo że być zło żo na tyl ko jed na skar ga.

3. Wnie sie nie skar gi po wo du je wstrzy ma nie wy ko na -
nia za skar żo ne go orze cze nia.

§ 163
1. Do Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej na le ży roz pa try -

wa nie skarg zło żo nych w try bie nad zwy czaj nym na
osta tecz ne orze cze nia ko mi sji roz jem czych. 

2. Stro na mo że wnieść po da nie o zło że nie skar gi do
Pre ze sa PZD lub Prze wod ni czą ce go Kra jo wej Ko -
mi sji Roz jem czej w ter mi nie 30 dni od dnia do rę -
cze nia jej orze cze nia.

3. Po da nie o zło że nie skar gi po win no być wnie sio ne
przez człon ka zwy czaj ne go lub przez or gan PZD,
któ ry wy dał uchwa łę w pierw szej in stan cji.

4. Po da nie wnie sio ne po ter mi nie wska za nym 
w ust. 2 lub przez oso bę nie upraw nio ną po zo sta je
bez roz po zna nia.

§ 164
1. Skar gę roz po zna je ze spół orze ka ją cy Kra jo wej Ko -

mi sji Roz jem czej.
2. Skar gę na orze cze nie, o któ rym mo wa w § 161 ust.

4, roz po zna je ze spół orze ka ją cy Kra jo wej Ko mi sji
Roz jem czej w skła dzie co naj mniej 7 człon ków, 
z wy łą cze niem człon ków Kra jo wej Ko mi sji Roz -
jem czej, któ rzy wy da li orze cze nie bę dą ce przed -
mio tem skar gi.

3. Skar gi do ty czą ce spraw o szcze gól nym stop niu
skom pli ko wa nia lub ma ją ce pre ce den so wy cha rak -
ter kie ro wa ne są przez Prze wod ni czą ce go do roz po -
zna nia przez Kra jo wą Ko mi sję Roz jem czą 
w peł nym skła dzie.  

2) opra co wy wa nie spra woz dań i wnio sków na Kra jo -
wy Zjazd De le ga tów oraz sta wia nie wnio sku w
spra wie udzie le nia Kra jo wej Ra dzie ab so lu to rium,

3) uchwa la nie re gu la mi nu kon tro li ko mi sji re wi zyj -
nych PZD.
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§ 165
Do Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej na le ży po nad to:

1) spra wo wa nie nad zo ru nad dzia łal no ścią ko mi sji
roz jem czych niż sze go stop nia,

2) do ko ny wa nie wy kład ni prze pi sów re gu la mi nu

po stę po wa nia ko mi sji roz jem czych,
3) uchwa la nie re gu la mi nu po stę po wa nia ko mi sji

roz jem czych,
4) skła da nie spra woz da nia ze swo jej dzia łal no ści

na Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów.

Roz dział IX
Majątek i fundusze PZD

§ 166
1. Ma ją tek PZD sta no wią: nie ru cho mo ści, ru cho mo -

ści, środ ki pie nięż ne oraz in ne pra wa ma jąt ko we.
2. Ma ją tek PZD po wsta je ze skła dek człon kow skich,

wpi so we go, wpłat człon ków, da ro wizn, spad ków,
za pi sów, do cho dów z wła snej dzia łal no ści, do cho -
dów z ma jąt ku PZD oraz z ofiar no ści pu blicz nej.

3. Ma ją tek PZD nie pod le ga po dzia ło wi mię dzy je go
człon ków.

§ 167
Środ ki pie nięż ne po cho dzą ce ze skła dek człon kow skich,
wpi so we go, opłat na rzecz ROD, da ro wizn, spad ków, za -
pi sów i in nych źró deł sta no wią pod sta wę funk cjo no wa nia
wszyst kich jed nost ek or ga ni za cyj nych PZD w ce lu re ali -
za cji za dań PZD okre ślo nych usta wą i ni niej szym sta tu -
tem.

§ 168
1. Wy so kość skład ki człon kow skiej usta la Kra jo wa

Ra da w dro dze uchwa ły pod ję tej bez względ ną
więk szo ścią gło sów, okre śla jąc jed no cze śnie po -
dział wpły wów ze skład ki po mię dzy jed nost ki or -
ga ni za cyj ne PZD.

2. Wy so kość wpi so we go usta la Kra jo wa Ra da w dro -
dze uchwa ły pod ję tej bez względ ną więk szo ścią
gło sów, okre śla jąc jed no cze śnie po dział wpły wów
z wpi so we go po mię dzy jed nost ki or ga ni za cyj ne
PZD.

3. Mał żon ko wie bę dą cy człon ka mi PZD, opła ca ją
jed ną skład kę człon kow ską, jed no wpi so we, jed ną
opła tę na rzecz ROD i in ne świad cze nia uchwa lo -
ne przez wal ne ze bra nie w wy mia rze przy pa da ją -
cym na jed ną dział kę, z wy jąt kiem przy pad ku
okre ślo ne go w § 72 ust. 3.

§ 169
Fun du sza mi PZD są:

1) Fun dusz Roz wo ju Ro dzin nych Ogro dów Dział -
ko wych,

2) Fun du sze ce lo we utwo rzo ne przez Kra jo wą 
Ra dę.

§ 170
1. Fun dusz Roz wo ju Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -

wych, zwa ny da lej Fun du szem Roz wo ju, two rzy
się we wszyst kich jed nost kach or ga ni za cyj nych
PZD.

2. Fun dusz Roz wo ju prze zna czo ny jest na za kła da nie
i za go spo da ro wy wa nie ROD. 

3. (utra cił moc).

§ 171
Fun dusz Roz wo ju dzie li się na:

1) fun dusz kra jo wy
2) fun dusz okrę go wy
3) fun dusz ROD

§ 172
1. Fun dusz kra jo wy prze zna czo ny jest na: 

1) na by wa nie grun tów pod ROD
2) udzie la nie do ta cji dla okrę gów i ROD na od twa -

rza nie li kwi do wa nych i bu do wę no wych ROD
oraz na fi nan so wa nie re mon tów, mo der ni za cji 
i bu do wy bu dyn ków, bu dow li, urzą dzeń i in fra -
struk tu ry słu żą cej do wspól ne go użyt ko wa nia
przez użyt kow ni ków dzia łek.

2. Fun du szem kra jo wym za rzą dza Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy, wy dat ku jąc środ ki na pod sta wie pla nu
fi nan so we go.

3. Spo sób za rzą dza nia, wy dat ko wa nia i roz li cza nia
środ ków z fun du szu kra jo we go pod le ga kon tro li
Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej.

§ 173
1. Fun dusz okrę go wy prze zna czo ny jest na:

1) od twa rza nie li kwi do wa nych i bu do wę no wych
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ROD oraz na by wa nie grun tów pod ROD,
2) udzie la nie do ta cji dla ROD na do fi nan so wa nie

re mon tów, mo der ni za cji i bu do wy bu dyn ków,
bu dow li, urzą dzeń i in fra struk tu ry słu żą cej do
wspól ne go użyt ko wa nia przez użyt kow ni ków
dzia łek.

2. Fun du szem okrę go wym za rzą dza pre zy dium okrę -
go we go za rzą du, wy dat ku jąc środ ki na pod sta wie
pla nu fi nan so we go.

3. Spo sób za rzą dza nia, wy dat ko wa nia i roz li cza nia
środ ków z fun du szu okrę go we go pod le ga kon tro li
okrę go wej ko mi sji re wi zyj nej.

§ 174
1. Fun dusz ROD prze zna czo ny jest na fi nan so wa nie

za ku pu grun tów pod ROD oraz re mon tów, mo der -
ni za cję i bu do wę bu dyn ków, bu dow li urzą dzeń i in -
fra struk tu ry słu żą cej do wspól ne go użyt ko wa nia
przez użyt kow ni ków dzia łek. 

2. Fun du szem ROD za rzą dza za rząd ROD, wy dat ku -
jąc środ ki na pod sta wie pla nu fi nan so we go.

3. Spo sób za rzą dza nia, wy dat ko wa nia i roz li cza nia
środ ków z fun du szu ROD pod le ga kon tro li ko mi sji
re wi zyj nej ROD.

§ 175
1. Do ta cje, o któ rych mo wa w § 172 i 173, są udzie -

la ne na do fi nan so wa nie re ali za cji kon kret ne go za -
da nia.

2. Do ta cje prze ka zy wa ne są na fun dusz okrę go wy lub
fun dusz ROD w za leż no ści od jed nost ki do to wa -
nej.

3. Jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD zo bo wią za ne są do
wy ko rzy sta nia otrzy ma nej do ta cji zgod nie z ce lem
jej udzie le nia.

4. Jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD zo bo wią za ne są do
roz li cze nia otrzy ma nej do ta cji i zwro tu jej nie wy -
ko rzy sta nej czę ści lub czę ści wy ko rzy sta nej nie -
zgod nie z ce lem do ta cji. 

5. Jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD spo rzą dza ją od ręb ne
spra woz da nia z Fun du szu Roz wo ju w ra mach rocz -
ne go spra woz da nia fi nan so we go.

§ 176
1. Jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD wy dat ku ją środ ki fi -

nan so we na pod sta wie rocz nych  pre li mi na rzy fi -
nan so wych obej mu ją cych rok ob ra chun ko wy.

2. Ro kiem ob ra chun ko wym w PZD jest rok ka len da -
rzo wy.

3. Dys po nen tem fun du szy jest od po wied ni or gan za -
rzą dza ją cy.

4. Nad zór nad pra wi dło wym wy ko rzy sta niem fun du -
szy w jed nost kach or ga ni za cyj nych PZD spra wu je
od po wied nia ko mi sja re wi zyj na.

5. Jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD pro wa dzą ra chun ko -
wość na za sa dach okre ślo nych w prze pi sach po -
wszech nie obo wią zu ją cych oraz przez Za kła do wy
Plan Kont PZD uchwa lo ny przez Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy.

§ 177 
1. (utra cił moc) 
2. (utra cił moc) 
3. (utra cił moc). 

Roz dział X
Rejestry  PZD

§ 178
PZD pro wa dzi re je stry:
1) Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych, 
2) Człon ków Or ga nów PZD.

§ 179
1. Re jestr Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych pro wa -

dzi Kra jo wa Ra da.
2. Re jestr Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych za wie -

ra pod sta wo we da ne do ty czą ce ROD, a w szcze -
gól no ści:

1) na zwę,
2) miej sce po ło że nia (miej sco wość, gmi na, po wiat i

wo je wódz two),
3) ad res,
4) nu mer re je stro wy,
5) po wierzch nię,
6) licz bę dzia łek,
7) da tę utwo rze nia,
8) nu me ry dzia łek geo de zyj nych,
9) pra wo do grun tu przy słu gu ją ce PZD,
10) nu mer Kra jo we go Re je stru Urzę do we go Pod mio -
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tów Go spo dar ki Na ro do wej – REGON
11) nu mer iden ty fi ka cji po dat ko wej – NIP.  
3. Za rzą dy ROD oraz okrę go we za rzą dy są zo bo wią -

za ne do nie zwłocz ne go po wia da mia nia o wszel kich
zmia nach do ty czą cych da nych, o któ rych mo wa 
w ust. 2.

4. Do ku men tem po twier dza ją cym da ne, o któ rych
mo wa w ust. 2, jest wy pis z Re je stru Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych. 

§ 180
Dla ROD wpi sa ne go do Re je stru Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych pro wa dzi się od ręb ne ak ta re je stro we obej -
mu ją ce w szcze gól no ści do ku men ty sta no wią ce pod sta wę
do ko na nych wpi sów.

§ 181
Or ga ni za cję Re je stru Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
oraz szcze gó ło we za sa dy udzie la nia in for ma cji z Re je stru
okre śla Pre zy dium Kra jo wej Ra dy.

§ 182
1. Re jestr Człon ków Or ga nów PZD pro wa dzą:
1) okrę go we za rzą dy – w czę ści do ty czą cej człon ków

or ga nów z ROD z ob sza ru ich dzia ła nia, 
2) Kra jo wa Ra da – w czę ści do ty czą cej człon ków or -

ga nów okrę go wych i kra jo wych.
2. Re jestr Człon ków Or ga nów PZD nie obej mu je wal -

nych ze brań (kon fe ren cji de le ga tów), okrę go wych

zjaz dów de le ga tów i Kra jo we go Zjaz du De le ga tów.

§ 183
1. Re jestr Człon ków Or ga nów PZD za wie ra w szcze -

gól no ści:
1) jed nost kę or ga ni za cyj ną,
2) or gan sa mo rzą du PZD,
3) imię i na zwi sko,
4) funk cję w or ga nie,
5) ad res ko re spon den cyj ny.
2. Pod sta wą wpi su do Re je stru Człon ków Or ga nów

PZD sta no wi do ku ment po twier dza ją cy uzy ska nie
man da tu człon ka or ga nu.

3. Pre zes (prze wod ni czą cy) wła ści we go or ga nu PZD
zo bo wią za ny jest do nie zwłocz ne go po wia da mia -
nia o wszel kich zmia nach w or ga nie PZD lub da -
nych do ty czą cych człon ka or ga nu, o któ rych mo wa
w ust. 1.

4. Da ne z Re je stru Człon ków Or ga nów PZD mo gą
być wy ko rzy sta ne je dy nie do ce lów sta tu to wych
PZD.

5. Wy pis z Re je stru Człon ków Or ga nów PZD sta no -
wi po twier dze nie spra wo wa nia man da tu w or ga nie
PZD.

§ 184
Or ga ni za cję Re je stru Człon ków Or ga nów PZD oraz
szcze gó ło we za sa dy wy da wa nia wy pi sów z Re je stru okre -
śla Pre zy dium Kra jo wej Ra dy.

Roz dział XI
Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 185
Zmia ny w sta tu cie lub uchwa le nie no we go mo że do ko nać
Kra jo wy Zjazd De le ga tów więk szo ścią dwóch trze cich
gło sów w obec no ści co naj mniej po ło wy de le ga tów.

§ 186
Z dniem wej ścia w ży cie ni niej sze go sta tu tu wszyst kie or -
ga ny PZD dzia ła ją we dług za sad i kom pe ten cji przez nie -
go okre ślo nych.

§ 187
Do spraw wszczę tych i nie za koń czo nych do dnia wej ścia
w ży cie ni niej sze go sta tu tu, sto su je się od po wied nie po sta -

no wie nia ni niej sze go sta tu tu.

§ 188
Z dniem wej ścia w ży cie ni niej sze go sta tu tu tra ci moc
obo wią zu ją cą sta tut uchwa lo ny w dniu 6 wrze śnia 
1997 ro ku na V Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców.

§ 189
Sta tut uchwa lo ny w dniu 6 kwiet nia 2006 ro ku na Kra jo -
wym Zjeź dzie De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców wcho dzi w ży cie z dniem 1 lip ca  2006  ro ku.
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§ 2
W § 2 ust. 1 wy kre śla się za pis „utwo rzo ny na mo cy art.

36 usta wy o ROD”.

§ 3
W § 4 ust. 1 wy kre śla się za pis „dys po zy cją art. 36 usta -

wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych”.

§ 4
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem wej ścia w ży cie usta -

wy z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych.

III. DOKUMENTY WDRO˚ENIOWE

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 150 ust.2 pkt. 1 sta tu tu PZD po sta na -
wia zwe ry fi ko wać prze pi sy PZD do ty czą ce Fun du szu
Sta tu to we go PZD pod ką tem ich zgod no ści z usta wą 
z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych w na stę pu ją cym za kre sie:

§ 1
Wpro wa dza się zmia ny w pre am bu le w/w uchwa ły, któ -

ra otrzy mu je brzmie nie:
Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców,

dzia ła jąc na pod sta wie § 169 pkt 2 i § 167 sta tu tu PZD,
po sta na wia:

1. ZNOWELIZOWANA UCHWAŁA KR PZD W SPRAWIE FUNDUSZU STATUTOWEGO PZD

UCHWAŁA Nr 2/XVII/2014
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 9 stycz nia 2014 r.

w spra wie zmia ny Uchwa ły Nr 7/V/2008 Kra jo wej Ra dy PZD
z dnia 26 li sto pa da 2008 r.

w spra wie Fun du szu Sta tu to we go Pol skie go Związ ku Dział kow ców

War sza wa, dnia 9 stycz nia 2014 r.

SKARBNIK                                        
/-/ Ma rian PASIŃSKI                          

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

UCHWAŁA Nr 7/V/2008
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 26 li sto pa da 2008 r.
(Tekst jed no li ty wraz ze zmia na mi wpro wa dzo ny mi

Uchwa łą Nr 2/XVII/2014 KR PZD z dnia 9 stycz nia 2014 r.)

w spra wie Fun du szu sta tu to we go Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie  § 169 pkt 2 i § 167 sta tu tu PZD, po sta -
na wia:

§ 1
Usta no wić Fun dusz sta tu to wy, któ ry jest pod sta wo wym

fun du szem jed no stek or ga ni za cyj nych Pol skie go Związ ku
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Dział kow ców prze zna czo nym na fi nan so wa nie dzia łal no -
ści sta tu to wej.

§ 2
1. Fun dusz sta tu to wy two rzą wszyst kie wpły wy z opłat

z ty tu łu człon ko stwa w PZD człon ków zwy czaj nych 
i człon ków wspie ra ją cych wy mie nio ne w § 167 sta tu tu
PZD, a w szcze gól no ści: skład ka człon kow ska, wpi so we,
opła ta na rzecz ogro du, ekwi wa lent za nie wy ko na ne pra -
ce na rzecz ogro du, i in ne, za wy jąt kiem wpłat bez po śred -
nich na Fun dusz Roz wo ju ROD.

2. Źró dła do cho du Fun du szu sta tu to we go na po zio mie
wszyst kich jed no stek or ga ni za cyj nych PZD wy ni ka ją 
z § 167 sta tu tu PZD i uchwał Kra jo wej Ra dy PZD do ty -
czą cych po dzia łu tych wpły wów na po szcze gól ne jed nost -
ki or ga ni za cyj ne PZD.

3. Środ ki Fun du szu sta tu to we go sta no wią pod sta wę re -
ali za cji ce lów sta tu to wych PZD i nie mo gą być wy ko rzy -
sty wa ne na in ne ce le nie wy mie nio ne w sta tu cie PZD.

§ 3
1. Fun dusz Oświa to wy, usta no wio ny na mo cy Uchwa -

ły Nr 5/XVII/2001 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 6 grud nia
2001 r. w spra wie Fun du szu Oświa to we go Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, ze zmia na mi wpro wa dzo ny mi
Uchwa łą Nr 7/XXIV/2006 KR PZD z dnia 23 li sto pa da
2006 r., jest wy dzie lo ną czę ścią Fun du szu sta tu to we go ze
wzglę du na źró dła po cho dze nia środ ków i sta tu to we ce le
re ali zo wa ne przez Zwią zek z tych środ ków.

2. Fun dusz Sa mo po mo co wy, usta no wio ny na mo cy
Uchwa ły Nr 4/XXIII/2002 Kra jo wej Ra dy Pol skie go
Związ ku Dział kow ców z dnia 10 paź dzier ni ka 2002 r. 
w spra wie utwo rze nia w Pol skim Związ ku Dział kow ców
Fun du szu Sa mo po mo co we go jest wy dzie lo ną czę ścią Fun -
du szu sta tu to we go i jest prze zna czo ny do re ali za cji ce lów
sta tu to wych wy mie nio nych w uchwa le o je go usta no wie -

niu. Fun dusz Sa mo po mo co wy funk cjo nu je wy łącz nie 
w Kra jo wej Ra dzie PZD.

3. Fun dusz Obro ny Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych, utwo rzo ny na mo cy Uchwa ły Nr 5/XIII/2009 Kra -
jo wej Ra dy PZD z dnia 26 li sto pa da 2009 r. w spra wie
utwo rze nia w Pol skim Związ ku Dział kow ców Fun du szu
Obro ny Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych jest wy dzie -
lo ną czę ścią Fun du szu Sta tu to we go ze wzglę du na źró dła
po cho dze nia środ ków i sta tu to we ce le re ali zo wa ne przez
Zwią zek z tych środ ków.

§ 4
1. Środ ki Fun du szu sta tu to we go mo gą być prze zna cza -

ne, na pod sta wie uchwał upraw nio nych do te go or ga nów
Związ ku jed no stek or ga ni za cyj nych PZD, na Fun dusz
Roz wo ju ROD, utwo rzo ny zgod nie z § 169 pkt 1 i § 170
sta tu tu PZD, a tak że zgod nie z § 169 pkt 2 sta tu tu PZD na
in ne fun du sze ce lo we utwo rzo ne i two rzo ne w przy szło -
ści przez Kra jo wą Ra dę PZD, prze zna czo ne na re ali za cję
wy dzie lo nych ce lów sta tu to wych.

2. Środ ki Fun du szu sta tu to we go mo gą być prze zna cza -
ne na mo cy uchwał upraw nio nych or ga nów PZD bez po -
śred nio na in ne ce le sta tu to we z po mi nię ciem fun du szy
wy dzie lo nych.

§ 5
W ra mach fun du szu sta tu to we go two rzo na jest re zer wa

fi nan so wa jed no stek or ga ni za cyj nych PZD two rzo na z po -
dzia łu nad wyż ki zgod nie z Uchwa łą Nr 3/XVII/2005 Kra -
jo wej Ra dy PZD z dnia 16 li sto pa da 2005 r. w spra wie
wy ko rzy sta nia nad wyż ki rocz nej z dzia łal no ści sta tu to wo -
-pro gra mo wej w jed nost kach or ga ni za cyj nych PZD.

§ 6
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem 1 stycz nia 2009 r.

War sza wa, dnia 26 li sto pa da 2008 r.

SKARBNIK                                        
/-/ Ma rian PASIŃSKI                          

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI
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Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców dzia ła -
jąc na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt. 1 Sta tu tu Pol skie go
Związ ku Dział kow ców po sta na wia zwe ry fi ko wać prze pi sy
PZD do ty czą ce Fun du szu Roz wo ju ROD PZD pod ką tem
ich zgod no ści z usta wą z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych w na stę pu ją cym za kre sie:

§ 1
Wpro wa dzić zmia ny w na stę pu ją cych prze pi sach PZD

do ty czą cych Fun du szu Roz wo ju ROD PZD:
1) UCHWALE NR 2/XVII/2005 KR PZD z dnia

16.11.2005 r. w spra wie utwo rze nia Fun du szu Roz wo -
ju ROD

a) we wstę pie wy kre ślić za pis „Na pod sta wie art. 36 
ust. l usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych (Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1419) po sta na -
wia:” i w je go miej sce do dać za pis „Na pod sta wie § 170
ust. 1 sta tu tu PZD Kra jo wa Ra da po sta na wia:”

b) w § 3 ust. 1 wy kre ślić za pis „Do cho dy Fun du szu
okre śla art. 36 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych” i w je go miej sce do dać za pis „Do cho dy Fun du szu
sta no wią:

1) do ta cje z bu dże tu Pań stwa oraz jed no stek sa mo rzą du
te ry to rial ne go na za sa dach okre ślo nych w usta wie o fi -
nan sach pu blicz nych;

2) do ta cje z fun du szy ochro ny śro do wi ska i go spo dar ki
wod nej;

3) środ ki po mo co we Unii Eu ro pej skiej;
4) wpła ty z od szko do wań na leż nych PZD z ty tu łu li kwi -

da cji ro dzin ne go ogro du dział ko we go lub je go czę ści;
5) da ro wi zny, spad ki i za pi sy;
6) in ne przy cho dy”.
c) wy kre ślić do tych cza so we brzmie nie § 7 i w je go

miej sce wpro wa dzić za pis: „Wszyst kie jed nost ki or ga ni -
za cyj ne PZD zo bo wią za ne są do spo rzą dza nia spra woz da -
nia fi nan so we go ze środ ków Fun du szu Roz wo ju ROD,
we dług sta nu na dzień 31 grud nia każ de go ro ku, na dru -
kach obo wią zu ją cych w PZD”.

d) wy kre ślić do tych cza so we brzmie nie § 8 i w je go
miej sce wpro wa dzić za pis: „Za sa dy funk cjo no wa nia Fun -
du szu, szcze gó ło we ce le, wa run ki je go wy ko rzy sta nia, spo -
sób za rzą dza nia Fun du szem oraz je go kon tro li okre śla
sta tut Pol skie go Związ ku Dział kow ców”

§ 2
Zo bo wią zać Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD do do ko -

na nia od po wied nich zmian w uchwa łach Pre zy dium 
Kra jo wej Ra dy PZD do ty czą cych Fun du szu Roz wo ju
ROD PZD.

§ 3
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem wej ścia w ży cie usta -

wy z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych.

WICEPREZES                                        
/-/ Wincenty KULIK                         

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

2. ZNOWELIZOWANE UCHWAŁY KR PZD I PREZYDIUM W SPRAWIE FUNDUSZU
ROZWOJU ROD PZD

UCHWAŁA NR 3/XVII/ 2014
KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 9 stycz nia 2014 r.

w spra wie zmian w prze pi sach PZD do ty czą cych Fun du szu Roz wo ju ROD PZD

War sza wa, dnia 9 stycz nia 2014 r.
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Na pod sta wie § 170 ust. 1 sta tu tu PZD Kra jo wa Ra da
po sta na wia:

§ 1
1. Utwo rzyć Fun dusz Roz wo ju Ro dzin nych Ogro dów

Dział ko wych, zwa ny da lej „Fun du szem”.
2. Fun dusz ma cha rak ter wy dzie lo ny.

§ 2
Fun dusz dzie li się na: 
1. Fun dusz kra jo wy,
2. Fun du sze te re no we,
3. Fun du sze ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

§ 3
1. Do cho dy fun du szu sta no wią:
1) do ta cje z bu dże tu Pań stwa oraz jed no stek sa mo rzą du

te ry to rial ne go na za sa dach okre ślo nych w usta wie o fi nan -
sach pu blicz nych;

2) do ta cje z fun du szy ochro ny śro do wi ska i go spo dar ki
wod nej;

3) środ ki po mo co we Unii Eu ro pej skiej;
4) wpła ty z od szko do wań na leż nych PZD z ty tu łu li kwi -

da cji ro dzin ne go ogro du dział ko we go lub je go czę ści;
5) da ro wi zny, spad ki i za pi sy;
6) in ne przy cho dy”.
2. Do dat ko wo na Fun dusz prze zna cza się:
1) we wszyst kich jed nost kach or ga ni za cyj nych:
a) środ ki sta no wią ce nad wyż kę na dzia łal no ści sta tu to -

wo-pro gra mo wej w wy so ko ści usta lo nej przez or gan, któ -
ry j ą wy pra co wał,

b) wpły wy z wy ko rzy sta nia ma jąt ku Związ ku.
2) w ro dzin nych ogro dach dział ko wych rów nież:
a) do ta cje na re ali za cje in we sty cji lub re mon tów przy -

zna ne przez or ga ny wyż sze,
b) opła ty in we sty cyj ne, opła ty na pro wa dzo ną in we sty -

cję lub re mont i ekwi wa len ty za nie prze pra co wa ne go dzi -
ny przy pro wa dzo nych w ogro dach in we sty cjach.

§ 4
Środ ki Fun du szu prze zna czo ne są na za kła da nie i za go -

spo da ro wy wa nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych, 
w tym fi nan so wa nie bu do wy, mo der ni za cji i re mon tów
bu dyn ków, bu dow li i in fra struk tu ry słu żą cej do wspól ne -
go użyt ko wa nia przez dział kow ców oraz od twa rza nie li -
kwi do wa nych ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

§ 5
1. Środ ki zgro ma dzo ne w jed nost kach or ga ni za cyj nych

PZD na do tych czas ist nie ją cym Fun du szu Roz wo ju Pra -
cow ni czych Ogro dów Dział ko wych sta ją się środ ka mi
Fun du szu utwo rzo ne go ni niej szą uchwa łą.

2. Utwo rzo ny Fun dusz przej mu je na leż no ści i zo bo wią -
za nia do tych czas funk cjo nu ją ce go Fun du szu Roz wo ju
POD.

§ 6
Wszyst kie jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD go spo da ru ją ce

Fun du szem zo bo wią za ne są do oszczęd nej go spo dar ki po -
sia da ny mi środ ka mi i po dej mo wa nia lub wspie ra nia 
w pierw szej ko lej no ści za dań, któ re przy ra cjo nal nych wy -
dat kach przy no szą wy mier ne efek ty dla spo łecz no ści
dział kow ców.

Prze pi sy przej ścio we i koń co we

§ 7 
Wszyst kie jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD zo bo wią za ne

są do spo rzą dza nia spra woz da nia fi nan so we go ze środ -
ków Fun du szu Roz wo ju ROD, we dług sta nu na dzień 
31 grud nia każ de go ro ku, na dru kach obo wią zu ją cych 
w PZD.

§ 8
Za sa dy funk cjo no wa nia Fun du szu, szcze gó ło we ce le,

wa run ki je go wy ko rzy sta nia, spo sób za rzą dza nia Fun du -
szem oraz je go kon tro li okre śla sta tut Pol skie go Związ ku
Dział kow ców

UCHWAŁA NR 2/XVII/ 2005
KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 16 li sto pa da 2005 r.
(Tekst jed no li ty z uwzględ nie niem zmian wpro wa dzo nych

uchwa łą Kra jo wej Ra dy PZD nr 3/XVII/2014 z dnia 9.01.2014 r.)

w spra wie utwo rze nia Fun du szu Roz wo ju Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

War sza wa, dnia 16 li sto pa da 2005 r.

WICEPREZES                                        
/-/ Wincenty KULIK                         

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dzia ła jąc na pod sta wie uchwa ły nr 3/XVII/2014
Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 9 stycz nia 2014 r. w spra wie
zmian w prze pi sach PZD do ty czą cych Fun du szu Roz wo -
ju ROD PZD oraz § 151 pkt. 3 w związ ku z § 150 ust. 2
pkt. 1 Sta tu tu Pol skie go Związ ku Dział kow ców po sta na -
wia zwe ry fi ko wać prze pi sy PZD do ty czą ce Fun du szu
Roz wo ju ROD PZD pod ką tem ich zgod no ści z usta wą 
z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych w na stę pu ją cym za kre sie:

§ 1
Wpro wa dzić zmia ny w na stę pu ją cych prze pi sach PZD

do ty czą cych Fun du szu Roz wo ju ROD PZD:
1) UCHWALE 33/2007 PREZYDIUM KR PZD 

z dnia 21.03.2007 r. w spra wie za sad go spo da ro wa nia
Fun du szem Roz wo ju ROD 

a) we wstę pie wy kre ślić za pis „dzia ła jąc na pod sta wie
art. 36 usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych (Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1519)” 
i w je go miej sce do dać za pis „dzia ła jąc na pod sta wie §
170 ust. 1 sta tu tu PZD”. 

b) w § 2 wy kre ślić za pis „Do cho dy Fun du szu Roz wo ju
sta no wią środ ki okre ślo ne w art. 36 usta wy o ro dzin nych
ogro dach” i w je go miej sce do dać za pis „Do cho dy Fun -
du szu Roz wo ju sta no wią”:

1) do ta cje z bu dże tu Pań stwa oraz jed no stek sa mo rzą du
te ry to rial ne go na za sa dach okre ślo nych w usta wie o fi -
nan sach pu blicz nych;

2) do ta cje z fun du szy ochro ny śro do wi ska i go spo dar ki
wod nej;

3) środ ki po mo co we Unii Eu ro pej skiej;
4) wpła ty z od szko do wań na leż nych PZD z ty tu łu li kwi -

da cji ro dzin ne go ogro du dział ko we go lub je go czę ści;
5) da ro wi zny, spad ki i za pi sy;
6) in ne przy cho dy”. 
2) UCHWALE NR 59/2006 PREZYDIUM KR PZD

z dnia 17.05.2006 r. w spra wie ra chun ków ban ko wych
Fun du szu Roz wo ju ROD w okrę go wych za rzą dach PZD 

a) we wstę pie wy kre ślić za pis „dzia ła jąc na pod sta wie
art.36 ust. 5 usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych oraz §§ 93 pkt. 18 i 109 sta tu tu
PZD”.a w je go miej sce wpi sać: „dzia ła jąc na pod sta wie
§ 150 ust. 2 pkt. 17 i 19 w związ ku z § 151 ust. 3 sta tu tu

PZD”.

b) wy kre ślić § 2 „Pro wa dze nie osob ne go ra chun ku ban -
ko we go dla Fun du szu Roz wo ju ROD w okrę go wych za -
rzą dach PZD wy ni ka ze szcze gól nej ochro ny te go Fun-
du szu prze wi dzia nej w art. 36 ust. 5 usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych”.

3) UCHWALE NR 135/2010 PREZYDIUM KR PZD
z dnia 15.07. 2010 r. w spra wie ra chun ku ban ko we go
dla środ ków Fun du szu Roz wo ju ROD w ROD 

a) we wstę pie wy kre ślić za pis „dzia ła jąc na pod sta wie
art. 36 ust. 5 usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych” i w je go miej sce do dać za pis
„dzia ła jąc na pod sta wie § 170 ust. 1 sta tu tu PZD”. 

b) w § 1 wy kre ślić ust. 2 „Pro wa dze nie wy dzie lo ne go
ra chun ku ban ko we go dla Fun du szu Roz wo ju ROD w ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych jest ce lo we i za sad ne,
gdyż wy ni ka ze szcze gól nej ochro ny te go Fun du szu na
pod sta wie art. 36 ust. 5 usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, któ ry sta no wi: „Środ ki Fun du szu nie pod le -
ga ją eg ze ku cji, z wy jąt kiem przy pad ków gdy eg ze ku cja jest
pro wa dzo na w związ ku z zo bo wią za nia mi Fun du szu”.

c) w § 2 wy kre ślić za pis „zgod nie z art. 36 usta wy z dnia
8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych”.

d) w § 4 wy kre ślić za pis „Przy cho dy Fun du szu Roz wo -
ju w ro dzin nych ogro dach dział ko wych sta no wić mo gą
środ ki okre ślo ne w art. 36 usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych” i w je go miej sce do dać za pis „Przy cho dy
Fun du szu Roz wo ju w ro dzin nych ogro dach dział ko wych
sta no wić mo gą:

1) do ta cje z bu dże tu Pań stwa oraz jed no stek sa mo rzą du
te ry to rial ne go na za sa dach okre ślo nych w usta wie o fi -
nan sach pu blicz nych;

2) do ta cje z fun du szy ochro ny śro do wi ska i go spo dar ki
wod nej;

3) środ ki po mo co we Unii Eu ro pej skiej;
4) wpła ty z od szko do wań na leż nych PZD z ty tu łu li kwi -

da cji ro dzin ne go ogro du dział ko we go lub je go czę ści;
5) da ro wi zny, spad ki i za pi sy;
6) in ne przy cho dy”. 
4) UCHWALE NR 14/2011 PREZYDIUM KR PZD

z dnia 2.02.2011 r. w spra wie prze zna cza nia i roz li cza nia
środ ków fi nan so wych po cho dzą cych z li kwi da cji i cza so -
we go za ję cia te re nu ro dzin nych ogro dów dział ko wych 

a) we wstę pie wy kre ślić za pis „w związ ku z usta wą 
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 z późn. zm.” i w je go

UCHWAŁA NR 10/ 2014
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
z dnia 9 stycz nia 2014 r.

w spra wie zmian w prze pi sach PZD do ty czą cych Fun du szu Roz wo ju ROD PZD
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miej sce do dać za pis „w związ ku z usta wą z dnia 13 grud -
nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, a tak że w
szcze gól no ści z: usta wą z dnia 21 sierp nia 1997 r. o go spo -
dar ce nie ru cho mo ścia mi (Dz. U. 2010.102.651 j.t. z póź -
niej szy mi zmia na mi)”. 

b) w § 4 w pkt. a wy kre ślić za pis: „wy pła ty od szko do wań
dla dział kow ców za skład ni ki ma jąt ko we znaj du ją ce się na
dział kach, a sta no wią ce ich wła sność” i w je go miej sce do -
dać za pis: „wy pła ty od szko do wań dla dział kow ców za
skład ni ki ma jąt ko we znaj du ją ce się na dział kach, a sta no -
wią ce ich wła sność oraz za pra wa do dział ki w ROD, po -
mniej szo ne o war tość pra wa do dział ki przy zna ne go 
w no wo pow sta łym ROD, a tak że wy pła ty do dat ko wych od -
szko do wań w wy so ko ści war to ści prze wi dywa nych plo nów,
o któ rych mo wa w art. 22 ust. 4 usta wy z dnia 13 grud nia
2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych”. 

c) w § 7 wy kre ślić za pis: „Środ ki Fun du szu Roz wo ju
ROD, na pod sta wie art. 36 ust.5 usta wy o ROD nie pod -
le ga ją eg ze ku cji, z wy jąt kiem przy pad ków, gdy eg ze ku cja
jest pro wa dzo na w związ ku z zo bo wią za nia mi Fun du szu
Roz wo ju ROD. Dla te go (…)”.

d) w za łącz ni ku nr 1 wy kre ślić za pis: „od szko do wa nie
dla dział kow ców za ich ma ją tek” a w je go miej sce do dać
za pis „od szko do wa nie dla dział kow ców za ich ma ją tek,
pra wo do dział ki oraz prze wi dy wa ne plo ny”.

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem wej ścia w ży cie usta -

wy z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych.

War sza wa, dnia 9 stycz nia 2014 r.

WICEPREZES
/-/ Wincenty KULIK                         

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

UCHWAŁA 33/2007
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIAZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 21 mar ca 2007 r.
(Tekst jed no li ty z uwzględ nie niem zmian wpro wa dzo nych

uchwa łą Pre zy dium KR PZD nr 10/2014 z dnia 9.01.2014 r.)

w spra wie za sad go spo da ro wa nia Fun du szem Roz wo ju Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD uzna je, że ge ne ral ną za -
sa dą, wy dat ko wa nia środ ków z Fun du szu Roz wo ju win -
no być zwięk sza nie war to ści ma jąt ku w ogro dach.
Kon se kwent nie do przy ję tej za sa dy, dzia ła jąc na pod sta -
wie § 170 ust. 1 sta tu tu PZD oraz §150 ust. 2 pkt 17, §150
ust. 2 pkt 19 i §151 ust. 3 sta tu tu PZD Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców uchwa la, co
na stę pu je:

§ 1
1. Fun du szem Roz wo ju Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -

wych, utwo rzo nym uchwa łą nr 2/XVII/05 z dnia 16 li sto -
pa da 2005r., za rzą dza ją:

1) fun du szem kra jo wym – Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
Pol skie go Związ ku Dział kow ców,

2) fun du szem okrę go wym – Pre zy dium okrę go we go za -
rzą du,

3) fun du szem ROD – Za rząd ro dzin ne go ogro du dział -
ko we go.

2. Wy dat ko wa nie środ ków od by wać się mo że w opar ciu
o przy ję ty do re ali za cji plan fi nan so wy. 

§ 2
Do cho dy Fun du szu Roz wo ju sta no wią:
1) do ta cje z bu dże tu Pań stwa oraz jed no stek sa mo rzą du

te ry to rial ne go na za sa dach okre ślo nych w usta wie o fi nan -
sach pu blicz nych;

2) do ta cje z fun du szy ochro ny śro do wi ska i go spo dar ki
wod nej;

3) środ ki po mo co we Unii Eu ro pej skiej;
4) wpła ty z od szko do wań na leż nych PZD z ty tu łu li kwi -

da cji ro dzin ne go ogro du dział ko we go lub je go czę ści;
5) da ro wi zny, spad ki i za pi sy;
6) in ne przy cho dy”. 
oraz do dat ko wo:
1) na szcze blu kra jo wym:
a) środ ki po cho dzą ce z oszczęd no ści na dzia łal no ści sta -

tu to wo -pro gra mo wej,
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b) środ ki fi nan so we prze ka zy wa ne przez człon ka wspie -
ra ją ce go na Fun dusz Roz wo ju,

c) od pi sy z fun du szy ce lo we,
d) od pi sy z dzia łal no ści sta tu to wej,
e) środ ki z wy ko rzy sta nia ma jąt ku Związ ku, 
f) in ne środ ki
2) na szcze blu te re no wym:
a) środ ki sta no wią ce oszczęd no ści na dzia łal no ści sta -

tu to wo- pro gra mo wej,
b) środ ki fi nan so we prze ka zy wa ne przez człon ka wspie -

ra ją ce go na Fun dusz Roz wo ju, 
c) od pi sy z fun du szy ce lo wych,
d) środ ki z wy ko rzy sta nia ma jąt ku Związ ku, 
e) in ne środ ki. 
3) w ro dzin nych ogro dach dział ko wych:
a) do ta cje i in ne środ ki na re ali za cję in we sty cji lub re -

mon tów przy zna wa ne przez or ga ny wyż sze,
b) opła ty in we sty cyj ne, opła ty na pro wa dzo ną in we sty -

cję lub re mont i ekwi wa len ty pie nięż ny za nie wy ko na nie
prac prze wi dzia nych na ten cel,

c) środ ki fi nan so we prze ka zy wa ne przez człon ka wspie -
ra ją ce go na Fun dusz Roz wo ju,

d) środ ki sta no wią ce oszczęd no ści na dzia łal no ści sta tu -
to wo- pro gra mo wej,

e) od pi sy z fun du szy ce lo wych,
f) środ ki z wy ko rzy sta nia ma jąt ku Związ ku, 
g) in ne środ ki.

§ 3 
Środ ki Fun du szu Roz wo ju ROD mo gą być wy ko rzy sta -

ne na:
1. na by cie grun tów:
1) pod bu do wę no wych ROD, 
2) za ję tych przez ROD, a sta no wią cych wła sność osób

trze cich, z wy jąt kiem Skar bu Pań stwa lub gmi ny, 
2. od twa rza nie li kwi do wa nych ro dzin nych ogro dów

dział ko wych,
3. za go spo da ro wa nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych,

w tym: bu do wę, mo der ni za cję i re mon ty bu dyn ków bu -
dow li i in fra struk tu ry słu żą cej do wspól ne go użyt ko wa -
nia przez dział kow ców, 

4. po kry cie kosz tów za trud nie nia in spek to ra do spraw
in we sty cji zgod nie z prze pi sa mi obo wią zu ją cy mi w PZD.

§ 4
1. Za prio ry te to we z za kre su za go spo da ro wa nia i mo -

der ni za cji ROD Pre zy dium KR PZD uzna je bu do wę i re -
mon ty w ROD pod sta wo wych ele men tów in fra struk tu ry,
do któ rych na le żą:

1) ogro dze nia, bra my i ta bli ce – ja ko ele ment nie zbęd -
ny dla bez pie czeń stwa ogro du, dział kow ców i ich mie nia
oraz po pra wie nia wi ze run ku ogro dów,

2) dro gi i ale je ogro do we, umoż li wia ją ce wła ści we
funk cjo no wa nie i swo bod ny do stęp do dzia łek,

3) sie ci wo do cią go we i ener ge tycz ne,
4) bu dyn ki ad mi ni stra cyj ne umoż li wia ją ce za bez pie cze -

nie do ku men ta cji ROD i re ali zo wa nie pod sta wo wych za -
dań za rzą du ROD. 

2. Ogro dy bu du ją ce ele men ty in fra struk tu ry uzna ne za
prio ry te to we ma ją pierw szeń stwo w ko rzy sta niu z po mo -
cy fi nan so wej okrę go wych za rzą dów i Kra jo wej Ra dy.

§5 
1. Pre zy dium okrę go we go za rzą du obo wią za ne jest

przy jąć, w dro dze uchwa ły, wła sne kry te ria udzie la nia do -
ta cji ro dzin nym ogro dom dział ko wym, któ re sta no wić bę -
dą pod sta wę do roz pa try wa nia wnio sków i przy zna wa nia
środ ków ROD,

2. W przy ję tej w uchwa le na le ży uwzględ nić:
1) obo wią zek speł nie nia przez ogród wa run ków umoż -

li wia ją cych roz po czę cie za da nia, w tym: usta le nie war to -
ści in we sty cji, uzy ska nie uchwa ły wal ne go ze bra nia 
i przy ję cia za da nia do pla nu in we sty cji i re mon tów okrę -
go we go za rzą du,

2) ro dzaj i wiel kość za da nia, 
3) spo sób wy ko ny wa nia za da nia, przede wszyst kim 

z do ta cji win ny ko rzy stać ogro dy re ali zu ją ce więk szość
prac sys te mem go spo dar czym,

4) wiel kość ogro du i moż li wo ści fi nan so we dział kow -
ców, 

5) wiel kość środ ków zgro ma dzo nych na re ali za cję za da -
nia, par ty cy pa cję fi nan so wą i udział dział kow ców w pra -
cach na rzecz in we sty cji i re mon tu. 

§ 6 
1. Do ta cje udzie la ne przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy 

i Pre zy dium okrę go we go za rzą du, są udzie la ne na re ali za -
cję kon kret ne go za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we -
go i jed nost ka do to wa na zo bo wią za na jest do jej
wy ko rzy sta nia, zgod nie z ce lem na ja ki zo sta ła udzie lo -
na. 

2. Jed nost ka or ga ni za cyj na PZD win na roz li czyć otrzy -
ma ną do ta cję, a w przy pad ku jej nie wy ko rzy sta nia lub wy -
ko rzy sta nia nie zgod nie z prze zna cze niem do ko nać zwro tu
do ta cji do jed nost ki do tu ją cej. 

3. Nad zór nad re ali za cją in we sty cji, na któ rą udzie lo na
zo sta ła do ta cja, nad jej wy ko na niem i roz li cze niem spra -
wu je okrę go wy za rząd.

§ 7 
1. Od po wie dzial ność za pra wi dło wą or ga ni za cję, go spo -

da ro wa nie Fun du szem Roz wo ju i roz li cze nie środ ków po -
no si:

1) na szcze blu kra jo wym - Pre zy dium Kra jo wej Ra dy,
2) na szcze blu okrę go wym- Pre zy dium okrę go we go za -

rzą du,
3) na szcze blu ROD- za rząd ro dzin ne go ogro du dział ko -

we go.
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2. Nad zór nad pra wi dło wym wy ko rzy sta niem fun du szy
spra wu ją od po wied nie ko mi sje re wi zyj ne.

3. Jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD pro wa dzą wy od ręb nio -
ną ewi den cję fi nan so wą na za sa dach okre ślo nych w prze -
pi sach po wszech nie obo wią zu ją cych oraz przez
Za kła do wy Plan Kont PZD. 

4. Jed nost ki spo rzą dza ją wy od ręb nio ne spra woz da nie
rocz ne, któ re go stan wi nien być ujaw nio ny w pa sy wach,
a środ ki fi nan so we w ak ty wach bi lan su. 

§ 8 
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia 

War sza wa dnia 21 mar ca 2007 r.

WICEPREZES                                        
/-/ Wincenty KULIK                         

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES                                       
/-/ Wincenty KULIK                         

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

UCHWAŁA Nr 59/2006
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 17 ma ja 2006 r.
(Tekst jed no li ty z uwzględ nie niem zmian wpro wa dzo nych

uchwa łą Pre zy dium KR PZD nr 10/2014 z dnia 9.01.2014 r.)

w spra wie ra chun ków ban ko wych Fun du szu Roz wo ju ROD w okrę go wych za rzą dach PZD

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, dzia ła jąc na pod sta wie
§ 150 ust. 2 pkt 17 i 19 w związ ku z § 151 ust. 3 sta tu tu
PZD, po sta na wia:

§ 1
Wpro wa dzić dla wszyst kich okrę go wych za rzą dów

PZD z dniem 1 czerw ca 2006 r. obo wią zek pro wa dze nia
ra chun ku ban ko we go Fun du szu Roz wo ju ROD prze zna -
czo ne go wy łącz nie dla środ ków te go Fun du szu.

§ 2
1. Wy kaz ra chun ków ban ko wych Fun du szu Roz wo ju

ROD okrę go wych za rzą dów PZD pro wa dzi Kra jo wa Ra -
da PZD.

2. Okrę go we za rzą dy PZD prze ka żą do dnia 14 czerw -

ca 2006 r. do Kra jo wej Ra dy PZD da ne do ty czą ce pro wa -
dzo ne go ra chun ku ban ko we go Fun du szu Roz wo ju ROD
za wie ra ją ce:

a) na zwę ban ku/od dział,
b) nu mer ra chun ku ban ko we go,
c) oso by upo waż nio ne z ra mie nia okrę go we go za rzą du

PZD do dys po no wa nia środ ka mi zgro ma dzo ny mi na ra -
chun ku.

3. Okrę go we za rzą dy PZD zo bo wią za ne są do  in for mo -
wa nia Kra jo wej Ra dy PZD o każ dej zmia nie do ty czą cej
da nych okre ślo nych w ust. 2.

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

War sza wa, dnia 17 ma ja 2006 r.
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, dzia ła jąc na pod sta wie:
§ 150 ust. 2 pkt 17 i 19 w związ ku z § 151 ust. 3 sta tu tu
PZD, z uwzględ nie niem uchwa ły nr 120/2006 Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 5 wrze śnia 2006 r. w spra wie
ra chun ków ban ko wych ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych, po sta na wia co na stę pu je:

§ 1
Wpro wa dzić dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych od 

1 stycz nia 2011 ro ku, obo wią zek pro wa dze nia ra chun ku
ban ko we go w za kre sie przyj mo wa nia, prze cho wy wa nia 
i ob ro tu środ ka mi fi nan so wy mi prze zna czo ny mi wy łącz -
nie dla środ ków Fun du szu Roz wo ju ROD.

§ 2
Ra chu nek ban ko wy mu si no sić do pre cy zo wa ną na zwę,

z któ rej jed no znacz nie wy ni kać bę dzie, iż środ ki zgro ma -
dzo ne na tym kon cie są środ ka mi Fun du szu Roz wo ju
ROD, np. „Fun dusz Roz wo ju ROD”.

§ 3
Obo wią zek pro wa dze nia wy dzie lo ne go kon ta ban ko we -

go dla środ ków Fun du szu Roz wo ju ROD do ty czy ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych, w któ rych kwo ta te go
Fun du szu prze kra cza 10.000,00 zło tych ( słow nie: dzie -
sięć ty się cy zło tych).

§ 4
Przy cho dy Fun du szu Roz wo ju w ro dzin nych ogro dach

dział ko wych sta no wić mo gą: 
1) do ta cje z bu dże tu Pań stwa oraz jed no stek sa mo rzą du

te ry to rial ne go na za sa dach okre ślo nych w usta wie o fi nan -
sach pu blicz nych;

2) do ta cje z fun du szy ochro ny śro do wi ska i go spo dar ki
wod nej;

3) środ ki po mo co we Unii Eu ro pej skiej;
4) wpła ty z od szko do wań na leż nych PZD z ty tu łu li kwi -

da cji ro dzin ne go ogro du dział ko we go lub je go czę ści;
5) da ro wi zny, spad ki i za pi sy;
6) in ne przy cho dy”. 
oraz:
a. do ta cje i in ne środ ki na re ali za cję in we sty cji lub re -

mon tów przy zna wa ne przez or ga ny wyż sze zgod nie 
z uchwa łą nr 33/2007 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 
z dnia 21 mar ca 2007 r w spra wie za sad go spo da ro wa nia

Fun du szem Roz wo ju Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
– opu bli ko wa na w Biu le ty nie In for ma cyj nym nr 4/2007,

b. opła ty in we sty cyj ne – zgod nie z § 91 ust. 2 pkt. 15
sta tu tu PZD,

c. opła ty na pro wa dzo ną in we sty cję lub re mont – zgod -
nie z § 149 ust. 1 pkt 2 re gu la mi nu ROD,

d. ekwi wa lent za nie prze pra co wa ne go dzi ny przy pro -
wa dzo nej w ogro dzie in we sty cji- zgod nie z § 149 ust. 1
pkt 3 re gu la mi nu ROD,

e. środ ki fi nan so we prze ka zy wa ne po przez człon ka
wspie ra ją ce go na Fun dusz Roz wo ju – zgod nie z § 20 
pkt 5 sta tu tu PZD oraz z uchwa łą nr 33/2007 Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 21 mar ca 2007 r w spra wie
za sad go spo da ro wa nia Fun du szem Roz wo ju Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych – opu bli ko wa na w Biu le ty nie In -
for ma cyj nym nr 4/2007,

f. środ ki z wy ko rzy sta nia nad wyż ki rocz nej z dzia łal no -
ści sta tu to wo -pro gra mo wej zgod nie z uchwa łą nr
3/XVII/2005 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 16 li sto pa da
2005 r w spra wie wy ko rzy sta nia nad wyż ki rocz nej z dzia -
łal no ści sta tu to wo -pro gra mo wej w jed nost kach or ga ni za -
cyj nych PZD oraz jej no we lą na pod sta wie uchwa ły nr
10/VI/2009 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 26 lu te go 2009 r.-
opu bli ko wa ne od po wied nio w Biu le ty nie In for ma cyj nym
KR PZD nr 1/2006 i 4/2009,

g. od pi sy z fun du szy ce lo wych zgod nie z uchwa łą 
nr 7/V/2008 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 26 li sto pa da 2008 r.
w spra wie Fun du szu sta tu to we go Pol skie go Związ ku
Dział kow ców – opu bli ko wa na w Biu le ty nie In for ma cyj -
nym KR PZD nr 12/08,

h. środ ki z wy ko rzy sta nia ma jąt ku trwa łe go Związ ku 
i bę dą ce go w je go wła da niu – zgod nie z uchwa łą 
nr 52/2001 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 
6 czerw ca 2001 r. w spra wie prze zna cze nia środ ków uzy -
ska nych z wy ko rzy sta nia ma jąt ku trwa łe go Związ ku i bę -
dą ce go w je go wła da niu – opu bli ko wa na w Biu le ty nie
In for ma cyj nym KR PZD  nr 4/2001.

i. in ne środ ki. 

§ 5
1. Okrę go wy za rząd PZD zo bo wią za ny jest do nad zo ru

wy ko na nia po wyż szej uchwa ły przez za rzą dy ro dzin nych
ogro dów dział ko wych.

2. Okrę go we za rzą dy PZD pro wa dzą wy kaz ra chun ków
ban ko wych Fun du szu Roz wo ju ROD w ro dzin nych ogro -

UCHWAŁA NR 135/2010
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 15 lip ca 2010 r.
(Tekst jed no li ty z uwzględ nie niem zmian wpro wa dzo nych

uchwa łą Pre zy dium KR PZD nr 10/2014 z dnia 9.01.2014 r.)

w spra wie ra chun ku ban ko we go dla środ ków Fun du szu Roz wo ju ROD 
w ro dzin nych ogro dach dział ko wych
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dach dział ko wych, któ ry za wie ra:
a. na zwę ban ku/od dział,
b. nu mer ra chun ku ban ko we go,
c. na zwa ra chun ku ban ko we go,
d. oso by upo waż nio ne z ra mie nia za rzą du ro dzin ne go

ogro du dział ko we go PZD do dys po no wa nia środ ka mi
zgro ma dzo ny mi na ra chun ku.

§ 6
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem 1 stycz nia 2011 r.

SKARBNIK                                        
/-/ Marian PASIŃSKI                         

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 15 lip ca 2010 r.

UCHWAŁA NR 14/2011
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 2 lu te go 2011 r.
(Tekst jed no li ty z uwzględ nie niem zmian wpro wa dzo nych 

uchwa łą Pre zy dium KR PZD nr 10/2014 z dnia 9.01.2014 r.)

w spra wie prze zna cze nia i roz li cza nia środ ków fi nan so wych po cho dzą cych z li kwi da cji
i cza so we go za ję cia te re nu Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD dzia ła jąc na pod sta wie
§ 150 ust. 2 pkt 17 i § 151 ust. 3 sta tu tu PZD, w związ ku
z usta wą z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, a tak że w szcze gól no ści z: usta wą z dnia 
21 sierp nia 1997 r. o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi 
(Dz. U. 2010.102.651 j.t. z póź niej szy mi zmia na mi), usta -
wą z dnia 24 kwiet nia 2009 r. o zmia nie usta wy o szcze -
gól nych za sa dach przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji 
w za kre sie dróg pu blicz nych ( Dz. U z 2009 r. nr 72 
poz. 620), usta wą z dnia 8 lip ca 2010 r. o szcze gól nych
za sa dach przy go to wa nia do re ali za cji in we sty cji w za kre -
sie bu dow li prze ciw po wo dzio wych ( Dz. U z 2010 r. 
nr 143 poz. 963) usta na wia na stę pu ją ce za sa dy dys po no -
wa nia, wy ko rzy sta nia i roz li cza nia środ ków fi nan so wych
po cho dzą cych z li kwi da cji i cza so we go za ję cia te re nu ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych:

§ 1
1. Środ ki fi nan so we po cho dzą ce z li kwi da cji ca ło ści lub

czę ści ROD, gro ma dzo ne są na okrę go wym Fun du szu
Roz wo ju ROD pro wa dzo nym przez wła ści wy okrę go wy
za rząd PZD na wy dzie lo nym kon cie ban ko wym za wy -
jąt kiem przy pad ków okre ślo nych w ni niej szej uchwa le. 

2. Środ ki fi nan so we po cho dzą ce z ty tu łu cza so we go za -
ję cia te re nu ROD, gro ma dzo ne są na okrę go wym Fun du -
szu Roz wo ju ROD pro wa dzo nym przez wła ści wy
okrę go wy za rząd PZD na wy dzie lo nym kon cie ban ko -
wym, za wy jąt kiem przy pad ków okre ślo nych w ni niej szej

uchwa le, z prze zna cze niem w pierw szej ko lej no ści na uza -
sad nio ne po trze by te go ROD, w za kre sie bu do wy, mo der -
ni za cji i re mon tów bu dyn ków i bu dow li oraz in fra-
struk tu ry słu żą cej do wspól ne go użyt ko wa nia przez dział -
kow ców. 

§ 2
1. Środ ki fi nan so we zgro ma dzo ne na okrę go wym Fun -

du szu Roz wo ju ROD po cho dzą ce z li kwi da cji ROD lub
je go czę ści, prze zna czo ne są w pierw szej ko lej no ści na
od two rze nie ro dzin ne go ogro du dział ko we go.

2. Je że li nie jest od twa rza ny ROD, środ ki o któ rych mo -
wa w ust. 1, prze zna czo ne są na: 

a) po kry cie opłat in we sty cyj nych za dział kow ców, któ -
rzy otrzy mu ją dział ki za stęp cze w ist nie ją cych ROD,

b) bu do wę, mo der ni za cję i re mon ty in fra struk tu ry, słu -
żą cej do wspól ne go użyt ko wa nia przez dział kow ców.

3. Bu do wa, mo der ni za cja i re mon ty bu dyn ków i bu dow -
li oraz in fra struk tu ry słu żą cej do wspól ne go użyt ko wa nia
przez dział kow ców, od by wa się z za cho wa niem norm 
i prze pi sów pra wa po wszech nie obo wią zu ją ce go oraz
prze pi sów i pro ce dur obo wią zu ją cych w tym wzglę dzie
w Pol skim Związ ku Dział kow ców.

4. Środ ki fi nan so we otrzy ma ne przez ROD, o któ rych
mo wa w § 2 ust. 2 pkt b pod le ga ją roz li cze niu przez Okrę -
go wy Za rząd PZD w try bie i na za sa dach, ma ją cych miej -
sce przy roz li cze niu do ta cji. 
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§ 3
Opła ty in we sty cyj ne za dział kow ców, któ rzy otrzy mu -

ją dział ki za mien ne w ist nie ją cych ROD, po kry wa ne są 
z okrę go we go Fun du szu Roz wo ju ROD przez okrę go wy
za rząd wła ści wy miej sco wo dla ROD, któ re go li kwi da cja
do ty czy.

§ 4
Nie sta no wią przy cho du okrę go we go Fun du szu Roz wo -

ju ROD uzy ska ne i wy ne go cjo wa ne środ ki fi nan so we 
z ty tu łu li kwi da cji ca ło ści lub czę ści oraz cza so we go za -
ję cia te re nu prze zna czo ne na:

a) wy pła ty od szko do wań dla dział kow ców za skład ni ki
ma jąt ko we znaj du ją ce się na dział kach, a sta no wią ce ich
wła sność oraz za pra wa do dział ki w ROD, po mniej szo ne
o war tość pra wa do dział ki, przy zna ne go w no wo pow sta -
łym ROD, a tak że wy pła ty do dat ko wych od szko do wań 
w wy so ko ści war to ści prze wi dy wa nych plo nów, o któ rych
mo wa w art. 22 ust. 4 usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r. 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Środ ki te wpły wa ją
na ra chu nek bie żą cy okrę go we go za rzą du PZD i są księ -
go wa ne na kon tach roz ra chun ko wych, zgod nie z Za kła -
do wym Pla nem Kont PZD.

b) wy pła ty od szko do wań i od praw dla osób za trud nio -
nych na umo wę o pra cę w ROD z uwa gi na li kwi da cję
miej sca pra cy. Środ ki te wpły wa ją na ra chu nek bie żą cy
okrę go we go za rzą du PZD i są księ go wa ne na kon tach roz -
ra chun ko wych, zgod nie z Za kła do wym Pla nem Kont
PZD.

c) re fun da cje kosz tów ad mi ni stra cyj nych po nie sio nych
przez Okrę go wy Za rząd w pro ce sie li kwi da cji lub cza so -
we go za ję cia te re nu ROD. Środ ki te wpły wa ją na ra chu -
nek bie żą cy okrę go we go za rzą du PZD i są księ go wa ne na
po zo sta łych przy cho dach zgod nie z Za kła do wym Pla nem
Kont PZD.

§ 5
1. Roz li cze nie wy dat ków ze środ ków fi nan so wych po -

cho dzą cych z li kwi da cji każ de go ROD lub je go czę ści
oraz cza so we go za ję cia te re nu ROD do ko nu je co rocz nie
(na dzień 31 grud nia) okrę go wy za rząd PZD do cza su
osta tecz ne go roz li cze nia ca łe go pro ce su li kwi da cji.

2. Roz li cze nia, o któ rym mo wa w punk cie 1 do ko nu je
się wg wzo ru sta no wią ce go za łącz nik nr 1 do ni niej szej
uchwa ły.

3. Za łącz nik o któ rym mo wa w ust. 2 przed sta wia się
łącz nie z rocz nym spra woz da niem fi nan so wym z Fun du -
szu Roz wo ju ROD, spo rzą dza nym przez Okrę go wy Za -
rząd PZD.

§ 6 
Środ ki fi nan so we po cho dzą ce z li kwi da cji ROD, je go

czę ści lub cza so we go za ję cia te re nu wy dat ko wa ne nie -
zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi pod le ga ją zwro to -
wi na okrę go wy Fun dusz Roz wo ju ROD.

§ 7
Jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD obo wią za ne są prze cho -

wy wać środ ki Fun du szu Roz wo ju na od ręb nych kon tach
ban ko wych zgod nie z obo wią zu ją cy mi w tej mie rze prze -
pi sa mi związ ko wy mi *.

§ 8
Z dniem wej ścia w ży cie ni niej szej uchwa ły, tra ci moc

uchwa ła Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr 24/97 z dnia
18 czerw ca 1997 r. w spra wie prze zna cze nia i roz li cza nia
środ ków fi nan so wych po cho dzą cych z li kwi da cji pra cow -
ni czych ogro dów dział ko wych.

§ 9
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

WICEPREZES                                     
/-/ Wincenty KULIK                        

SKARBNIK                                        
/-/ Marian PASIŃSKI                         

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 2 lu te go 2011 r.

• uchwa ła Pre zy dium KR PZD nr 59/2006 z dnia 17 ma ja 2006 r. w spra wie ra chun ków ban ko wych Fun du szu Roz wo ju ROD w okrę go wych za -

rzą dach PZD 

• uchwa ła Pre zy dium KR PZD nr 135/2010 z dnia 15.07.2010 r w spra wie ra chun ku ban ko we go dla środ ków Fun du szu Roz wo ju ROD w ro dzin -

nych ogro dach dział ko wych
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Za łącz nik nr 1 do uchwa ły nr 14/2011
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 

z dnia 02.02.2011r.

Lp. TREŚĆ Kwo ta w zł

1 War tość otrzy ma ne go od szko do wa nia ogó łem
a Od szko do wa nie dla dział kow ców za ich ma ją tek, pra wo do dział ki 

oraz prze wi dy wa ne plo ny 
b Środ ki na od two rze nie ROD
c Od szko do wa nie za ma ją tek Związ ku nie pod le ga ją cy od two rze niu 
d Re kom pen sa ta kosz tów i strat po nie sio nych przez PZD

2 Wy ko rzy sta nie od szko do wa nia ogó łem
a Wy pła co ne od szko do wa nia dla dział kow ców
b Kosz ty od two rze nia ogro du
c Opła ty in we sty cyj ne za dział kow ców
d Fi nan so wa nie in we sty cji i re mon tów

3 Środ ki po zo sta ją ce na Fun du szu Roz wo ju ROD do dal sze go wy ko rzy sta nia

ROD………………………………………………………………………………
(nazwa i miejscowość)

Nr Re je stru ROD…………………………………………………………………

Uchwa ła …………………………….nr ……………………da ta….................
(nazwa organu PZD)

ROZLICZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH
POCHODZĄCYCH z LIKWIDACJI LUB CZASOWEGO ZAJĘCIA TERENU

RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.............................................

(podpis)

SKARBNIK
.............................................

(podpis)

PREZES
.............................................

(podpis)

OZ PZD………………………………………...
………………………………………………….

(miejscowość, data)

do ty czy: wpły wów i wy dat ków środ ków fi nan so wych po cho dzą cych z :
• li kwi da cji ca ło ści/czę ści ROD*
• cza so we go za ję cia te re nu *

*nie po trzeb ne skre ślić



67

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców dzia ła -
jąc na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt 1 i 2 sta tu tu Pol skie go
Związ ku Dział kow ców po sta na wia zwe ry fi ko wać prze pi -
sy PZD do ty czą ce Fun du szu Oświa to we go PZD pod ką -
tem ich zgod no ści z usta wą z dnia 13 grud nia 2013 r. 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych w na stę pu ją cym 
za kre sie:

§ 1
Wpro wa dzić zmia ny w na stę pu ją cych prze pi sach PZD

do ty czą cych Fun du szu Oświa to we go PZD:
1) Uchwa ła Nr 5/XVII/2001 Kra jo wej Ra dy PZD 

z dnia 6 grud nia 2001 r. w spra wie fun du szu oświa to -
we go Pol skie go Związ ku Dział kow ców: 

a) we wstę pie wy kre ślić za pis „Zgod nie z usta wą o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych z 8 lip ca 2005 r. Pol ski
Zwią zek Dział kow ców i wszyst kie je go jed nost ki or ga ni za -
cyj ne re ali zu ją za da nia w za kre sie wszech stron ne go roz -
wo ju ogrod nic twa dział ko we go, za kła da nia i za go spo-
da ro wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych, za go spo da -
ro wa nia dzia łek, upo wszech nia nia wie dzy ogrod ni czej” 
i w je go miej sce do dać za pis „Usta wa z dnia 13 grud nia
2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych na kła da na
sto wa rzy sze nia ogro do we za da nia, do któ rych na le ży 
w szcze gól no ści or ga ni zo wa nie i udzie la nie po mo cy oraz
po rad nic twa w za go spo da ro wa niu dzia łek i pro wa dze niu
upraw ogrod ni czych, a tak że pro pa go wa nie wie dzy ogrod -
ni czej, zwłasz cza po przez szko le nia i pro wa dze nie dzia łal -
no ści wy daw ni czej”;

b) we wstę pie wy kre ślić za pis „osób ubie ga ją cych się 
o dział kę” i w je go miej sce do dać za pis „osób ubie ga ją -
cych się o usta no wie nie pra wa do dział ki”;

c) we wstę pie wy kre ślić za pis „Na po trze by wszyst kich
człon ków Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców
wy da je po mo ce szko le nio we, plan sze po glą do we, li te ra tu -
rę fa cho wą, w tym mie sięcz nik „dział ko wiec", pro wa dzi
pra ce stu dial ne, pro mu je no wo ści ogrod ni cze i po stęp 
w ogrod nic twie dział ko wym” i w je go miej sce do dać za pis
„Na po trze by wszyst kich dział kow ców Kra jo wa Ra da Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców wy da je po mo ce szko le nio we,
plan sze po glą do we, li te ra tu rę fa cho wą, do star cza mie sięcz -
nik „dział ko wiec", pro wa dzi pra ce stu dial ne, pro mu je no -
wo ści ogrod ni cze i po stęp w ogrod nic twie dział ko wym”;

d) w § 2 wy kre ślić do tych cza so wy za pis „przez ogni wa
or ga ni za cyj ne Pol skie go Związ ku Dział kow ców na dal sze
pod no sze nie wie dzy i oświa ty ogrod ni czej człon ków
Związ ku” i w je go miej sce do dać za pis „przez jed nost ki
or ga ni za cyj ne Pol skie go Związ ku Dział kow ców na dal sze
pod no sze nie wie dzy i oświa ty ogrod ni czej wśród dział kow -
ców”;

e) w § 5 ust. 1 po zda niu „Głów nym źró dłem Fun du szu
Oświa to we go PZD na wszyst kich szcze blach or ga ni za cyj -
nych Związ ku jest wpi so we.” do dać: „Wpi so we jest to
opła ta ogro do wa obo wią zu ją ca wszyst kich dział kow ców
zgod nie z art. 33 ust. 1 usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r. 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.”

f) w § 5 ust. 2 skre ślić wy raz „ogni wach”.
2) Uchwa ła Nr 1/XVII/2010 Kra jo wej Ra dy PZD 

z dnia 23 wrze śnia 2010 r. w spra wie szko le nia kan dy -
da tów:

a) w § 3 wy kre ślić za pis w ust. 1 pkt 1 „praw i obo wiąz -
ków człon ka Związ ku” i w je go miej sce do dać za pis „praw
i obo wiąz ków dział kow ca”;

b) w § 5 wy kre ślić za pis ust. 2 „Za rzą dy ROD zo bo wią -
za ne są do po dej mo wa nia uchwa ły o nada niu człon ko stwa
i wy da wa niu de cy zji o przy zna niu dział ki” i w je go miej -
sce do dać za pis „Sto wa rzy sze nie ogro do we zo bo wią za ne
jest do za war cia umo wy dzier ża wy dział ko wej z peł no let -
nią oso bą fi zycz ną i usta no wie nia pra wa do dział ki”.

3) Uchwa ła Nr 6/XXIV/2006 Kra jo wej Ra dy PZD 
z dnia 23 li sto pa da 2006 r. w spra wie szko le nia no wych
człon ków Związ ku:

a) w ty tu le uchwa ły wy kre ślić za pis „no wych człon ków
Związ ku” i do dać za pis „no wych dział kow ców”;

b) w § 1 ust. 1 wy kre ślić za pis „no wych człon ków Związ -
ku” i w je go miej sce do dać za pis „no wych dział kow ców”;

c) w § 2 wy kre ślić za pis „dla dział kow ców i no wych
człon ków Związ ku” i w je go miej sce do dać za pis „dla
obec nych i no wych dział kow ców”;

d) skre ślić ca ły § 3. Do tych cza so wy § 4 otrzy mu je nr 3.
4) Uchwa ła Nr 6/V/2008 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia

26 li sto pa da 2008 r. w spra wie wpi so we go w Pol skim
Związ ku Dział kow ców:

a) w § 4 ust. 1 w miej sce „na rzecz po szcze gól nych
ogniw PZD” wpi sać: „na rzecz po szcze gól nych jed no stek
or ga ni za cyj nych PZD”;

3. ZNOWELIZOWANE UCHWAŁY KR PZD I PREZYDIUM W SPRAWIE 
FUNDUSZU OŚWIATOWEGO

UCHWAŁA NR 4/XVII/2014
KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 9 stycz nia 2014 r.

w spra wie zmian w prze pi sach PZD do ty czą cych Fun du szu Oświa to we go 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców
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b) w § 4 ust. 2 wy kre ślić za pis „no we go człon ka PZD”
i w je go miej sce do dać za pis „no we go dział kow ca”;

c) wy kre ślić ca ły § 5 ust. 1 i nadać mu brzmie nie „Za -
rząd ro dzin ne go ogro du dział ko we go zo bo wią za ny jest 
w ter mi nie 2 ty go dni od wpłacenia wpisowego przez no -
we go dział kow ca prze ka zać do okrę go we go za rzą du PZD
część wpi so we go przy na leż ną wyż szym jed nost kom or ga -
ni za cyj nym PZD wraz z da ny mi oso bo wy mi no we go dział -
kow ca”;

d) wy kre ślić ca ły § 5 ust. 2 i nadać mu brzmie nie 
„W ter mi nie 2 ty go dni od otrzy ma nia od za rzą du ro dzin -
ne go ogro du dział ko we go na leż nej mu czę ści wpi so we go
lub uisz cze nia wpi so we go przez dział kow ca no wo za kła -
da ne go ro dzin ne go ogro du dział ko we go, okrę go wy za rząd
PZD prze ka zu je do Kra jo wej Ra dy PZD na leż ną jej część

wpi so we go oraz do ko nu je opła ty pre nu me ra ty 12 ko lej -
nych nu me rów mie sięcz ni ka „dział ko wiec” do star cza ne -
go na ad res do mo wy no we go dział kow ca”.

§ 2
Zo bo wią zać Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD do do ko -

na nia zmian w uchwa łach Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
do ty czą cych Fun du szu Oświa to we go PZD.

§ 3
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem wej ścia w ży cie usta -

wy z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych.

War sza wa, dnia 9 stycz nia 2014 r.

WICEPREZES                                     
/-/ Wincenty KULIK                        

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

UCHWAŁA NR 5/XVII/2001
KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 6 grud nia 2001 r.
(Tekst jed no li ty z uwzględ nie niem zmian wpro wa dzo nych

uchwa łą Kra jo wej Ra dy PZD nr 4/XVII/2014 z dnia 9.01.2014 r.)

w spra wie Fun du szu Oświa to we go Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Usta wa z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych na kła da na sto wa rzy sze nia ogro do we
za da nia, do któ rych na le ży w szcze gól no ści or ga ni zo wa -
nie i udzie la nie po mo cy oraz po rad nic twa w za go spo da ro -
wa niu dzia łek i pro wa dze niu upraw ogrod ni czych, a tak że
pro pa go wa nie wie dzy ogrod ni czej, zwłasz cza po przez
szko le nia i pro wa dze nie dzia łal no ści wy daw ni czej. Za da -
nia te Pol ski Zwią zek Dział kow ców re ali zu je po przez pro -
wa dze nie dzia łal no ści szko le nio wej i in struk ta żo wej, 
a tak że po rad nic twa ogrod ni cze go na po trze by dział kow -
ców oraz osób ubie ga ją cych się o usta no wie nie pra wa do
dział ki. Po wo ła ne zo sta ły spo łecz ne służ by in struk tor skie
na wszyst kich szcze blach or ga ni za cyj nych Związ ku. Na
po trze by wszyst kich dział kow ców Kra jo wa Ra da Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców wy da je po mo ce szko le nio we,
plan sze po glą do we, li te ra tu rę fa cho wą, do star cza mie -
sięcz nik „działko wiec”, pro wa dzi pra ce stu dial ne, pro mu -
je no wo ści ogrod ni cze i po stęp w ogrod nic twie dzia-
ł ko wym.

Wie dza, na uka i sze ro ko ro zu mia na oświa ta le żą u pod -
staw dzia łal no ści Pol skie go Związ ku Dział kow ców i sta -
ły się nie za prze czal ny mi je go osią gnię cia mi przez ca ły

okres ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.
Pol ski Zwią zek Dział kow ców i wszyst kie je go struk tu -

ry or ga ni za cyj ne za wsze wy cho dzi ły z za ło że nia, że no -
wo cze sna wie dza jest pod sta wą i wa run kiem po wo dze nia
w za go spo da ro wy wa niu ogro dów dział ko wych i dzia łek,
pro duk cji zdro wej żyw no ści oraz peł ne go wy ko rzy sta nia
ogro dów, a szcze gól nie dzia łek dla ce lów re kre acji w bez -
po śred nim kon tak cie z przy ro dą.

Ma jąc po wyż sze na uwa dze, a tak że dal szy roz wój
oświa ty i wie dzy ogrod ni czej na rzecz dział kow ców Kra -
jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia ła jąc na
pod sta wie § 169 pkt 2 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
1. Utwo rzyć Fun dusz Oświa to wy Pol skie go Związ ku

Dział kow ców.
2. Fun dusz, o któ rym mo wa w ust. 1, two rzo ny jest 

w ro dzin nych ogro dach dział ko wych, okrę go wych za rzą -
dach PZD i Kra jo wej Ra dzie PZD.

§ 2
Fun dusz Oświa to wy PZD mo że być wy ko rzy sty wa ny
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wy łącz nie przez jed nost ki or ga ni za cyj ne Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców na dal sze pod no sze nie wie dzy i oświa ty
ogrod ni czej wśród dział kow ców, w tym na no wo cze sne
me to dy jej upo wszech nia nia, a tak że na po kry wa nie kosz -
tów wy po sa ża nia za rzą dów ROD, ko mi sji sta tu to wych,
in struk to rów Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej PZD 
w nie zbęd ną li te ra tu rę oraz na po kry cie kosz tów funk cjo -
no wa nia służb ogrod ni czo – oświa to wych w ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, okrę go wych za rzą dach i Kra jo wej
Ra dzie PZD.

§ 3
Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców zo bo -

wią zu je swo je Pre zy dium do opra co wa nia szcze gó ło wych
za sad za si la nia Fun du szu Oświa to we go PZD, je go funk -
cjo no wa nia i wy ko rzy sty wa nia na wszyst kich szcze blach
je go ist nie nia.

§ 4
Ile kroć w do tych czas ist nie ją cych prze pi sach związ ko -

wych mó wi się o Fun du szu Szko le nia i In struk ta żu PZD
za stę pu je się go Fun du szem Oświa to wym PZD, o ile Pre -
zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nie po sta no wi ina czej.

§ 5
1. Głów nym źró dłem Fun du szu Oświa to we go we

wszyst kich jed nost kach or ga ni za cyj nych jest wpi so we.
Wpi so we jest to opła ta ogro do wa obo wią zu ją ca wszyst -
kich dział kow ców zgod nie z art. 33 ust. 1 usta wy z dnia 
13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

2. Fun dusz ten wi nien być rów nież za si la ny z in nych
fun du szy wy stę pu ją cych w Związ ku, w tym ze środ ków
po cho dzą cych z li kwi da cji i cza so we go za ję cia te re nów
ro dzin nych ogro dów dział ko wych, a tak że ze środ ków

pla no wa nych w pre li mi na rzach fi nan so wych jed no stek or -
ga ni za cyj nych Związ ku.

3. Wska za nym jest za si la nie te go Fun du szu z do ta cji ze -
wnętrz nych i da ro wizn.

§ 6
W za leż no ści od środ ków, któ re kie ro wa ne są na Fun -

dusz Oświa to wy PZD na po szcze gól nych szcze blach or -
ga ni za cyj nych Związ ku, te jed nost ki or ga ni za cyj ne na le ży
ob cią żyć fi nan so wa niem za dań, któ re Fun dusz ma speł -
niać.

§ 7
1. Fun dusz Oświa to wy Pol skie go Związ ku Dział kow -

ców dzia ła w opar ciu o rocz ne pla ny i spra woz da nia fi -
nan so we.

2. Spra woz da nie z Fun du szu sta no wić bę dzie za łącz nik
do rocz ne go pla nu i spra woz da nia fi nan so we go da nej jed -
nost ki or ga ni za cyj nej Związ ku.

§ 8
Z dniem wej ścia w ży cie ni niej szej uchwa ły tra ci moc

obo wią zu ją cą uchwa ła nr 12/82 Pre zy dium Kra jo wej Ra -
dy PZD z dnia 26 mar ca 1982 r. w spra wie utwo rze nia 
i spo so bu dys po no wa nia Fun du szem Szko le nia i In struk -
ta żu PZD.

§ 9
1. Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem 1 stycz nia 2002 r.
2. Środ ki fi nan so we wy ka za ne w bi lan sach jed no stek

or ga ni za cyj nych Związ ku na Fun du szu Szko le nia i In -
struk ta żu PZD na ko niec ro ku 2001 sta no wią bi lans otwar -
cia Fun du szu Oświa to we go PZD na rok 2002.

SEKRETARZ                                    
/-/ Zbigniew KIELAK                       

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 6 grud nia 2001 r.

UCHWAŁA Nr 1/XVII/2010
KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 23 wrze śnia 2010 r.
(Tekst jed no li ty z uwzględ nie niem zmian wpro wa dzo nych

uchwa łą Kra jo wej Ra dy PZD nr 4/XVII/2014 z dnia 9.01.2014 r.)

w spra wie szko le nia kan dy da tów

Szko le nia kan dy da tów są dla Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców za da niem pod sta wo wym i prio ry te to wym. Są

one wa run kiem zdo by cia pod sta wo wych in for ma cji do ty -
czą cych funk cjo no wa nia Związ ku i Ro dzin nych Ogro dów
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Dział ko wych. No wo cze sne i pra wi dło we za go spo da ro wa -
nie dzia łek i ogro dów dział ko wych za le ży od po zio mu
wie dzy or ga ni za cyj nej, ogrod ni czej i zna jo mo ści prze pi -
sów. Za kres zdo by tej wie dzy ma rów nież bez po śred ni
wpływ do bre sto sun ki są siedz kie oraz sze ro ko ro zu mia ne
funk cjo no wa nie Związ ku. Re ali zu jąc po sta no wie nia § 65
ust. 1 re gu la mi nu ROD uchwa lo ne go w dniu 23 li sto pa da
2006 r. Kra jo wa Ra da PZD usta la:

§ 1
1. Zo bo wią zać Okrę go we Za rzą dy PZD do:
– obo wiąz ko we go szko le nia kan dy da tów na dział kow ców;
– opra co wa nia rocz ne go pla nu szko leń kan dy dac kich 

w sie dzi bach OZ i de le ga tu rach w cy klach mie sięcz nych.
2. Po za sie dzi ba mi okrę gów i de le ga tur szko le nia na le -

ży pla no wać w po wia tach dla wy bra nych ROD wg. po -
trzeb – dla mi ni mum 10 słu cha czy.

§ 2
1. W ce lu pod nie sie nia po zio mu i atrak cyj no ści szko -

leń, na le ży:
a) an ga żo wać do pro wa dze nia wy kła dów wy so kiej kla -

sy spe cja li stów z po szcze gól nych dzie dzin: pra cow ni ków
wyż szych uczel ni, in sty tu tów na uko wych, ośrod ków do -
radz twa rol ni cze go, na uczy cie li szkół rol ni czych, pra cow -
ni ków OZ, eta to we go in struk to ra fa cho we go OZ oraz 
w uza sad nio nych przy pad kach do świad czo nych i wy -
kształ co nych in struk to rów kra jo wych 

i okrę go wych SSI,
b) do bie rać od po wied nie, no wo cze sne me to dy i środ ki

prze ka zu in for ma cji, uła twia ją ce przy swa ja nie wie dzy,
c) stwa rzać jak naj lep sze wa run ki or ga ni za cyj ne do pro -

wa dze nia szko leń oraz wy po sa żać uczest ni ków w nie -
zbęd ną związ ko wą li te ra tu rę fa cho wą.

§ 3
1. Pro gram szko le nia kan dy dac kie go po wi nien obej mo -

wać za gad nie nia do ty czą ce:
– prze pi sów związ ko wych (usta wa o ROD, Sta tut PZD,

Re gu la min ROD) – za sad funk cjo no wa nia ROD;
– za sad za go spo da ro wa nia i mo der ni za cji dział ki;
– praw i obo wiąz ków dział kow ca;
– pod sta wo wych za sad upra wy, na wo że nia i ochro ny ro -

ślin na dział kach.
2. Czas trwa nia szko le nia po wi nien po zwa lać na re ali -

za cję w/w za gad nień i obej mo wać nie mniej jak 12 go -
dzin.

§ 4
Udział w szko le niu kan dy dac kim skut ku je wy da niem

przez OZ PZD za świad cze nia ukoń cze nia szko le nia.

§ 5
1. Za rzą dy ROD zo bo wią za ne są do nie zwłocz ne go kie -

ro wa nia kan dy da tów na dział kow ców na szko le nia do 
OZ PZD.

2. Sto wa rzy sze nie ogro do we zo bo wią za ne jest do za -
war cia umo wy dzier ża wy dział ko wej z peł no let nią oso bą
fi zycz ną i usta no wie nia pra wa do dział ki po oka za niu za -
świad cze nia ukoń cze nia szko le nia kan dy da tów.

§ 6
Od po wie dzial ność za or ga ni za cję i prze bieg szko leń po -

no szą Okrę go we Za rzą dy PZD.

§ 7
Wy na gro dze nie za or ga ni za cję szko le nia oraz pro wa -

dze nie wy kła dów usta li Pre zy dium Kra jo wej Ra dy.

War sza wa, dnia 23 wrze śnia 2010 r.

WICEPREZES                                   
/-/ Antoni KOSTRZEWA                   

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

UCHWAŁA Nr 6/XXIV/2006
POLSKIEGO ZWIAZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 23 li sto pa da 2006 r.
(Tekst jed no li ty z uwzględ nie niem zmian wpro wa dzo nych

uchwa łą Kra jo wej Ra dy PZD nr 4/XVII/2014 z dnia 9.01.2014 r.)

w spra wie szko le nia no wych dział kow ców

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców re ali -
zu jąc po sta no wie nia § 65 ust. 1 re gu la mi nu ROD uchwa -
lo ne go w dniu 23 li sto pa da 2006 r., po sta na wia:

§ 1
1. Zo bo wią zać okrę go we za rzą dy PZD do or ga ni zo wa -

nia szko leń dla no wych dział kow ców w za kre sie pod sta -



71

wo wych za sad za go spo da ro wa nia i upra wy dział ki oraz
prze pi sów związ ko wych, za opa try wa nia ich w sta tut PZD
i re gu la min ROD, a tak że do za ma wia nia pre nu me ra ty
mie sięcz ni ka „dział ko wiec” na okres jed ne go ro ku.

2. Środ ki fi nan so we, o któ rych mo wa w ust. 1, za bez pie -
cza Fun dusz Oświa to wy PZD po cho dzą cy z wpi so we go.

§ 2
Zo bo wią zać okrę go we za rzą dy PZD do wy ko rzy sty wa -

nia środ ków z Fun du szu Oświa to we go wy łącz nie na ce le
oświa to we prze zna czo ne dla obec nych i no wych 
dział kow ców z za strze że niem po sta no wień uchwa ły 
nr 18/2002 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 6 lu te -
go 2002 r. w spra wie funk cjo no wa nia, za si la nia i wy ko -
rzy sty wa nia Fun du szu Oświa to we go PZD.

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

WICEPREZES                                   
/-/ Antoni KOSTRZEWA                   

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 23 li sto pa da 2006 r.

UCHWAŁA NR 6/V/2008
KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 26 li sto pa da 2008 r.
(Tekst jed no li ty z uwzględ nie niem zmian wpro wa dzo nych

uchwa łą Kra jo wej Ra dy PZD nr 4/XVII/2014 z dnia 9.01.2014 r.)

w spra wie wpi so we go w Pol skim Związ ku Dział kow ców

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt 9 sta tu tu PZD, po sta -
na wia:

§ 1
Usta lić wpi so we w Pol skim Związ ku Dział kow ców 

w wy so ko ści od 150 do 500 zł.

§ 2
1. Upo waż nić okrę go we za rzą dy PZD do okre śle nia wy -

so ko ści wpi so we go w ro dzin nych ogro dach dział ko wych
z ob sza ru ich dzia ła nia w prze dzia le wska za nym w § 1.

2. Okre śla jąc wy so kość wpi so we go okrę go wy za rząd
PZD mo że zróż ni co wać jej wy so kość w ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych kie ru jąc się wiel ko ścią miast, sta tu sem
ro dzin nych ogro dów dział ko wych (miej ski i pod miej ski),
sta nem ich za go spo da ro wa nia, a tak że wiel ko ścią dzia łek
lub licz bą wol nych dzia łek.

§ 3
Wpi so we w Pol skim Związ ku Dział kow ców prze zna -

czo ne jest w ca ło ści na za si la nie Fun du szu Oświa to we go
Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

§ 4
1. Usta na wia się na stę pu ją cy po dział wpi so we go na

rzecz po szcze gól nych jed no stek or ga ni za cyj nych PZD:
1) w ist nie ją cym ro dzin nym ogro dzie dział ko wym:
a) 20% wpi so we go na Fun dusz Oświa to wy PZD ro dzin -

ne go ogro du dział ko we go,
b) 60% wpi so we go na Fun dusz Oświa to wy PZD okrę -

go we go za rzą du PZD,
c) 20% wpi so we go na Fun dusz Oświa to wy PZD Kra jo -

wej Ra dy PZD,
2) w no wo za kła da nym ro dzin nym ogro dzie dział ko -

wym:
a) 80% wpi so we go na Fun dusz Oświa to wy okrę go we -

go za rzą du PZD
b) 20% wpi so we go na Fun dusz Oświa to wy Kra jo wej

Ra dy PZD.
2. Ze środ ków wska za nych w ust. 1 pkt 1 lit. b oraz 

ust. 1 pkt 2 lit. a okrę go wy za rząd PZD zo bo wią za ny jest
po kryć koszt za opa trze nia no we go dział kow ca w 12 ko lej -
nych nu me rów mie sięcz ni ka „dział ko wiec".

§ 5
1. Za rząd ro dzin ne go ogro du dział ko we go zo bo wią za -

ny jest w ter mi nie 2 ty go dni od wpła ce nia wpi so we go
przez no we go dział kow ca prze ka zać do okrę go we go za -
rzą du PZD część wpi so we go przy na leż ne go wyż szym
jed nost kom or ga ni za cyj nym PZD wraz z da ny mi oso bo -
wy mi no we go dział kow ca.
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2. W ter mi nie 2 ty go dni od otrzy ma nia od za rzą du ro -
dzin ne go ogro du dział ko we go na leż nej mu czę ści wpi so -
we go lub uisz cze nia wpi so we go przez dział kow ca
no wo za kła da ne go ro dzin ne go ogro du dział ko we go, okrę -
go wy za rząd PZD prze ka zu je do Kra jo wej Ra dy PZD na -
leż ną jej część wpi so we go oraz do ko nu je opła ty
pre nu me ra ty 12 ko lej nych nu me rów mie sięcz ni ka „dział -
ko wiec” do star cza ne go na ad res do mo wy no we go dział -
kow ca.

§ 6
1. Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem 1 stycz nia 

2009 ro ku.
2. Z dniem wej ścia w ży cie ni niej szej uchwa ły tra ci moc

uchwa ła nr 11/XVII/2001 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 
6 grud nia 2001 r. w spra wie wpi so we go w Pol skim Związ -
ku Dział kow ców.

War sza wa, dnia 26 li sto pa da 2008 r.

SKARBNIK                                        
/-/ Marian PASIŃSKI                         

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

UCHWAŁA NR 11/2014
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
z dnia 9 stycz nia 2014 r.

w spra wie zmian w prze pi sach PZD do ty czą cych Fun du szu Oświa to we go 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców dzia ła jąc na pod sta wie Uchwa ły Nr 4/XVII/2014 Kra -
jo wej Ra dy PZD z dnia 9 stycz nia 2014 r. w spra wie zmian
w prze pi sach PZD do ty czą cych Fun du szu Oświa to we go
Pol skie go Związ ku Dział kow ców oraz § 151 ust. 3 w związ -
ku z § 150 ust. 2 pkt 1 i 2 sta tu tu Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, po sta na wia zwe ry fi ko wać prze pi sy PZD do ty czą ce
Fun du szu Oświa to we go PZD pod ką tem ich zgod no ści 
z usta wą z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych w na stę pu ją cym za kre sie:

§ 1
Wpro wa dzić zmia ny w na stę pu ją cych prze pi sach PZD

do ty czą cych Fun du szu Oświa to we go PZD:
1) Uchwa ła Nr 18/2002 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy

PZD z dnia 6 lu te go 2002 r. w spra wie funk cjo no wa nia,
za si la nia i wy ko rzy sty wa nia fun du szu oświa to we go Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców:

a) w § 1 wy kre ślić za pis „Fun du szem Oświa to wym PZD
w ogni wach Związ ku” i w je go miej sce do dać za pis „Fun -
du szem Oświa to wym PZD w jed nost kach or ga ni za cyj nych
Związ ku”,

b) w § 2 ust. 1 wy kre ślić do tych cza so wy za pis „Fun -
dusz Oświa to wy PZD we wszyst kich ogni wach or ga ni za -
cyj nych Związ ku funk cjo nu je na pod sta wie pla nu me ry t-
o rycz ne go opra co wy wa ne go na da ny rok, któ ry sta no wi
wy dzie lo ną część pla nu pra cy uchwa la ne go przez wła ści -
wy or gan PZD da ne go ogni wa Związ ku” i w je go miej sce

do dać za pis „Fun dusz Oświa to wy PZD we wszyst kich jed -
nost kach or ga ni za cyj nych Związ ku funk cjo nu je na pod -
sta wie pla nu me ry to rycz ne go opra co wy wa ne go na da ny
rok, któ ry sta no wi wy dzie lo ną część pla nu pra cy uchwa -
la ne go przez wła ści wy or gan PZD da nej jed nost ki or ga ni -
za cyj nej Związ ku”,

c) w § 3 wy kre ślić za pis „da ne go ogni wa Związ ku” 
i w je go miej sce wpisać „da nej jed nost ki or ga ni za cyj nej
Związ ku”,

d) w § 4 ust. 1 wy kre ślić za pis „każ de go ogni wa Związ -
ku” i w je go miej sce wpi sać „każ dej jed nost ki or ga ni za cyj -
nej Związ ku”,

e) w § 4 ust. 2 wy kre ślić za pis „każ de go ogni wa Związ -
ku” i w je go miej sce wpi sać „każ dej jed nost ki or ga ni za cyj -
nej Związ ku”,

f) w § 5 wy kre ślić za pis „każ de ogni wo Związ ku” i w je -
go miej sce wpi sać „każ da jed nost ka or ga ni za cyj na Związ -
ku”,

g) w § 7 ust. 1 skre ślić do tych cza so wy pkt 2 i 4. Do -
tych cza so wy pkt 3 otrzy mu je nr 2, pkt 5 otrzy mu je nr 3,
pkt 6 otrzy mu je nr 4.

h) w § 7 ust. 1 pkt 5 wy kre ślić za pis „in we sto rów” 
i w je go miej sce do dać za pis „pod mio tów li kwi du ją cych”;

i) w § 7 ust. 2 wy kre ślić pkt 2 i pkt 4. Do tych cza so wy
pkt 3 otrzy mu je nr 2, pkt 5 otrzy mu je nr 3, pkt 6 otrzy mu -
je nr 4,

j) w § 7 ust. 2 pkt 5 wy kre ślić za pis „od in we sto ra” 
i w je go miej sce do dać za pis „od pod mio tu li kwi du ją ce go”;



73

k) w § 8 zda nie pierw sze wy kre ślić zwrot „wszyst kich
ogniw” i w je go miej sce wpi sać „wszyst kich jed no stek or -
ga ni za cyj nych”,

l) w § 9 wy kre ślić za pis „we wszyst kich ogni wach” 
i w je go miej sce wpi sać „we wszyst kich jed nost kach or -
ga ni za cyj nych”,

m) w § 10 ust. 2 pkt 1 wy kre ślić za pis „no wych człon -
ków Związ ku” i w je go miej sce do dać za pis „no wych
dział kow ców”,

n) w § 11 wy kre ślić za pis „przez ogni wa Związ ku” 
i w je go miej sce wpi sać „przez jed nost ki or ga ni za cyj ne
Związ ku”.

2) Uchwa ła Nr 23/2003 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD z dnia 12 mar ca 2003 r. w spra wie utwo rze nia 
w od dzia łach okrę go wych PZD sta no wisk in struk to rów
ogrod ni czych oraz źró deł ich fi nan so wa nia:

a) we wstę pie wy kre ślić za pis „ochro ny śro do wi ska” 
i w je go miej sce do dać za pis „ochro ny przy ro dy i śro do -
wi ska”,

b) w § 2 pkt 2 wy kre ślić za pis „osób ubie ga ją cych się o
przy dział dział ki” i w je go miej sce do dać za pis „osób ubie -
ga ją cych się o usta no wie nie pra wa do dział ki”.

3) Uchwa ła Nr 35/2002 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD z dnia 22 mar ca 2002 r. w spra wie za sad za opa try -
wa nia no wych człon ków Związ ku w mie sięcz nik „dział -
ko wiec”:

a) w ty tu le uchwa ły wy kre ślić za pis „no wych człon ków
Związ ku” i do dać za pis „no wych dział kow ców”;

b) wy kre ślić ca ły § 1 ust. 1 i nadać mu brzmie nie „Za -
rząd ROD po pod pi sa niu umo wy dzier ża wy dział ko wej 
i usta no wie niu pra wa do dział ki na rzecz no we go dział -
kow ca oraz po bra niu wpi so we go oraz in nych wy ma ga -

nych prze pi sa mi związ ko wy mi opłat, prze ka zu je do wła -
ści we go te ry to rial nie okrę go we go za rzą du PZD wy kaz
osób, któ re zo sta ły no wy mi dział kow ca mi. Za rząd ROD
po zo sta wia na leż ną mu część wpi so we go, a po zo sta łą
kwo tę prze ka zu je do wła ści we go OZ PZD. Wy kaz osób po -
wi nien za wie rać imię i na zwi sko, do kład ny ad res do mo -
wy no we go dział kow ca oraz da tę za war cia umo wy
dzier ża wy dział ko wej (wzór wy ka zu sta no wi za łącz nik do
ni niej szej Uchwa ły)”;

c) w § 1 ust. 2 wy kre ślić za pis „od da ty nada nia człon -
ko stwa Związ ku i przy dzie le nia dział ki w użyt ko wa nie” 
i w je go miej sce do dać za pis „od da ty za war cia umo wy
dzier ża wy dział ko wej i usta no wie nia pra wa do dział ki”;

d) w § 2 ust. 1 wy kre ślić za pis „no wych człon ków Związ -
ku” i w je go miej sce do dać za pis „no wych dział kow ców”;

e) w wy ka zie sta no wią cym za łącz nik do przed mio to wej
uchwa ły zmie nić za pis ty tu łu z „wy kaz osób, któ rym nada -
no człon ko stwo Związ ku i przy dzie lo no dział kę w użyt ko -
wa nie oraz po bra no wpi so we” i w je go miej sce do dać
za pis „wy kaz osób, któ re zo sta ły no wy mi dział kow ca mi na
sku tek za war cia umo wy dzier ża wy dział ko wej i usta no wie -
nia pra wa do dział ki oraz od któ rych po bra no wpi so we ”; 

f) w wy ka zie sta no wią cym za łącz nik do przed mio to wej
uchwa ły zmie nić za pis ta be li z „Da ta nada nia człon ko -
stwa w Związ ku” i w je go miej sce do dać za pis „Da ta za -
war cia umo wy dzier ża wy dział ko wej”. 

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem wej ścia w ży cie usta -

wy z dnia 13 grud nia 2013 r.  o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych.

War sza wa, dnia 9 stycz nia 2014 r.

WICEPREZES                                   
/-/ Wincenty KULIK                  

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

UCHWAŁA NR 18/2002
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY

POSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
z dnia 6 lu te go 2002 r.

(Tekst jed no li ty z uwzględ nie niem zmian wpro wa dzo nych
uchwa łą Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr 11/2014 z dnia 9.01.2014 r.)

w spra wie funk cjo no wa nia, za si la nia i wy ko rzy sty wa nia Fun du szu Oświa to we go 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku 
Dział kowców wy ko nu jąc po sta no wie nia § 3 uchwa ły 

nr 5/XVII/2001 Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców z dnia 6 grud nia 2001 r. w spra wie Fun du szu
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Oświa to we go Pol skie go Związ ku Dział kow ców, po sta na wia:

§ 1
Fun du szem Oświa to wym PZD w jed nost kach or ga ni za -

cyj nych Związ ku za rzą dza ją od po wied nio:
1) w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym - za rząd ro dzin -

ne go ogro du dział ko we go,
2) w okrę go wym za rzą dzie PZD – pre zy dium okrę go -

we go za rzą du PZD,
3) w Kra jo wej Ra dzie PZD – Pre zy dium Kra jo wej Ra -

dy PZD.

§ 2
1. Fun dusz Oświa to wy PZD we wszyst kich jed nost kach

or ga ni za cyj nych Związ ku funk cjo nu je na pod sta wie pla -
nu me ry to rycz ne go opra co wy wa ne go na da ny rok, któ ry
sta no wi wy dzie lo ną część pla nu pra cy uchwa la ne go przez
wła ści wy or gan PZD da nej jed nost ki or ga ni za cyj nej
Związ ku.

2. Od po wied nie ko mi sje pro ble mo we dzia ła ją ce przy
za rzą dzie ro dzin ne go ogro du dział ko we go, okrę go wym
za rzą dzie i Kra jo wej Ra dzie PZD opi niu ją i zgła sza ją pro -
po zy cje do pro jek tów pla nu, o któ rym mo wa w ust. 1.

3. Opi nie i pro po zy cje do pro jek tów pla nów, o któ rych
mo wa w ust. l, mo gą zgła szać in struk to rzy Spo łecz nej
Służ by In struk tor skiej PZD.

§ 3
Rocz ny plan me ry to rycz ny, o któ rym mo wa w § 2, mu si

mieć za bez pie cze nie w pla nie fi nan so wym da nej jed nost ki
or ga ni za cyj nej Związ ku, któ ry po wi nien uwzględ niać od -
po wied nio za pi sy § 10 ni niej szej uchwa ły.

§ 4
l. Plan fi nan so wy Fun du szu Oświa to we go PZD, sta no -

wi wy dzie lo ną część pla nu fi nan so we go każ dej jed nost ki
or ga ni za cyj nej Związ ku na da ny rok.

2. Spra woz da nie fi nan so we Fun du szu Oświa to we go
PZD sta no wi część spra woz da nia fi nan so we go każ dej jed -
nost ki or ga ni za cyj nej Związ ku za da ny rok.

3. Plan i spra woz da nie fi nan so we Fun du szu Oświa to -
we go PZD pod le ga ją kon tro li przez wła ści wy or gan ko mi -
sji re wi zyj nej i za twier dze niu przez od po wied ni or gan
sta tu to wy Związ ku.

§ 5
Ewi den cję fi nan so wą wpły wów i wy dat ków Fun du szu

Oświa to we go PZD każ da jed nost ka or ga ni za cyj na Związ -
ku pro wa dzi na wy od ręb nio nym kon cie zgod nie z Za kła -
do wym Pla nem Kont PZD.

§ 6
Nad zór i kon tro lę nad Fun du szem Oświa to wym PZD

spra wu je:

1) na wszyst kich szcze blach je go funk cjo no wa nia –
Kra jo wa Ra da PZD po przez swo je Pre zy dium,

2) na wszyst kich szcze blach okrę gu - okrę go wy za rząd
PZD po przez swo je pre zy dium.

§ 7
Fun dusz Oświa to wy Pol skie go Związ ku Dział kow -

ców two rzy się ze środ ków po cho dzą cych z na stę pu ją -
cych źró deł:

1. W Kra jo wej Ra dzie PZD:
1) z wpi so we go – w czę ści prze zna czo nej dla Kra jo wej

Ra dy PZD,
2) z po dzia łu nad wyż ki rocz nej dzia łal no ści fi nan so wej

zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi,
3) ze środ ków po zy ski wa nych przez okrę go we za rzą dy

PZD od pod mio tów li kwi du ją cych na po kry cie kosz tów
szko le nia i in struk ta żu w związ ku z li kwi da cją i bu do wą
no we go ogro du dział ko we go. Wy so kość od pi su bę dzie
każ do ra zo wo okre śla na przy po dej mo wa niu przez Pre zy -
dium KR PZD uchwa ły w spra wie li kwi da cji ro dzin ne go
ogro du dział ko we go,

4) ze środ ków fi nan so wych in nych fun du szy ce lo wych
bę dą cych w dys po zy cji Kra jo wej Ra dy PZD na pod sta -
wie sto sow nej uchwa ły Pre zy dium KR PZD.

2. W okrę go wych za rzą dach PZD:
1) z wpi so we go – w czę ści prze zna czo nej dla okrę go we -

go za rzą du PZD,
2) z po dzia łu nad wyż ki rocz nej dzia łal no ści fi nan so wej

zgod nie 
z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi,
3) ze środ ków prze zna czo nych na szko le nia i in struk taż

w związ ku z li kwi da cją 
i bu do wą no we go ogro du dział ko we go uzy ska nych od

pod mio tu li kwi du ją ce go,
4) ze środ ków fi nan so wych in nych fun du szy ce lo wych

(z wy łą cze niem Fun du szu Roz wo ju ROD) bę dą cych 
w dys po zy cji okrę go we go za rzą du PZD na pod sta wie sto -
sow nej uchwa ły pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD.

3. W ro dzin nych ogro dach dział ko wych
1) z wpi so we go - w czę ści prze zna czo nej dla ro dzin ne -

go ogro du dział ko we go,
2) z po dzia łu nad wyż ki rocz nej dzia łal no ści fi nan so wej

zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi,
3) ze środ ków fi nan so wych uchwa la nych przez wal ne

ze bra nie człon ków ROD.

§ 8
Fun dusz Oświa to wy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

wszyst kich jed no stek or ga ni za cyj nych Związ ku mo że być
za si la ny z:

1) do ta cji i fun du szy ochro ny śro do wi ska,
2) fun du szy prze wi dzia nych na wspo ma ga nie or ga ni za -

cji po za rzą do wych,
3) da ro wizn w ro zu mie niu usta wy o po dat ku do cho do -
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wym od osób fi zycz nych i praw nych,
4) in nych źró deł.

§ 9
Od set ki uzy ska ne od środ ków Fun du szu Oświa to we go

Pol skie go Związ ku Dział kow ców we wszyst kich jed nost -
kach or ga ni za cyj nych Związ ku sta no wią przy cho dy te go
fun du szu.

§ 10
Fun dusz Oświa to wy Pol skie go Związ ku Dział kow -

ców prze zna czo ny jest: 
1. W Kra jo wej Ra dzie PZD na fi nan so wa nie:
1) do star cza nia mie sięcz ni ka „dział ko wiec” na po trze by

za rzą dów ro dzin nych ogro dów dział ko wych, w ilo ści uza -
leż nio nej od wiel ko ści ogro du i licz by dzia łek, zgod nie z
roz dziel ni kiem, usta la nym co rocz nie przez Pre zy dium KR
PZD uwzględ nia ją cym moż li wo ści Fun du szu Oświa to we -
go PZD,

2) do star cza nia do ogro dów dział ko wych In for ma to ra
Dział kow ca w ilo ści wy ni ka ją cej z wiel ko ści ogro du 
i licz by je go te re nów. W mia rę moż li wo ści bę dzie
uwzględ nia ne za po trze bo wa nie za rzą dów ROD w tym za -
kre sie. Roz dziel nik In for ma to ra Dział kow ca na każ dy rok
usta la Pre zy dium KR PZD,

3) do star cza nia mie sięcz ni ka „dział ko wiec” człon kom
władz kra jo wych Związ ku,

4) do star cza nia mie sięcz ni ka „dział ko wiec” in struk to -
rom kra jo wym Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej PZD,

5) do star cza nia do ro dzin nych ogro dów dział ko wych
plansz szko le nio wych i za le ceń ogrod ni czych,

6) współ pra cy z ośrod ka mi na uko wy mi i ośrod ka mi do -
radz twa rol ni cze go,

7) ba dań na uko wych na po trze by ogrod nic twa dział ko -
we go,

8) pro mo cji i wdra ża nia osią gnięć na uko wych w ogro -
dach i na dział kach,

9) pro mo cji i wdra ża nia w ogro dach i na dział kach osią -
gnięć na uko wych z ochro ny śro do wi ska,

10) wdra ża nia no wo cze snych roz wią zań w za kre sie za -
go spo da ro wa nia ogro dów i dzia łek, ochro ny przy ro dy i
kształ to wa nia śro do wi ska,

11) li te ra tu ry na po trze by dział kow ców w opar ciu o in -
dy wi du al ne uchwa ły Pre zy dium KR PZD,

12) wy po sa ża nia bi blio tek ogro do wych w li te ra tu rę
ogrod ni czą w opar ciu o in dy wi du al ne uchwa ły Pre zy dium
KR PZD,

13) opra co wań i wdra ża nia pro gra mów upo wszech nia -
nia oświa ty ogrod ni czej z za sto so wa niem no śni ków au -
dio wi zu al nych i elek tro nicz nych,

14) wdra ża nia no wo cze snej wie dzy ogrod ni czej wśród
ak ty wu, dział kow ców i in struk to rów Spo łecz nej Służ by
In struk tor skiej PZD,

15) pro wa dze nia kon kur sów wie dzy ogrod ni czej wśród

dział kow ców, a tak że in nych do ty czą cych za go spo da ro -
wa nia, pro duk cji i wy po czyn ku na dział kach,

16) pro pa go wa nia wie dzy ogrod ni czej po przez me dia,
2. W okrę go wych za rzą dach PZD na fi nan so wa nie:
1) za opa trze nia w 12 ko lej nych nu me rów mie sięcz ni ka

„dział ko wiec” no wych dział kow ców,
2) do star cza nia mie sięcz ni ka „dział ko wiec” człon kom

władz okrę go wych,
3) wy po sa ża nia in struk to rów okrę go wych Spo łecz nej

Służ by In struk tor skiej w ma te ria ły in struk ta żo we na pod -
sta wie in dy wi du al nych uchwał pre zy diów okrę go wych
za rzą dów PZD, 

4) wy po sa ża nia in struk to rów okrę go wych Spo łecz nej
Służ by In struk tor skiej PZD w urzą dze nia i na rzę dzia nie -
zbęd ne do wy ko ny wa nia czyn no ści in struk tor skich na
pod sta wie in dy wi du al nych uchwał pre zy diów okrę go -
wych za rzą dów PZD,

5) za opa try wa nia in struk to rów okrę go wych Spo łecz nej
Służ by In struk tor skiej PZD w mie sięcz nik „dział ko wiec”,

6) wy po sa ża nia i pro wa dze nia ośrod ków szko le nia dla
dział kow ców i ak ty wu,

7) wy po sa ża nia bi blio tek ogro do wych w li te ra tu rę
ogrod ni czą w za leż no ści od moż li wo ści Fun du szu Oświa -
to we go PZD na pod sta wie in dy wi du al nych uchwał okrę -
go wych za rzą dów PZD,

8) funk cjo no wa nia peł no moc ni ków do spraw za go spo -
da ro wa nia,

9) współ pra cy z ośrod ka mi na uko wy mi i ośrod ka mi do -
radz twa rol ni cze go znaj du ją cy mi się na te re nie dzia ła nia
okrę gu,

10) pro mo cji i wdra ża nia osią gnięć na uko wych w ogro -
dach i na dział kach,

11) pro mo cji i wdra ża nia w ogro dach i na dział kach
osią gnięć na uko wych w za kre sie ochro ny śro do wi ska,

12) wdra ża nia no wo cze snych roz wią zań w za kre sie za -
go spo da ro wa nia ogro dów i dzia łek, ochro ny przy ro dy 
i kształ to wa nia śro do wi ska,

13) li te ra tu ry na po trze by za rzą dów ROD i in struk to rów
Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej PZD na po sta wie in dy -
wi du al nych uchwał pre zy diów okrę go wych za rzą dów
PZD,

14) wdra ża nia no wo cze snej wie dzy ogrod ni czej wśród
ak ty wu, dział kow ców, po cząt ku ją cych dział kow ców i in -
struk to rów okrę go wych Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej
PZD,

15) pro wa dze nia kon kur sów okrę go wych na te mat wie -
dzy ogrod ni czej wśród dział kow ców, a tak że in nych do ty -
czą cych za go spo da ro wa nia, pro duk cji i wy po czyn ku na
dział kach,

16) pro pa go wa nia wie dzy ogrod ni czej po przez re gio -
nal ne środ ki ma so we go prze ka zu.

3. W ro dzin nych ogro dach dział ko wych na fi nan so wa nie:
1) za opa try wa nia w mie sięcz nik „dział ko wiec” in struk to -

rów ogro do wych Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej PZD,
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2) pro wa dze nia po rad nic twa i in struk ta żu na te re nie
ogro du dział ko we go,

3) kon kur sów w za kre sie za go spo da ro wa nia dział ki 
i wie dzy ogrod ni czej wśród dział kow ców,

4) szko leń i po ka zów prak tycz nych or ga ni zo wa nych dla
dział kow ców 

i po cząt ku ją cych dział kow ców,
5) wy po sa ża nia bi blio te ki ogro do wej w li te ra tu rę ogrod -

ni czą dla dział kow ców,
6) pro pa go wa nia no wo ści ogrod ni czych wśród dział -

kow ców,
7) wy po sa ża nia in struk to rów ogro do wych Spo łecz nej

Służ by In struk tor skiej PZD w urzą dze nia i na rzę dzia nie -
zbęd ne do wy ko ny wa nia czyn no ści in struk tor skich.

§ 11
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD mo że po dej mo wać de -

cy zje do ty czą ce za kre su fi nan so wa nia po szcze gól nych za -
dań o za się gu kra jo wym przez jed nost ki or ga ni za cyj ne
Związ ku.

§ 12
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

SEKRETARZ                                
/-/ Zbigniew KIELAK                  

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 6 lu te go 2002 r.

UCHWAŁA NR 23/2003
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY

POSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
z dnia 12 mar ca 2003 r.

(Tekst jed no li ty z uwzględ nie niem zmian wpro wa dzo nych
uchwa łą Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr 11/2014 z dnia 9.01.2014 r.)

w spra wie utwo rze nia w od dzia łach okrę go wych PZD sta no wisk In struk to rów Ogrod ni czych
oraz źródeł ich finansowania

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, ma jąc na uwa dze re ali za cję: pod sta wo wych za -
dań usta wo wych i sta tu to wych w za kre sie za go spo-
da ro wa nia ogro dów i dzia łek, ochro ny przy ro dy i śro do -
wi ska, po mo cy i po rad nic twa w pro wa dze niu upraw
ogrod ni czych, pro pa go wa nia wie dzy ogrod ni czej, a tak że
uchwa lo ne go na VI Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów PZD
w dniu 8 grud nia 2002 r. Pro gra mu Związ ku, dzia ła jąc na
pod sta wie § 95 ust. 3 w związ ku z § 93 pkt 20 po sta na wia:

§ 1
1. Utwo rzyć w biu rach od dzia łów okrę go wych Pol skie -

go Związ ku Dział kow ców sta no wi sko(a) in struk to ra(ów)
ogrod ni cze go(ych).

2. Na sta no wi sko(a), o któ rym mo wa w ust. l, na le ży za -
trud nić oso bę(y) z wyż szym wy kształ ce niem ogrod ni czym.

§ 2
Do naj waż niej szych za dań in struk to ra ogrod ni cze go na -

le ży:
1) nad zo ro wa nie za go spo da ro wa nia ogro dów dział ko -

wych i dzia łek, ini cjo wa nie ich mo der ni za cji, or ga ni zo -
wa nie i udział w prze glą dach za go spo da ro wa nia ogro dów
i dzia łek oraz przy go to wy wa nie za le ceń w za kre sie tych
prze glą dów dla za rzą dów ROD, a tak że nad zo ro wa nie ich
wy ko na nia,

2) pro mo wa nie oświa ty ogrod ni czej i wy daw nictw
związ ko wych, w tym or ga ni zo wa nie szko leń, po ka zów 
i pro wa dze nie in struk ta żu dla dział kow ców oraz osób
ubie ga ją cych się o usta no wie nia pra wa do dział ki,

3) dys try bu cja li te ra tu ry ogrod ni czej,
4) or ga ni zo wa nie i kie ro wa nie pra cą in struk to rów Spo -

łecz nej Służ by In struk tor skiej PZD,
5) re ali zo wa nie za dań z za kre su ochro ny śro do wi ska 

w ro dzin nych ogro dach dział ko wych,
6) pro wa dze nie dzia łal no ści kon kur so wej okrę go we go

za rzą du PZD, w tym ini cjo wa nie i pro pa go wa nie tej dzia -
łal no ści w ro dzin nych ogro dach dział ko wych,

7) współ pra ca z pla ców ka mi na uko wy mi i do radz twa
rol ni cze go w za kre sie ogrod nic twa dział ko we go, ochro -
ny śro do wi ska oraz wdra ża nie osią gnięć na uko wych do
prak ty ki.
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§ 3
Kosz ty za trud nie nia in struk to ra(ów) ogrod ni cze go(ych)

po kry wa ne są ze środ ków:
1) sta tu to wych w ra mach uchwa lo ne go fun du szu płac

na da ny rok,
2) Fun du szu Oświa to we go PZD, bę dą ce go w dys po zy -

cji od dzia łów okrę go wych PZD, w wy so ko ści do 40%
pła cy za sad ni czej in struk to ra(rów) ogrod ni cze go(ych).

§ 4
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

WICEPREZES                             
/-/ Stanisław CHODAK                

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 12 mar ca 2003 r.

UCHWAŁA NR 35/2002
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY

POSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
z dnia 22 mar ca 2002 r.

(Tekst jed no li ty z uwzględ nie niem zmian wpro wa dzo nych
uchwa łą Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr 11/2014 z dnia 9.01.2014 r.)

w spra wie za sad za opa try wa nia no wych dział kow ców w mie sięcz nik „dział ko wiec”

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 10 ust. 2 pkt l Uchwa -
ły Nr 18/2002 Pre zy dium KR PZD z dnia 6 lu te go 2002 r.
w spra wie funk cjo no wa nia, za si la nia i wy ko rzy sty wa nia
Fun du szu Oświa to we go Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców w związ ku z §§ 4 i 5 Uchwa ły Nr 11/XVII/2001 Kra -
jo wej Ra dy PZD z dnia 6 grud nia 2001 r. w spra wie
wpi so we go w Pol skim Związ ku Dział kow ców, po sta na -
wia:

§ 1
1. Za rząd ROD po pod pi sa niu umo wy dzier ża wy dział -

ko wej i usta no wie niu pra wa do dział ki na rzecz no we go
dział kow ca oraz po bra niu wpi so we go oraz in nych wy ma -
ga nych prze pi sa mi związ ko wy mi opłat, prze ka zu je do
wła ści we go te ry to rial nie okrę go we go za rzą du PZD wy -
kaz osób, któ re zo sta ły no wy mi dział kow ca mi. Za rząd
ROD po zo sta wia na leż ną mu część wpi so we go, a po zo sta -
łą kwo tę prze ka zu je do wła ści we go OZ PZD. Wy kaz osób
po wi nien za wie rać imię i na zwi sko, do kład ny ad res do -
mo wy no we go dział kow ca oraz da tę za war cia umo wy

dzier ża wy dział ko wej (wzór wy ka zu sta no wi za łącz nik do
ni niej szej Uchwa ły).

2. Wy kaz osób oraz środ ki fi nan so we okre ślo ne w ust. l
za rząd ROD prze ka zu je do okrę go we go za rzą du PZD 
w ter mi nie jed ne go mie sią ca od da ty za war cia umo wy
dzier ża wy dział ko wej i usta no wie nia pra wa do dział ki.

§ 2
1. Okrę go wy za rząd PZD, bez po śred nio po otrzy ma niu

do ku men tów i środ ków okre ślo nych w § l, opła ca w Wy -
daw nic twie „dział ko wiec” pre nu me ra tę mie sięcz ni ka
„dział ko wiec” na ko lej ne 12 mie się cy na ad res do mo wy
no wych dział kow ców.

2. Za mó wie nie, o któ rym mo wa w ust. l, okrę go wy za -
rząd PZD skła da w Wy daw nic twie „dział ko wiec” naj póź -
niej w ter mi nie jed ne go mie sią ca od dnia otrzy ma nia 
z ro dzin ne go ogro du dział ko we go wy ka zu osób oraz środ -
ków na Fun dusz Oświa to wy.

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

War sza wa, dnia 22 mar ca 2002 r.

SEKRETARZ                                
/-/ Zbigniew KIELAK                  

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI
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Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 45 ust. 2 sta tu tu Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, po sta na wia:

§ 1
1. Prze dłu żyć ka den cję or ga nów PZD w ROD. 
2. Or ga ny, któ rych ka den cja zo sta je prze dłu żo na to: 

za rzą dy ROD, ko mi sje re wi zyj ne ROD i ko mi sje
roz jem cze ROD.

§ 2
Ka den cja zo sta je prze dłu żo na do wal ne go ze bra nia spra -

woz daw czo -wy bor cze go w 2015 r. od by te go zgod nie ze
sta tu tem PZD.

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

4.  UCHWAŁA KR PZD W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA KADENCJI ORGANÓW PZD W ROD

UCHWAŁA NR 5/XVII/2014
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 9 stycz nia 2014 r.

w spra wie prze dłu że nia ka den cji or ga nów PZD w ROD

UZASADNIENIE

Uchwa le nie usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych spo wo do wa ło, iż za ist nia ła
no wa sy tu acji praw na, któ ra wy wo ła ła po trze bę wzię cia
od po wie dzial no ści za re ali za cję jej za pi sów. Dla te go też
Kra jo wa Ra da PZD uzna ła, że do wdro że nia usta wy nie -
zbęd ne jest do świad cze nie za rzą dów ROD oraz po zo sta -
łych or ga nów PZD w ROD na by te w trak cie 4-let niej
ka den cji, któ re po zwo li spro stać re ali za cji obo wiąz ków
na ło żo nych w no wej usta wie oraz wy ni ka ją ce mu z nich
za kre so wi od po wie dzial no ści. Usta wa na ło ży ła, szcze gól -
nie na za rzą dy ogro dów, no we obo wiąz ki wy ma ga ją ce
przede wszyst kim ści słe go prze strze ga nia pra wa. Do ty czy
to w szcze gól no ści try bu zwo ła nia i prze pro wa dze nia ze -
brań wszyst kich dział kow ców, pod czas któ rych ma ją do -
ko nać wy bo ru sto wa rzy sze nia pro wa dzą ce go ogród.
Sze reg obo wiąz ków, ko niecz ność zwo ła nia co naj mniej
dwóch ze brań w ROD: wal ne go ze bra nia człon ków PZD

i ze bra nia dział kow ców, wy ma ga zna jo mo ści do tych czas
obo wią zu ją cych prze pi sów i do świad cze nia or ga ni za cyj -
ne go. 

Kra jo wa Ra da PZD uzna ła, że wdra ża nie usta wy 
i w kon se kwen cji zmian w we wnętrz nym pra wie związ ko -
wym po win ny do ko ny wać oso by ma ją ce już do świad cze -
nie w co dzien nej pra cy w ROD. 

Rów nie istot nym jest spra wa usta wo wych ze brań dział -
kow ców, pod czas któ rych ma ją do ko nać wy bo ru sto wa -
rzy sze nia pro wa dzą ce go ogród. Ze bra nia te ma ją się
od być do 19 stycz nia 2015 r. Kra jo wa Ra da PZD uzna ła,
że wy bo ry w ROD po win ny od być się po de cy zji dział -
kow ców do ty czą cej wy bo ru sto wa rzy sze nia.

Bio rąc po wyż sze pod uwa gę Kra jo wa Ra da PZD po sta -
no wi ła prze dłu żyć ka den cję or ga nów PZD w ROD do 
30 kwiet nia 2015 r. 

War sza wa, dnia 9 stycz nia 2014 r.

WICEPREZES                             
/-/ Wincenty KULIK                  

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI
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W związ ku z wej ściem w ży cie w dniu 19 stycz nia 2014 r.
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 13
grud nia 2013 r. oraz przy ję ty mi przez KR PZD i Pre zy -
dium KR PZD do ku men ta mi wdro że nio wy mi, ko niecz ne
jest pod ję cie dzia łań or ga ni za cyj nych w ce lu wpro wa dze -
nia do prak ty ki w ROD i ca łym Związ ku no wych ure gu -
lo wań praw nych.

Bio rąc po wyż sze pod uwa gę Kra jo wa Ra da PZD po sta -
na wia:

§ 1
Opu bli ko wać w naj bliż szym Biu le ty nie In for ma cyj nym:
1. Usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 

z 13 grud nia 2013 r.
2. Przy ję te przez Kra jo wą Ra dę PZD i Pre zy dium KR

PZD do ku men ty:
a) Uchwa łę Nr 1/XVII/2014 KR PZD z dnia 9.01.2014 r.

w spra wie in ter pre ta cji sta tu tu PZD w świe tle za pi sów
usta wy z dnia 13.12.2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych;

b) tekst zwe ry fi ko wa ne go sta tu tu PZD;
c) Uchwa łę Nr 2/XVII/2014 KR PZD z dnia 9.01.2014 r.

w spra wie zmia ny Uchwa ły Nr 7/V/2008 KR PZD z dnia
26.11.2008 r. w spra wie Fun du szu sta tu to we go Pol skie go
Związ ku Dział kow ców;

d) tekst jed no li ty Uchwa ły Nr 7/V/2008 KR PZD z dnia
26.11.2008 r. w spra wie Fun du szu sta tu to we go Pol skie go
Związ ku Dział kow ców;

e) Uchwa łę Nr 3/XVII/2014 KR PZD z dnia 9.01.2014 r.
w spra wie zmian w prze pi sach PZD do ty czą cych Fun du -
szu Roz wo ju ROD Pol skie go Związ ku Dział kow ców;

f) tekst jed no li ty Uchwa ły Nr 2/XVII/2005 KR PZD 
z dnia 16.11.2005 r. w spra wie utwo rze nia Fun du szu Roz -
wo ju ROD

g) uchwa łę Pre zy dium KR PZD w spra wie zmian 
w prze pi sach PZD do ty czą cych Fun du szu Roz wo ju ROD
i tek sty jed no li te uchwał Pre zy dium KR PZD zmie nio -
nych tą uchwa łą;

h) Uchwa łę Nr 4/XVII/2014 KR PZD z dnia 9.01.2014 r.
w spra wie zmian w prze pi sach do ty czą cych Fun du szu
Oświa to we go Pol skie go Związ ku Dział kow ców;

i) tekst jed no li ty Uchwa ły Nr 5/XVII/2001 KR PZD 

z dnia 6.12.2001 r. w spra wie Fun du szu Oświa to we go
Pol skie go Związ ku Dział kow ców;

j) tekst jed no li ty Uchwa ły Nr 1/XVII/2010 KR PZD 
z dnia 23.09.2010 r. w spra wie szko le nia kan dy da tów;

k) tekst jed no li ty Uchwa ły Nr 6/XXIV/2006 KR PZD 
z dnia 23.11.2010 r. w spra wie szko le nia no wych dział -
kow ców;

l) tekst jed no li ty Uchwa ły Nr 6/V/2008 KR PZD z dnia
26.11.2008 r. w spra wie wpi so we go w Pol skim Związ ku
Dział kow ców;

m) Uchwa łę Pre zy dium KR PZD w spra wie zmian 
w prze pi sach PZD do ty czą cych Fun du szu Oświa to we go
Pol skie go Związ ku Dział kow ców oraz tek sty jed no li te
uchwał zmie nio nych tą uchwa łą;

n) Uchwa łę Nr 5/XVII/2014 KR PZD z dnia 9.01.2014 r.
w spra wie prze dłu że nia ka den cji or ga nów PZD w ROD;

o) Uchwa łę Nr 3/2014 Pre zy dium KR PZD z dnia
8.01.2014 r. w spra wie wpro wa dze nia no we go wzo ru De -
kla ra cji człon kow skiej;

p) wy tycz ne Pre zy dium KR PZD do przy go to wa nia 
i prze pro wa dze nia wal nych ze brań spra woz daw czych 
w ro dzin nych ogro dach dział ko wych w 2014 r. wraz z
wzo ra mi do ku men tów;

q) wy tycz ne Pre zy dium KR PZD w spra wie spo rzą dze -
nia spra woz dań fi nan so wych w ROD na dzień 18 stycz nia
2014 r.;

r) in ne do ku men ty wdro że nio we.

§ 2
1. Pre zy dium KR PZD wpro wa dzi pro gram wdra ża nia

usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 
13 grud nia 2013 r.

2. Biu ro KR PZD zor ga ni zu je szko le nie na te mat zmian
w pra wie związ ko wym w związ ku z wej ściem w ży cie
usta wy o ROD z 13.12.2013 r. dla wy ty po wa nych przez
OZ: człon ków or ga nów okrę go wych – okrę go wych za rzą -
dów, okrę go wych ko mi sji re wi zyj nych i roz jem czych oraz
pra cow ni ków biur OZ.

3. Okrę go we za rzą dy zor ga ni zu ją szko le nia dla za rzą -
dów ROD, któ re pro wa dzić bę dą oso by prze szko lo ne
przez KR PZD.

4. Okrę go we za rzą dy zor ga ni zu ją na ra dy dla pre ze sów
za rzą dów ROD na te mat zmian wpro wa dzo nych w prze -

5. UCHWAŁA KR PZD W SPRAWIE ZADAŃ ORGANIZACYJNYCH W ZWIĄZKU 
Z WEJŚCIEM W ŻYCIE NOWEJ USTAWY O ROD

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

z dnia 9 stycz nia 2014 r.

w spra wie za dań or ga ni za cyj nych w związ ku z wej ściem w ży cie no wej usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
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pi sach PZD i za sad wdra ża nia no wej usta wy o ROD.
5. Okrę go we za rzą dy obo wią za ne są za wia da miać Kra -

jo wą Ra dę o ter mi nie, miej scu, te ma ty ce oraz prze wi dy -
wa nej ilo ści uczest ni ków szko le nia lub na ra dy.

§ 3
1. Kra jo wa Ra da opra cu je pro gram dzia ła nia na rzecz

ogro dów i dział kow ców.
2. Pro gra my dzia ła nia na rzecz ogro dów i dział kow ców

win ny przy jąć tak że okrę go we za rzą dy uwzględ nia jąc 
w nich miej sco we uwa run ko wa nia, tra dy cje i po trze by.

§ 4
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

WICEPREZES                             
/-/ Wincenty KULIK                  

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

SEKRETARZ                            
/-/ Izabela OŻEGALSKA                

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 9 stycz nia 2014 r.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 12 ust. 1 sta tu tu PZD,
po sta na wia:

§ 1
1. Wpro wa dzić wzór de kla ra cji człon kow skiej, dla osób

ubie ga ją cych się o człon ko stwo w Pol skim Związ ku
Dział kow ców.

2. Wzór de kla ra cji człon kow skiej sta no wi za łącz nik do
ni niej szej uchwa ły.

§ 2
1. Wzór de kla ra cji usta lo ny ni niej szą uchwa łą obo wią -

zu je od dnia je go opu bli ko wa nia na stro nie in ter ne to wej
Kra jo wej Ra dy PZD.

2. Do tych cza so wy wzór de kla ra cji człon kow skiej wpro -
wa dzo ny Uchwa łą Nr 92/2012 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
Pol skie go Związ ku Dział kow ców z dnia 14 ma ja 2012 r.
w spra wie wzo ru de kla ra cji człon kow skiej tra ci moc obo -
wią zu ją cą z dniem opu bli ko wa nia wzo ru wpro wa dzo ne go
ni niej szą uchwa łą.

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

IV. INNE DOKUMENTY WDRO˚ENIOWE

UCHWAŁA Nr 3/2014
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 8 stycznia 2014 r.

w sprawie wzoru deklaracji członkowskiej

War sza wa, dnia 8 stycz nia 2014 r.



POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
DEKLARACJA  CZŁONKOWSKA

1. Dane ubiegającego się o członkostwo

2. Deklaracja ubiegającego się o członkostwo

3. Adnotacje Zarządu ROD (Prezydium Okręgowego Zarządu PZD)

Nazwisko Imię/imiona

Miejsce urodzenia Data urodzenia
`
Adres zamieszkania

Adres do korespondencji
jeżeli inny niż 
zamieszkania

Numer PESEL Nr dowodu osobistego

Nr telefonu Adres e-mail

Zwracam się o przyjęcie w poczet członków Polskiego Związku Działkowców. Zobowiązuję się przestrzegać
postanowień ustawy z dnia 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, statutu PZD, regulaminu ROD 
i przepisów organizacyjnych PZD. Oświadczam, iż na podstawie umowy (w załączeniu***) posiadam prawa
wynikające z umowy dzierżawy działkowej do  działki nr………. o powierzchni ………. w Rodzinnym Ogrodzie
Działkowym ........................................................................ w ....................................................................................

Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby
realizacji celów statutowych PZD zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

……………………………
Czytelny podpis

**Wyrażam zgodę na zawiadamianie mnie o terminie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania członków PZD w ROD
za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres e-mail

......………………………
Czytelny podpis

Uchwałą Nr .............. z dnia ..................................... Zarządu ROD/Prezydium Okręgowego Zarządu PZD*

............................................................................... w .......................................................... przyjęto w poczet członków

Polskiego Związku Działkowców Pana/Panią ...........................................................................................................

.           .....……………………… ......………………………
Członek Zarządu ROD/OZ*   Prezes (Zarządu ROD/OZ PZD)*

podpisy i pieczątki imienne

Miejscowość ................................................... Data ..........................................

pieczęć Zarządu ROD
lub Okręgowego Zarządu PZD

*niepotrzebne skreślić
**fakultatywnie
***załącznikiem do oświadczenia jest umowa dzierżawy działkowej (art. 27 ust. 1 ustawy o ROD) lub umowa o przeniesiu praw do działki

(art. 41 ust. 1 ustawy o ROD)
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 150 ust.2 pkt. 1 Sta tu -
tu PZD po sta na wia zwe ry fi ko wać prze pi sy PZD do ty-
czą ce za twier dze nia Za kła do we go Pla nu Kont PZD pod
ką tem ich zgod no ści z usta wą z dnia 13 grud nia 2013 r. 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych w na stę pu ją cym za -
kre sie:

§1
Wpro wa dza się zmia ny w pre am bu le w/w uchwa ły, któ -

ra otrzy mu je brzmie nie:

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, dzia ła jąc na pod sta wie
§176 ust. 5 i § 150 ust. 2 pkt 17 w związ ku z § 151 ust. 3
sta tu tu PZD, po sta na wia:

§2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem wej ścia w ży cie usta -

wy z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych.

UCHWAŁA nr 2/2014
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 8 stycz nia 2014 r.

w spra wie zmia ny Uchwa ły Nr 212/2008 z dnia 15 grud nia 2008 r. w spra wie za twier dze nia 
Za kła do we go Pla nu Kont Pol skie go Związ ku Dział kow ców

War sza wa, dnia 8 stycz nia 2014 r.

SKARBNIK                          
/-/ Marian PASIŃSKI                

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

Pol skim Związ kiem Dział kow ców – Ro dzin nym Ogro dem Dział ko wym …………..................................... 
w ………………….............................. – sto wa rzy sze niem ogro do wym pro wa dzą cym dzia łal ność we dług usta wy 
z dnia 13 grud nia 2013 ro ku o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, z sie dzi bą w …………................................................
przy ul. …………........................................, wpi sa nym przez Sąd Re jo no wy dla m. st. War sza wy do re je stru sto wa rzy -
szeń, in nych or ga ni za cji spo łecz nych i za wo do wych, fun da cji oraz pu blicz nych za kła dów opie ki zdro wot nej w Kra jo -
wym Re je strze Są do wym pod nu me rem 0000293886, re pre zen to wa nym przez: 

…………………………… – …………….......................................................
…………………………… – ……………......................................................, 
upraw nio nych do re pre zen ta cji zgod nie z § 92 sta tu tu Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
zwa nym da lej „PZD” 
a
…………………………., za miesz ka łym w …………......................... przy ul. ……………........................................,

PESEL ………………, le gi ty mu ją cym się do wo dem oso bi stym se ria …………. nr………………........... wy da nym
przez …………………….................................................. 

zwa nym da lej „Dział kow cem” 

UMOWA DZIERŻAWY DZIAŁKOWEJ

za war ta dnia ................................... 201.. r. w ................................................................ (zwa na da lej „umo wą”)

po mię dzy:
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§ 1
1. PZD  oświad cza, że: 
− pro wa dzi Ro dzin ny Ogród Dział ko wy ....................

……………………… w ………………………, zwa -
nym da lej „ROD”, zgod nie z usta wą z dnia 13 grud nia
2013 ro ku o ro dzin nych ogro dach dział ko wych;

− jest upraw nio ny do usta na wia nia ty tu łu praw ne go
upraw nia ją ce go do ko rzy sta nia z dzia łek po ło żo nych na
te re nie ROD;

− na te re nie ROD znaj du je się dział ka nr … o po -
wierzch ni ……m2, zwa na da lej „dział ką”, któ ra jest wol -
na od ja kich kol wiek ob cią żeń osób trze cich, a w szcze-
gól no ści nie jest od da na w dzier ża wę dział ko wą.

2. Dział ko wiec oświad cza, że:
− nie przy słu gu je mu pra wo do in nej dział ki, niż okre -

ślo na w ust. 1;
− ubie ga się o dział kę wy łącz nie w ce lu jej wy ko rzy sta -

nia w za kre sie pro wa dze nia upraw ogrod ni czych, wy po -
czyn ku i re kre acji;

− za po znał się z obo wią zu ją cym na te re nie ROD re gu -
la mi nem oraz usta wą z dnia 13 grud nia 2013 ro ku o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych, zwa ną da lej „usta wą”; 

− przed pod pi sa niem umo wy spraw dził oraz ak cep tu je
stan praw ny oraz fak tycz ny do ty czą cy dział ki.

§ 2
PZD zo bo wią zu je się od dać Dział kow co wi dział kę na

czas nie ozna czo ny do uży wa nia i po bie ra nia z niej po żyt -
ków, zaś Dział ko wiec zo bo wią zu je się uży wać dział kę
zgod nie z jej prze zna cze niem, prze strze gać re gu la mi nu
ro dzin ne go ogro du dział ko we go oraz uisz czać opła ty
ogro do we w ro zu mie niu usta wy.

§ 3
Na sa dze nia, urzą dze nia i obiek ty znaj du ją ce się na

dział ce, wy ko na ne lub na by te ze środ ków fi nan so wych
dział kow ca, sta no wią je go wła sność.

§ 4
1. Dział ko wiec ma pra wo za go spo da ro wać dział kę i wy -

po sa żyć ją w od po wied nie obiek ty i urzą dze nia zgod nie 
z prze pi sa mi usta wy oraz re gu la mi nem.

2. Na te re nie dział ki nie mo że znaj do wać się al ta na, któ -
rej po wierzch nia za bu do wy prze kra cza po wierzch nię
okre ślo ną w art. 29 ust. 1 pkt 4 usta wy z dnia 7 lip ca 
1994 r. – Pra wo bu dow la ne.

3. Stwier dze nie przez wła ści wy or gan ad mi ni stra cji pu -
blicz nej, że na te re nie dział ki wy bu do wa no, nad bu do wa -
no lub roz bu do wa no al ta nę lub in ny obiekt z na ru sze niem
prze pi sów pra wa, sta no wi pod sta wę do wy po wie dze nia
umo wy przez PZD w try bie § 7 umo wy.

§ 5
1. Dział ko wiec jest obo wią za ny utrzy my wać dział -

kę w na le ży tym sta nie, prze strze gać po rząd ku ogro do we -
go w spo sób okre ślo ny w re gu la mi nie, po no sić wy dat ki
zwią za ne z utrzy ma niem dział ki oraz opła ty ogro do we, 
a tak że ko rzy stać z te re nu ogól ne go i in fra struk tu ry ogro -
do wej w spo sób nie utrud nia ją cy ko rzy sta nia przez in nych
dział kow ców oraz współ dzia łać z ni mi w ochro nie wspól -
ne go do bra.

2. Dział ko wiec jest zo bo wią za ny prze strze gać za ka zu
za miesz ki wa nia, pro wa dze nia dzia łal no ści go spo dar czej
lub in nej dzia łal no ści za rob ko wej na te re nie dział ki.

3. Dział kow co wi nie wol no od da wać dział ki w pod -
dzier ża wę lub do bez płat ne go uży wa nia oso bie trze ciej.

§ 6
1. Dział ko wiec jest obo wią za ny uczest ni czyć w po kry -

wa niu kosz tów funk cjo no wa nia ROD w czę ściach przy pa -
da ją cych na je go dział kę, przez uisz cza nie opłat
ogro do wych. Za sa dy usta la nia i uisz cza nia opłat ogro do -
wych okre śla sta tut PZD.

2. O wy so ko ści na leż nych opłat ogro do wych PZD za -
wia do mi Dział kow ca, w spo sób okre ślo ny w sta tu cie
PZD, co naj mniej 14 dni przed upły wem ter mi nu do wno -
sze nia opłat ogro do wych, nie póź niej jed nak niż do koń -
ca mie sią ca po prze dza ją ce go ten ter min.

§ 7 
1. Wy po wie dze nia do ko nu je się na pi śmie pod ry go rem

nie waż no ści. Wy po wie dze nie zło żo ne przez PZD okre śla
przy czy nę uza sad nia ją cą wy po wie dze nie.

2. Dział ko wiec mo że wy po wie dzieć umo wę w każ dym
cza sie, nie póź niej niż na mie siąc na przód, na ko niec mie -
sią ca ka len da rzo we go, je że li stro ny nie osią gnę ły po ro zu -
mie nia co do wa run ków i ter mi nu roz wią za nia umo wy.

3. PZD mo że wy po wie dzieć umo wę, nie póź niej niż na
mie siąc na przód, na ko niec mie sią ca ka len da rzo we go, je -
że li Dział ko wiec:

1) po mi mo pi sem ne go upo mnie nia na dal ko rzy sta 
z dział ki lub al ta ny w spo sób sprzecz ny z prze pi sa mi usta -
wy lub re gu la mi nem, nisz czy in fra struk tu rę ogro do wą al -
bo wy kra cza w spo sób ra żą cy lub upo rczy wy prze ciw ko
po rząd ko wi ogro do we mu, czy niąc uciąż li wym ko rzy sta -
nie z in nych dzia łek lub

2) jest w zwło ce z za pła tą opłat ogro do wych lub opłat
zwią za nych z utrzy ma niem dział ki na rzecz sto wa rzy sze -
nia ogro do we go za ko rzy sta nie z dział ki co naj mniej przez
6 mie się cy po mi mo uprze dze nia go na pi śmie o za mia rze
wy po wie dze nia umo wy i wy zna cze nia do dat ko we go,
mie sięcz ne go ter mi nu do za pła ty za le głych i bie żą cych
na leż no ści, lub

3) od dał dział kę lub jej część oso bie trze ciej do płat ne -
go lub bez płat ne go uży wa nia.

4. Umo wa mo że zo stać roz wią za na w każ dym cza sie  za
po ro zu mie niem stron.
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§ 8
1. W spra wach nie ure gu lo wa nych ni niej szą umo wą ma -

ją za sto so wa nie od po wied nie prze pi sy pra wa po wszech nie
obo wią zu ją ce go, a w szcze gól no ści prze pi sy usta wy oraz
Ko dek su cy wil ne go. 

2. Kosz ty po dat ków i in nych opłat zwią za nych z za war -
ciem ni niej szej umo wy po no si Dział ko wiec.

3. Wszel kie zmia ny umo wy wy ma ga ją for my pi sem nej
pod ry go rem nie waż no ści.

4. Wszel kie ewen tu al ne spo ry wy ni kłe z ni niej szej umo -
wy, bę dą roz strzy ga ne przez sąd rze czo wo i miej sco wo
wła ści wy dla miej sca po ło że nia dział ki.

5. Umo wa zo sta ła spo rzą dzo na w ję zy ku pol skim, 
w dwóch jed no brz mią cych eg zem pla rzach, po jed nym dla
każ dej ze stron.

6. Umo wa wcho dzi w ży cie z dniem jej za war cia.

Ni niej sza umo wa zo sta ła od czy ta na, przy ję ta i pod pi sa na.

pod pi sa no:

PZD: Dział ko wiec:
(2 pod pi sy)

V. WALNE ZEBRANIA

1. UCHWA ŁA I WY TYCZ NYNE DO PRZE PRO WA DZE NIA WAL NYCH ZE BRAŃ 
SPRA WOZ DAW CZYCH W ROD W 2014 R. 

UCHWAŁA Nr 12 /2014
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 9 stycz nia 2014 r.

w spra wie wpro wa dze nia wy tycz nych do przy go to wa nia i prze pro wa dze nia wal nych ze brań 
spra woz daw czych w ro dzin nych ogro dach dział ko wych w 2014 r.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc w opar ciu o Uchwa łę Nr 5/XVII/2014
Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 9 stycz nia 2014 r. w spra wie
prze dłu że nia ka den cji or ga nów PZD w ROD, po sta na wia:

§ 1
Wpro wa dzić ja ko po wszech nie obo wią zu ją ce w jed -

nost kach or ga ni za cyj nych PZD, Wy tycz ne w spra wie prze -
pro wa dze nia wal nych ze brań spra woz daw czych w ro-
dzin nych ogro dach dział ko wych w 2014 r. oraz wzo ry do -
ku men tów do prze pro wa dze nia wal ne go ze bra nia spra -
woz daw cze go za łą czo nych do wy tycz nych. Uchwa ła,

wy tycz ne oraz wzo ry do ku men tów sta no wią za łącz nik do
ni niej szej uchwa ły.

§ 2
Uchwa łę wraz z za łącz ni kiem i wzo ra mi do ku men tów

Pre zes Związ ku opu bli ku je w naj bliż szym wy da niu Biu -
le ty nu In for ma cyj ne go KR PZD.

§ 3
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia i obo wią zu -

je w 2014 r.

War sza wa, dnia 9 stycz nia 2014 r.

WICEPREZES                             
/-/ Wincenty KULIK                  

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI
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Z dniem wej ścia w ży cie no wej usta wy o ROD Pol ski Zwią zek Dział kow ców sta je się sto wa rzy sze niem ogro do wym
i za cho wu je oso bo wość praw ną. Człon ko wie Pol skie go Związ ku Dział kow ców sta ją się dział kow ca mi w ro zu mie niu 
usta wy oraz za cho wu ję człon ko stwo w sto wa rzy sze niu ogro do wym PZD. Wszy scy dział kow cy po sia da ją cy ty tuł do
dział ki (tak że obo je mał żon ków, je śli oby dwoj gu nada no pra wo użyt ko wa nia) od wej ścia w ży cie usta wy ma ją do niej
ty tuł praw ny w po sta ci dzier ża wy dział ko wej.

Do cza su usta no wie nia no we go sta tu tu sto wa rzy sze nia ogro do we go, czy li w cią gu 18 mie się cy od dnia wej ścia jej 
w ży cie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, obo wią zu je sta tut PZD. Dla te go zwo ła nie wal ne go ze bra nia spra -
woz daw cze go jest na dal obo wiąz kiem za rzą du ROD. W wal nych ze bra niach mo gą uczest ni czyć wy łącz nie człon ko wie
PZD i z te go wzglę du za rzą dy mu szą bez względ nie przy go to wać imien ną li stę człon ków PZD w ROD oraz do pil -
no wać, aby w ze bra niu wzię ły udział wy łącz nie oso by upraw nio ne. Nie zbęd ne jest więc spraw dza nie do wo du toż -
sa mo ści przy pod pi sy wa niu li sty obec no ści.  

I. Ro la i za da nia okrę go wych za rzą dów PZD

Ro lą okrę go wych za rzą dów jest przy go to wa nie ze brań spra woz daw czych pod wzglę dem me ry to rycz nym oraz or ga -
ni za cyj nym, co do pro wa dzi do od by cia wszyst kich ze brań w ter mi nie prze wi dzia nym przez sta tut, a więc do 
30 kwiet nia 2014 r., wy peł nie nia przez wal ne ze bra nia obo wiąz ków sta tu to wych oraz ob słu ga wszyst kich ze brań przez
kom pe tent nych przed sta wi cie li okrę go we go za rzą du. Przy przy go to wa niu wal nych ze brań i kon fe ren cji de le ga tów 
w ROD na le ży na dal opie rać się na usta wie o ROD, prze pi sach sta tu tu PZD i re gu la mi nu ROD. Szcze gól ną uwa gę na -
le ży zwró cić na kom pe ten cje za rzą dów ROD do ty czą ce usta la nia za sad wy bo rów de le ga tów na kon fe ren cje de le ga tów
w ROD (klucz wy bor czy dla po wo ła nych w ROD kół).

Do za dań okrę go wych za rzą dów na le ży:
1. Pla no wa nie i pro gra mo wa nie pra cy i za dań zwią za nych z wal ny mi ze bra nia mi spra woz daw czy mi w ROD.
2. Opra co wa nie przez pre zy dium OZ i wdro że nie sys te mu na rad i szko leń dla człon ków za rzą dów ROD.
3. Po wo ła nie i prze szko le nie ze spo łu do ob słu gi wal nych ze brań.
4. W uzgod nie niu z prze wod ni czą cy mi okrę go wych ko mi sji re wi zyj nej i roz jem czej prze pro wa dze nie szko leń i na rad

z prze wod ni czą cy mi ogro do wych ko mi sji re wi zyj nych i roz jem czych na te mat za dań tych ko mi sji zwią za nych 
z wal ny mi ze bra nia mi spra woz daw czy mi.

5. Usta le nie ka len da rza wal nych ze brań.
6. Udzie le nie po mo cy w zor ga ni zo wa niu ze brań tym ogro dom, któ re nie po sia da ją od po wied nich świe tlic.
7. Usta le nie ob słu gi po szcze gól nych wal nych ze brań przez człon ków po wo ła ne go przez OZ ze spo łu.
8. Przed sta wie nie na wal nych ze bra niach:

– ro li dział kow ców, Związ ku oraz Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej w uchwa le niu usta wy o ROD,
– naj waż niej szych prze pi sów usta wy o ROD z dnia 13 grud nia 2013 r.,
– ro li i za dań or ga nów sto wa rzy sze nia ogro do we go w no wym po rząd ku praw nym,
– przy szło ści i roz wo ju ROD,
– dzia łań Związ ku na rzecz ogro dów i dział kow ców,
– ak tu al nych pro ble mów ro dzin nych ogro dów dział ko wych, za dań i ro li or ga nów Związ ku w służ bie dział kow ców.

II. Za da nia i obo wiąz ki za rzą du ROD 

Za rząd ro dzin ne go ogro du dział ko we go jest od po wie dzial ny za pra wi dło we przy go to wa nie wal ne go ze bra nia, 
a w przy pad ku od by wa nia kon fe ren cji de le ga tów, za pra wi dło we przy go to wa nie i prze pro wa dze nie ze brań kół oraz kon -
fe ren cji. Aby wal ne ze bra nie (kon fe ren cja) speł ni ło obo wiąz ki wy ni ka ją ce ze sta tu tu PZD, ko niecz ne jest pra wi dło we 
i ter mi no we przy go to wa nie ma te ria łów spra woz daw czych oraz pro jek tów pre li mi na rza, pla nu pra cy i uchwał do ty czą -
cych opłat. 

WYTYCZNE

w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych
w rodzinnych ogrodach działkowych w 2014 r.
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Do za dań za rzą du ROD na le ży: 
1. Przygotowanie sprawozdań (merytorycznego i finansowego) za 2013 r. i udostępnienie ich do wglądu członkom 

Związku w ROD na co najmniej 7 dni przed terminem odbycia walnego zebrania.
2. Przygotowanie sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2014 r. do 18.01.2014 r. i udostępnienie go do wglądu 

członkom Związku w ROD na co najmniej 7 dni przed walnym zebraniem.
3. Przygotowanie projektu porządku i regulaminu walnego zebrania (konferencji).
4. Uzgodnienie terminu walnego zebrania z okręgowym zarządem PZD.
5. Przygotowanie materiałów i projektów uchwał dotyczących bieżącej działalności ogrodu wynikających 

z obowiązków walnego zebrania sprawozdawczego (m.in. plan pracy na 2014 r., plan prac na rzecz ogrodu, wy-
sokości opłat ogrodowych, wysokość opłaty energetycznej, wodnej i inne). 

• Plan pracy i preliminarz finansowy na rok 2014 musi uwzględniać konieczność i koszty zwołania
zebrania działkowców, na którym mają się wypowiedzieć w sprawie stowarzyszenia prowadzącego
ogród.

6. Zawiadomienie pisemne wszystkich członków Związku w ROD o terminie i miejscu walnego zebrania 
z podaniem proponowanego porządku obrad i terminu wyłożenia do wglądu materiałów sprawozdawczych.
Zawiadomienie może być wysłane członkowi zwyczajnemu pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na
to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

7. Przygotowanie kandydatów do przewodniczenia walnemu zebraniu (konferencji).

I UWAGA – Jeżeli zarząd ROD podjął uchwałę o przeprowadzeniu zamiast walnego zebrania konferencji delegatów,
jest zobowiązany do zorganizowania kół, zwołania w nich zebrań według zasad określonych statutem PZD i regulaminem
ROD. Zebrania kół wybierają delegatów na konferencję według klucza, który uchwala zarząd ROD.

III. Za da nia i obo wiąz ki ko mi sji sta tu to wych

Zgodnie z przepisami statutu PZD komisje rewizyjna i rozjemcza przygotowują następujące materiały i przedstawiają
na walnym zebraniu sprawozdawczym:

1. Komisja rewizyjna ROD
– sprawozdanie z działalności komisji za rok 2013,
– ocenę działalności (merytorycznej i finansowej) zarządu ROD w 2013 r. 

2. Komisja rozjemcza ROD
– sprawozdanie z działalności komisji za rok 2013. 

Dokumenty wymienione w pkt 1 i 2 winny być wyłożone do wglądu dla działkowców na co najmniej 7 dni przed
terminem odbycia walnego zebrania (zebrania koła).

IV. Zwo ła nie wal ne go ze bra nia spra woz daw cze go (kon fe ren cji de le ga tów)

Zgod nie z § 78 sta tu tu PZD, aby za pew nić każ de mu człon ko wi Związ ku w ROD moż li wość uczest ni cze nia w wal -
nym ze bra niu, za rząd ROD jest zo bo wią za ny do pi sem ne go za wia do mie nia każ de go człon ka Związ ku o ter mi nie, miej -
scu i po rząd ku ob rad. W za wia do mie niu na le ży po dać, że wal ne ze bra nie, przy bra ku wy ma ga nej sta tu tem więk szo ści
człon ków PZD w ROD, mo że od być się w dru gim ter mi nie, bez wzglę du na ilość uczest ni czą cych w nim człon ków
Związ ku i ma pra wo po dej mo wać wią żą ce wszyst kich człon ków ROD uchwa ły. Jest to wa ru nek ko niecz ny dla waż no -
ści ze bra nia w dru gim ter mi nie, po nie waż człon ko wie, któ rzy nie przyj dą na ze bra nie mu szą zda wać so bie spra wę, że
wią żą ce de cy zje za pad ną bez wzglę du na fre kwen cję. 

Prze rwę po mię dzy pierw szym i dru gim ter mi nem, mi ni mum pół go dzin ną, na le ży wy ko rzy stać na przed sta wie nie dział -
kow com in for ma cji na te ma ty ich in te re su ją ce, ale tak że in for ma cji do ty czą cych naj waż niej szych spraw związ ko wych.

W ogro dach, w któ rych od by wa ją się kon fe ren cje de le ga tów, aby każ dy dział ko wiec co rocz nie mógł mieć wpływ na
naj waż niej sze de cy zje je go do ty czą ce, od by wa ją się ze bra nia w ko łach. 
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II UWA GA – zwoływanie zebrania w kołach odbywa się na tych samych zasadach, co zwoływanie walnych zebrań. 

W ze bra niach uczest ni czą człon ko wie Związ ku z da ne go ko ła, wy bie ra ją swych de le ga tów na kon fe ren cję i wy po wia -
da ją się w naj istot niej szych dla ogro du spra wach - opi niu ją spra woz da nia i pla ny (w tym fi nan so we) oraz pro jek ty
uchwał, w tym do ty czą cych opłat i ekwi wa len tów. De le ga ci win ni po od by tej kon fe ren cji zło żyć na ze bra niu ko ła spra -
woz da nie z jej prze bie gu i przed sta wić pod ję te de cy zje.

Do za dań za rzą dów zwią za nych ze zwo ła niem kon fe ren cji de le ga tów i wal ne go ze bra nia na le żą na stę pu ją ce 
obo wiąz ki:

1. Zwo ła nie wal ne go ze bra nia (kon fe ren cji) - pi sem ne za wia do mie nie człon ków Związ ku (de le ga tów) do rę czo ne pocz-
tą (prze sył ka zwy kła), oso bi ście za po twier dze niem od bio ru lub e -ma ilem za zgo dą dział kow ca, na 14 dni przed 
pla no wa nym ter mi nem. Wy ło że nie do wglą du ma te ria łów spra woz daw czych, na co naj mniej 7 dni przed ter mi nem
wal ne go ze bra nia.

a) W za pro sze niu na le ży po dać, po nad  to co jest w ak tu al nych prze pi sach, że pra wo udzia łu ma wy łącz nie 
członek PZD i wy klu czo ne jest za stęp stwo, czy też dzia ła nie przez peł no moc ni ków.

b) Na wal ne ze bra nie (kon fe ren cję) czło nek PZD mu si za brać ze so bą do wód toż sa mo ści, któ ry bę dzie spraw-
dza ny przy pod pi sy wa niu li sty obec no ści. 

c) Za wia do mie nie o wal nym ze bra niu mu si być pod pi sa ne przez pre ze sa za rzą du i dru gie go człon ka 
za rzą du.

UWAGA: WYŻEJ WYMIENIONA PROCEDURA JEST KONIECZNA Z UWAGI NA USTAWOWE
UPRAWNIENIA DZIAŁKOWCÓW DO ZASKARŻENIA UCHWALONYCH PRZEZ WALNE
ZEBRANIE OPŁAT DO SĄDU

2. Przy go to wa nie ma te ria łów nie zbęd nych do prze pro wa dze nia wal ne go ze bra nia (kon fe ren cji). Szcze gól nie waż ne
jest przy go to wa nie  imien nej li sty obec no ści za wie ra ją cej wy kaz człon ków PZD w ROD (li sta człon ków Związ ku
w ko le, li sta de le ga tów wy bra nych na ze bra niach kół). Za rząd ROD po wi nien spraw dzać toż sa mość osób chcą-
cych uczest ni czyć w wal nym ze bra niu, aby uczest ni czy ły w nim wy łącz nie oso by upraw nio ne. 

3. W ogro dach, w któ rych od by wa ją się kon fe ren cje de le ga tów
− prze pro wa dze nie w ro ku, w któ rym bę dzie od by wać się kon fe ren cja, ze brań w ko łach (zwo ła nych zgod nie z za-

sa da mi obo wią zu ją cy mi dla wal nych ze brań), na któ rych za opi nio wa ne zo sta ną ma te ria ły spra woz daw cze i pro-
jek ty uchwał, 

− ob słu ga ze brań w ko łach przez człon ków za rzą du ROD,
− wy bór na ze bra niach w ko łach de le ga tów na kon fe ren cję,
− skom ple to wa nie an kiet wszyst kich wy bra nych de le ga tów i spraw dze nie ich zgod no ści z obo wią zu ją cy mi prze-

pi sa mi związ ko wy mi szcze gól nie w za kre sie upraw nień osób wy bra nych do udzia łu w kon fe ren cji (człon ko stwo
Związ ku i nie ro ze rwal nie z tym zwią za ne czyn ne i bier ne pra wa wy bor cze).

UWA GA – aby ze bra nie ko ła, wal ne ze bra nie lub kon fe ren cja de le ga tów by ły waż ne, człon ko wie Związ ku ma ją cy pra -
wo uczest ni cze nia w tych ze bra niach i de le ga ci na kon fe ren cję po win ni być bez względ nie za wia da mia ni pi sem nie o ter -
mi nie, miej scu i po rząd ku ze bra nia oraz o ter mi nie udo stęp nie nia do wglą du ma te ria łów spra woz daw czych.

UWA GA – wal ne ze bra nia spra woz daw cze (kon fe ren cje) win ny się od być do 30 kwiet nia 2014 r. (§ 77 ust. 2 
sta tu tu PZD).

V. Prze bieg wal ne go ze bra nia (kon fe ren cji)

1. Pierw szy i dru gi ter min do ty czy tyl ko ze bra nia ko ła i wal ne go ze bra nia. Kon fe ren cja de le ga tów od by wa się tyl ko
w pierw szym ter mi nie przy obec no ści po nad po ło wy de le ga tów wy bra nych na ze bra niach kół.

2. Otwar cie ze bra nia (pre zes lub w je go za stęp stwie wi ce pre zes), wy bór prze wod ni czą ce go (prze wod ni czyć ze bra niu
i kon fe ren cji nie mo że pre zes za rzą du ROD i prze wod ni czą cy ko mi sji re wi zyj nej i roz jem czej ROD) i pre zy dium.

3. Stwier dze nie pra wo moc no ści wal ne go ze bra nia w I lub II ter mi nie (stwier dze nie pra wo moc no ści kon fe ren cji 
w przy pad ku obec no ści po nad po ło wy wy bra nych de le ga tów).
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4. Za twier dze nie re gu la mi nu i po rząd ku ze bra nia.
5. Wy bór ko mi sji man da to wej, wy bor czej (tyl ko w przy pad ku pla no wa nych wy bo rów uzu peł nia ją cych do or ga nów

PZD w ogro dzie) oraz uchwał i wnio sków.
6. Przed sta wie nie spra woz dań.
7. Dys ku sja
8. Wy bo ry uzu peł nia ją ce do za rzą du, ko mi sji re wi zyj nej, ko mi sji roz jem czej (tyl ko w przy pad ku, gdy zmniej szo ne 

zo sta ły skła dy tych or ga nów i przed ze bra niem nie uzu peł nio no ich w dro dze ko op ta cji).
9. Pod ję cie uchwał.

UWAGA
• Walne zebranie w pierwszym terminie jest prawomocne przy obecności ponad połowy członków PZD

danego rodzinnego ogrodu działkowego. 
• Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują wszystkich członków ogrodu bez względu na 

liczbę obecnych na zebraniu, jeśli  w zaproszeniu podano możliwość odbycia w drugim terminie i pouczono
członków o ważności podjętych wówczas uchwał.

• Uchwały konferencji delegatów są ważne, jeżeli zostały podjęte przy obecności ponad połowy liczby wybranych
delegatów. 

• O podjęciu uchwały decyduje większa liczba oddanych głosów za niż przeciw (zwykła większość).

UWAGA – walne zebranie (konferencja delegatów) nie podejmuje uchwał w sprawie: 
− składki członkowskiej, której wysokość na dany rok ustala Krajowa Rada PZD,
− wpisowego którego wysokość ustala okręgowy zarząd w granicach określonych przez Krajową Radę PZD,
− opłaty inwestycyjnej dla nowych działkowców, której wysokość ustala zarząd ROD.

UWAGA – walne zebranie (konferencja delegatów) nie ma prawa uchwalania innych opłat od działkowców poza
wynikającymi z ustawy o ROD, statutu PZD i wydanych na jego podstawie przepisach, w tym szczególnie: kar
finansowych, odsetek za zwłokę (obowiązują odsetki ustawowe), innych opłat za korzystanie z przysługujących praw.

VI. Za da nia za rzą du ROD po wal nym ze bra niu

1. Prze ka za nie w cią gu 14 dni od za koń cze nia ze bra nia wy ma ga nych do ku men tów z wal ne go ze bra nia (kon fe ren cji)
do OZ PZD, to jest uwie rzy tel nio nych przez prze wod ni czą ce go wal ne go ze bra nia i ak tu al ne go pre ze sa za rzą du
ROD, ostem plo wa nych pie czę cią ROD ko pii pod ję tych uchwał, pro to ko łu po wo ła nej na wal nym ze bra niu ko mi-
sji man da to wej, a w przy pad ku do ko na nia wy bo rów (w za kre sie prze wi dzia nym w sta tu cie) pro to ko łu ko mi sji 
wy bor czej i wy ka zu no wych człon ków or ga nów Związ ku w ROD wraz z ich da ny mi nie zbęd ny mi do wpi sa nia do
re je stru or ga nów ogro do wych pro wa dzo ne go przez okrę go wy za rząd. 

2. Po in for mo wa nie dział kow ców o pod ję tych na wal nym ze bra niu uchwa łach oraz ewen tu al nych zmia nach w skła dach
or ga nów PZD w ogro dzie - na ta bli cach ogło szeń.

3. Zgod nie z art. 34 no wej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych za rząd jest obo wią za ny do po in for mo wa
nia wszyst kich dział kow ców o zmia nie wy so ko ści opłat uchwa lo nych na wal nym ze bra niu co naj mniej na 
14 dni przed ter mi nem ich wno sze nia, ale nie póź niej niż do koń ca mie sią ca po prze dza ją ce go ter min. Ta
czyn ność jest bar dzo istot na ze wzglę du na usta wo we upraw nie nia dział kow ców do za skar że nia uchwa lo-
nych przez wal ne opłat do są du. Po nie waż sta tut PZD nie pre cy zu je spo so bu in for mo wa nia dział kow ców 
o wy so ko ści opłat i ter mi nach ich wno sze nia uchwa lo nych przez wal ne ze bra nie, na le ży to zro bić w spo sób
zwy cza jo wo przy ję ty w da nym ogro dzie, a więc po przez ko mu ni ka ty na ta bli cach in for ma cyj nych, a w ogro-
dach po sia da ją cych wła sną stro nę in ter ne to wą po przez pu bli ka cje de cy zji wal ne go ze bra nia na tej stro nie.

VII. Za da nia okrę go we go za rzą du PZD po wal nych ze bra niach

1. Do ko na nie ana li zy zgod no ści od by tych wal nych ze brań (kon fe ren cji) z prze pi sa mi związ ko wy mi (zwo ły wa nie,
prze bieg, ter mi no wość).



W Biu le ty nie za miesz cza my Uchwa łę i Wy tycz ne 
w spra wie spo rzą dza nia spra woz dań fi nan so wych na 
18 stycz nia 2014 ro ku. W związ ku z wej ściem w ży cie no -
wej Usta wy o ROD i za koń cze niem funk cjo no wa nia
Związ ku w do tych cza so wej for mie praw nej za ist nia ła ko -
niecz ność spo rzą dze nia spra woz dań na 31 grud nia 2013 r.

i spra woz dań na 18 stycz nia 2014. 
Wy tycz ne do spra woz dań na 31grud nia obo wią zu ją te,

któ re zo sta ły prze ka za ne przez Okrę go we Za rzą dy do
wszyst kich ROD, w związ ku z tym dru ku je my tyl ko wy -
tycz ne do spra woz dań na 18 stycz nia 2014 r.

2. Spraw dze nie, czy we wszyst kich ogro dach od by ły się wal ne ze bra nia i wy peł ni ły na ło żo ne na nie sta tu to we 
obo wiąz ki.

3. Prze pro wa dze nie ana li zy pod ję tych uchwał pod wzglę dem ich zgod no ści z prze pi sa mi związ ko wy mi.
4. Pod ję cie uchwał i de cy zji w spra wach do ty czą cych wal nych ze brań i pod ję tych na nich uchwał, a w szcze gól no ści:

a) wy cią gnię cie sta tu to wych kon se kwen cji w sto sun ku do za rzą dów ROD, któ re nie zwo ła ły wal nych ze brań,
b) unie waż nie nie ze brań, któ re nie wy peł ni ły swo ich obo wiąz ków okre ślo nych w sta tu cie PZD i re gu la mi nie ROD,
c) uchy le nie, bądź stwier dze nie nie waż no ści uchwał sprzecz nych z prze pi sa mi związ ko wy mi, prze pi sa mi po wszech-

nie obo wią zu ją cy mi oraz w spra wach nie bę dą cych w kom pe ten cjach wal nych ze brań,
d) unie waż nie nie wy bo rów uzu peł nia ją cych do ko na nych z na ru sze niem obo wią zu ją ce go w PZD pra wa.

5. Wpro wa dze nie do re je stru człon ków or ga nów PZD w ROD, pro wa dzo ne go przez OZ PZD, ak tu al nych da nych
wszyst kich wy bra nych człon ków za rzą dów ROD i ko mi sji sta tu to wych – do ty czy uzu peł nie nia skła dów.

6. Do ko na nie ca ło ścio wej oce ny prze bie gu kam pa nii spra woz daw czej w ROD.
7. Prze ka za nie do Kra jo wej Ra dy PZD spra woz da nia z prze bie gu wal nych ze brań spra woz daw czych.
8. Przy ję cie przez OZ PZD zbior cze go spra woz da nia fi nan so we go z ROD za 2013 r., oraz za okres 1-18 stycznia

2014 r, i zbior cze go pre li mi na rza fi nanso we go z ROD na 2014 r. i prze ka za nie ich do KR PZD.
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2. IN FOR MA CJA

UCHWAŁA nr 1/2014
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy 
z dnia 8 stycz nia 2014 r.

w spra wie przy ję cia wy tycz nych dla ROD w spra wie spo rzą dze nia spra woz dań fi nan so wych 
na dzień 18 stycz nia 2014 r.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dzia ła jąc na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt 17 Sta tu -
tu PZD po sta na wia:

§ 1
Przy jąć Wy tycz ne w spra wie spo rzą dza nia spra woz dań

fi nan so wych ro dzin nych ogro dów dział ko wych na 18
stycz nia 2014 r. wraz z za łącz ni ka mi.

§ 2
Zo bo wią zać wszyst kie ro dzin ne ogro dy dział ko we do

spo rzą dze nia spra woz dań fi nan so wych na dzień 18 stycz -
nia 2014 r. zgod nie z art.12 ust.2 pkt 3 usta wy o ra chun -
ko wo ści, któ ry sta no wi o ko niecz no ści spo rzą dze nia
spra woz dań fi nan so wych na dzień po prze dza ją cy zmia nę
for my praw nej .

§ 3
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem 19 stycz nia 2014 r.,

tj. w dniu wej ścia w ży cie usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r.
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Prezydium Krajowej Rady            

War sza wa, dnia 17 grudnia 2013 r.
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UZASADNIENIE

W związ ku z wej ściem w ży cie Usta wy z dnia 13 grud -
nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i zmia ną
for my praw nej PZD z or ga ni za cji spo łecz nej dzia ła ją cej
na pod sta wie usta wy szcze gól nej na sto wa rzy sze nie ogro -
do we dzia ła ją ce na pod sta wie usta wy o sto wa rzy sze niach
, ist nie je obo wią zek za mknię cia we wszyst kich jed nost -
kach  or ga ni za cyj nych PZD  ksiąg ra chun ko wych na dzień
po prze dza ją cy zmia nę for my praw nej tj. 18 stycz nia 2014
r. Obo wią zek ten wy ni ka z art. 12  ust 2 pkt 3 usta wy o ra -
chun ko wo ści.

Po nie waż ro kiem ob ra chun ko wym w PZD jest rok ka -
len da rzo wy, wszyst kie je go jed nost ki or ga ni za cyj ne spo -
rzą dza ją dwa spra woz da nia fi nan so we: jed no na dzień 31

grud nia 2013 r. zgod nie z Za kła do wym Pla nem Kont PZD
i dru gie na dzień 18 stycz nia 2014 r. zgod nie z Usta wą o
ra chun ko wo ści.

Du żym uła twie niem dla wie lu ROD przy spo rzą dza niu
spra woz dań za okres 18 dni ( od 1 do 18 stycz nia 2014 r.)
mo że być fakt nie wy stą pie nia żad nych przy cho dów i
kosz tów. Wie le czyn no ści zwią za nych ze spo rzą dze niem
spra woz dań na 31 grud nia 2013 r. mo że być wy ko rzy sta -
nych i uspraw nić spo rzą dze nie spra woz dań na dzień 18
stycz nia 2014 r. tj. in wen ta ry za cje i po twier dze nia sald.

Bio rąc po wyż sze pod uwa gę Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD wpro wa dza wy tycz ne sta no wią ce za łącz nik do ni -
niej szej uchwa ły.

SKARBNIK                           
/-/ Marian PASIŃSKI               

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WYTYCZNE

w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych rodzinnych ogrodów działkowych 
na 18 stycznia 2014 r.

Wej ście w ży cie Usta wy z 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych na ło ży ło obo wią zek wy ni ka ją cy 
z art. 12 ust 2 pkt 3 usta wy o ra chun ko wo ści za mknię cia ksiąg ra chun ko wych na dzień po prze dza ją cy zmia nę for my
praw nej. 

Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we zgod nie z prze pi sa mi no wej usta wy do mo men tu opra co wa nia no we go sta tu tu po słu gu -
ją się ak tu al nie obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi.

Dla te go też wy ma ga ne prze pi sa mi ze wnętrz ny mi spra woz da nia fi nan so we ROD na dzień 18 stycz nia 2014 r. win ny
być spo rzą dzo ne zgod nie z ak tu al nie obo wią zu ją cym sta tu tem PZD , Za kła do wym Pla nem Kont PZD i ni niej szy mi wy -
tycz ny mi.

Wy tycz ne ma ją na ce lu uła twie nie spraw ne go, pra wi dło we go i rze tel ne go spo rzą dze nia spra woz da nia fi nan so -
we go. Du żym uła twie niem jest fakt iż spra woz da nie jest za okres 18 dni stycz nia, w któ rym w wie lu ROD mo gą
nie wy stą pić żad ne wpły wy i kosz ty. Więk szość czyn no ści przy go to waw czych ta kich jak in wen ta ry za cja i po twier -
dze nie sald bę dą już wy ko na ne na po trze by spra woz da nia za 2013 r. tj. na 31 grud nia 2013 r. 

Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we zgod nie z § 82 ust 5 i 6 sta tu tu PZD oraz zgod nie z Za kła do wym Pla nem Kont PZD za -
twier dzo nym przez Pre zy dium KR PZD Uchwa łą nr 212/2008 z 15 grud nia 2008 r. obo wią zu ją cym od 1 stycz nia 2009
r. zo bo wią za ne są do spo rzą dze nia na dru kach opra co wa nych przez Kra jo wą Ra dę PZD wła sne go spra woz da nia fi nan -
so we go z ROD na dzień 18 stycz nia 2014 r.



Spra woz da nie fi nan so we ROD skła da się z: 
1/ bi lan su
2/ ra chun ku wy ni ków
3/ spra woz da nia z fun du szu oświa to we go
4/ spra woz da nia z fun du szu roz wo ju ROD
5/ in for ma cji do dat ko wej

Każ de spra woz da nie win no być spo rzą dzo ne pra wi dło wo, rze tel nie i ter mi no wo, dla te go na le ży:
– ująć w księ gach ra chun ko wych wszyst kie osią gnię te przy cho dy i kosz ty do ty czą ce 18 dni 2014 r. 
– prze ana li zo wać wszyst kie kon ta ana li tycz ne i syn te tycz ne, do pro wa dzić do re al nych sald, oraz przy kon tach roz-

rachun ko wych uzy skać po twier dze nie sald,
– w ce lu wy ka za nia re al ne go wy ni ku na le ży za pew nić kom plet ność do ku men tów oraz pra wi dło we uję cie przy cho-

dów i kosz tów,
– po uję ciu wszyst kich wy ma ga nych do ku men tów oraz uzgod nie niu sald, na le ży do ko nać za mknię cia ksiąg ra chun-

ko wych na dzień 18 stycz nia 2014 r. (kont syn te tycz nych, ana li tycz nych, ze sta wie nia ob ro tów i sald oraz dzien ni-
ka).

Zgod nie z Za kła do wym Pla nem Kont PZD na le ży prze pro wa dzić in wen ta ry za cję.
Spi sem z na tu ry na le ży ob jąć:
– środ ki pie nięż ne w go tów ce i cze ki,
– za pa sy ma te ria łów, to wa rów, środ ków trwa łych oraz środ ki trwa łe o ni skiej war to ści po cząt ko wej.
Prze pro wa dze nie in wen ta ry za cji oraz jej wy ni ki na le ży od po wied nio udo ku men to wać na ar ku szach spi so wych i uzgod -

nić z za pi sa mi ksiąg ra chun ko wych, a ujaw nio ne róż ni ce wy ja śnić i roz li czyć w księ gach ra chun ko wych.
Pra wi dło wo spo rzą dzo ne spra woz da nie fi nan so we na le ży or ga ni za cyj nie i do ku men ta cyj nie przy go to wać do:
– ba da nia zgod nie z § 96 Sta tu tu PZD przez Ko mi sję Re wi zyj ną ROD, 
– za twier dze nia zgod nie z § 82 ust. 5 Sta tu tu PZD przez Wal ne Ze bra nie PZD.

I. Bilans

W bi lan sie we dług za łą czo ne go dru ku na le ży wy ka zać war to ści po szcze gól nych ak ty wów i pa sy wów, wy ni ka ją ce 
z war to ści księ go wej na dzień 01.01.2014 i 18.01.2014 r.

Po stro nie ak ty wów kon to 010 na le ży wy ka zać:
1/ ma ją tek trwa ły w war to ści net to po mniej szo ny o umo rze nie – kon to 070. 
2/ w wy dzie lo nej po zy cji na le ży wy ka zać: 

– grun ty bę dą ce wła sno ścią PZD w war to ści po cząt ko wej ( war tość po cząt ko wa jest to ce na na by cia po więk szo na 
o kosz ty zwią za ne z je go na by ciem). Grun ty bę dą ce wła sno ścią sta no wią śro dek trwa ły i nie pod le ga ją amor ty za-
cji/umo rze niu,  

– pra wo użyt ko wa nia wie czy ste go grun tów na by te od płat nie na rzecz PZD w war to ści net to tj. war tość po cząt ko wej 
– ce nie na by cia po mniej szo nej o od pi sy umo rze nio we. Okres umo rze nio wy po wi nien wy no sić dwa dzie ścia lat 
(staw ka 5% rocz nie). 

Po sia da ne przez jed nost ki PZD pra wo nie od płat ne go użyt ko wa nia wie czy ste go grun tów  zgod nie z Uchwa łą 
nr 8/V/2008 Kra jo wej Ra dy PZD z 26 li sto pa da 2008 r. oraz zgod nie z Uchwa łą nr 2/XV/2010 KR PZD z dnia 8 kwiet -
nia 2010 r. w spra wie zmia ny uchwa ły nr 8/V/2008 w spra wie użyt ko wa nia wie czy ste go na po trze by spo rzą dza nia spra -
woz dań fi nan so wych przez jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD na le ży wy ka zać w in for ma cji do dat ko wej po przez ode sła nie
do ewi den cji po za bi lan so wej. (Biu le tyn nr 12/2008)

Środ ki pie nięż ne wy ka za ne w ak ty wach bi lan su mu szą być po twier dzo ne:
– go tów ka w ka sie – spi sem z na tu ry
– środ ki fi nan so we w ban ku - pi sem nym po twier dze niem z ban ku.
Do kont ze spo łu 2 „Na leż no ści” na le ży do łą czyć spe cy fi ka cje na leż no ści i zo bo wią zań wraz z da tą po wsta nia. Każ -

de sal do po win no być po twier dzo ne. Nie do pusz cza się tzw. „mil czą ce go ak cep tu”, dla te go na le ży bez względ nie w do -
ku men tach za cho wać pi sem ne po twier dze nie sal da z ad no ta cją tj. „sal do zgod ne”, bądź sal do nie zgod ne z po wo du...”. 

War to ści za pa sów to wa rów i ma te ria łów wy ka za ne na kon tach ze spo łu 3 wy ka za ne w bi lan sie win ny być po -
twier dzo ne w ar ku szu spi su z na tu ry.
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Po stro nie pa sy wów na le ży wy ka zać:
– Stan Fun du szu sta tu to we go, któ ry jest pod sta wo wym fun du szem ROD, usta no wio nym Uchwa łą nr 7/V/2008 

Kra jo wej Ra dy PZD z 26 li sto pa da 2008 r. (Biu le tyn nr 12/2008) – kon to 800,
– war tość środ ków trwa łych w fun du szu sta tu to wym - kon to 805 jest to rów no war tość ma jąt ku ROD sfi nan so wa ne-

go z Fun du szu Roz wo ju i in nych źró deł okre ślo nych w Sta tu cie PZD. 
– stan Fun du szu Roz wo ju ROD – kon to 810/811
Za sa dy funk cjo no wa nia Fun du szu, szcze gó ło we ce le, wa run ki je go wy ko rzy sta nia oraz spo sób za rzą dza nia i kon tro -

lo wa nia okre śla § 170 Sta tu tu PZD.  
Stan fun du szu wy ka za ny w bi lan sie wi nien być zgod ny ze sta nem wy ka za nym w wy dzie lo nym spra woz da niu fi nan -

so wym z te go fun du szu. 
– wy nik fi nan so wy – kon to 860 wi nien być zgod ny z wy ni kiem w ra chun ku wy ni ków,
– Fun dusz Oświa to wy – kon to 851 stan wy ka za ny w bi lan sie po wi nien wy ka zy wać war tość zgod ną ze sta nem 

wy ka za nym w spra woz da niu fi nan so wym Fun du szu Oświa to we go. W pra wi dło wo spo rzą dza nym bi lan sie kwo ta
ak ty wów rów na się kwo cie pa sy wów.

II. Rachunek wyników

W ra chun ku wy ni ków na le ży wy ka zać przy cho dy i kosz ty dzia łal no ści sta tu to wej w ko lej no ści i spo sób okre ślo ny w
za łą czo nym dru ku.

W po zy cji skład ka człon kow ska na le ży ująć wpły wy z ty tu łu skład ki człon kow skiej po zo sta ją ce do dys po zy cji ROD
(65% skład ki) 

Po stro nie kosz tów na le ży wy ka zać wszyst kie po nie sio ne w tym okre sie kosz ty zwią za ne z pro wa dze niem dzia łal no -
ści sta tu to wej ogro du. Na le ży zwró cić szcze gól ną uwa gę na wła ści we za kwa li fi ko wa nie w ra chun ku wy ni ków kosz tów
ROD. 

III. Spra woz da nie fi nan so we z fun du szu oświa to we go PZD

Spra woz da nie to na le ży spo rzą dzić zgod nie z za łą czo nym dru kiem wy ka zu jąc wpły wy i wy dat ki z te go fun du szu ewi -
den cjo no wa ne zgod nie z Uchwa łą nr 7/XXIV/2006 KR PZD z 23 li sto pa da 2006 r. (Biu le tyn nr 15/2006) oraz Uchwa -
łą nr 18/2002 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 6 lu te go 2002 ro ku w spra wie funk cjo no wa nia, za si la nia 
i wy ko rzy sty wa nia fun du szu oświa to we go PZD (Biu le tyn nr 1/2002). Ro dzin ne ogro dy dział ko we PZD po stro nie wpły -
wów wy ka zu ją tyl ko tę cześć wpi so we go na leż ne go da ne mu ROD zgod nie z po dzia łem wy ni ka ją cym z § 4 Uchwa ły 
nr 6/V/2008 Kra jo wej Ra dy PZD z 26 li sto pa da 2008 r. w spra wie wpi so we go w Pol skim Związ ku Dział kow ców (Biu -
le tyn nr 12/2008), wraz ze zmia na mi wy ni ka ją cy mi z Uchwa ły nr 6//II/2012 KR PZD z 24 lu te go 2012 r. 

We wpły wach fun du szu na le ży wy ka zać rów nież od set ki ter mi no we wy li czo ne pro cen to wym udzia łem od po -
sia da nych środ ków. Stan Fun du szu Oświa to we go na dzień 18 stycz nia 2014 r. wi nien być zgod ny ze sta nem Fun du szu
Oświa to we go wy ka za nym w pa sy wach bi lan su ROD spo rzą dzo nym na 18 stycz nia 2014 r.

IV. Spra woz da nie fi nan so we z fun du szu roz wo ju ROD  

Spra woz da nie to na le ży spo rzą dzić zgod nie z za łą czo nym dru kiem wy ka zu jąc wpły wy i wy dat ki z te go fun du szu ewi -
den cjo no wa ne zgod nie z § 170 i 172 Sta tu tu PZD oraz Uchwa łą nr 33/2007 Pre zy dium KR PZD z dnia 21 mar ca 
2007 r. w spra wie za sad go spo da ro wa nia Fun du szem Roz wo ju ROD (Biu le tyn nr 4/2007). 

Po stro nie wpły wów na le ży wy ka zać środ ki uzy ska ne z ze wnątrz tj:
– wpła ty i świad cze nia za kła dów pra cy
– do ta cje udzie lo ne z bu dże tu te re no we go
– od szko do wa nia otrzy ma ne wsku tek li kwi da cji ROD za skład ni ki ma jąt ko we sta no wią ce wła sność Związ ku 

zgod nie z Uchwa łą nr 14/2011 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 2 lu te go 2011 r. w spra wie prze zna cze-
nia i roz li cza nia środ ków fi nan so wych po cho dzą cych z li kwi da cji i cza so we go za ję cia te re nu ro dzin nych
ogro dów 



– in ne,
Środ ki uzy ska ne od użyt kow ni ków dzia łek tj:
– Opła ta in we sty cyj na,
– Opła ta na in we sty cje i re mon ty,
– Ekwi wa lent za nie prze pra co wa ne go dzi ny przy pro wa dzo nej w ogro dzie in we sty cji.
Środ ki z ty tu łu wy ko rzy sta nia ma jąt ku trwa łe go PZD zgod nie z Uchwa łą Nr 52/2001w z dnia 6 czerw ca 2001 r. w spra -

wie prze zna cza nia środ ków uzy ska nych z wy ko rzy sta nia ma jąt ku trwa łe go Związ ku i bę dą ce go w je go wła da niu (Biu le -
tyn nr 4/2001), oraz wpły wy z ty tu łu:

– od se tek ban ko wych,
– po dzia łu nad wyż ki rocz nej do ko na nej zgod nie z Uchwa łą Nr 10/VI/2009 z dnia 26 lu te go 2009 r. (Biu le tyn 

nr 4/2009) w spra wie zmia ny Uchwa ły nr 3/XVII/2005 z dnia 16 li sto pa da 2005 r. w spra wie wy ko rzy sta nia 
nad wyż ki rocz nej z dzia łal no ści sta tu to wo -pro gra mo wej w jed nost kach or ga ni za cyj nych PZD (Biu le tyn nr 1/2006). 

Stan fun du szu roz wo ju na 18 stycz nia 2014 r. po wi nien być zgod ny z sal dem kon ta 810/811 wy ka za nym w pa sy wach
bi lan su na 18 stycz nia 2014 r.. 

Kom plet ne spra woz da nie fi nan so we wraz z pro to ko łem z ba da nia przez Ko mi sję Re wi zyj ną ROD i wy ma ga ną Uchwa -
łą Wal ne go Ze bra nia na le ży prze słać do Okrę go we go Za rzą du PZD w ter mi nie do 15 ma ja 2014 ro ku.

Okrę go we Za rzą dy PZD po spo rzą dze niu wła snych spra woz dań fi nan so wych na dzień 18 stycz nia 2014 r. 
spo rzą dzą zbior cze spra woz da nie fi nan so we, któ re bę dzie su mą spra woz dań ROD i spra woz da nia OZ PZD na
18 stycz nia 2014 r. Zbior cze spra woz da nia fi nan so we Okrę go we Za rzą dy PZD prze ślą do KR PZD wraz ze sto -
sow ny mi uchwa ła mi i pro to ko ła mi Okrę go wych Ko mi sji Re wi zyj nych w ter mi nie do 30 ma ja 2014 r. Kra jo wa Ra -
da PZD w ter mi nie do 30 czerw ca 2014 r. spo rzą dzi zbior cze spra woz da nie fi nan so we Związ ku na dzień 
18 stycz nia 2014 r. 

Za re ali za cję wy tycz nych od po wie dzial ni są: Pre zes i Skarb nik ROD oraz księ go wa ROD.
Za spo rzą dze nie i prze ka za nie do KR PZD zbior czych kom plet nych spra woz dań fi nan so wych od po wie dzial ni są Pre -

zes, Skarb nik i Głów na księ go wa OZ PZD.

Załączniki: 
1/ bi lan s
2/ ra chunek wy ni ków
3/ spra woz da nie finansowe z fun du szu oświa to we go
4/ spra woz da nie finansowe z fun du szu roz wo ju ROD
5/ in for ma cja do dat ko wa ROD do sprawozdania finansowego na 18 stycznia 2014 r.

War sza wa, dnia 8 stycz nia 2014 r.
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Pre zy dium KR PZD pod ję ło de cy zję o wy dru ko wa niu
imien nych za pro szeń na wal ne ze bra nie spra woz daw cze w
2014 r. w po sta ci kart pocz to wych w na kła dzie dla wszyst -
kich dział kow ców. Kosz ty dru ku po kry wa Kra jo wa Ra da
PZD. Za pro sze nia zo sta ną do star czo ne do okrę go wych za -
rzą dów, dla te go pro szę zwra cać się do Okrę gu po od biór
(bez płat ny) po trzeb nej ilo ści za pro szeń.

Przy po mi na my, że za rząd ROD jest obo wią za ny do star -

czyć za pro sze nie na wal ne ze bra nie spra woz daw cze każ -
de mu człon ko wi PZD (mał żon ko wie bę dą cy obo je człon -
ka mi PZD otrzy mu ją jed no za pro sze nie, je śli za miesz ku ją
pod tym sa mym ad re sem). Za pro sze nie moż na wy słać
pocz tą (list zwy kły), do star czyć oso bi ście – wów czas od -
bie ra ją cy za pro sze nie kwi tu je je go od biór na li ście, a tak -
że moż na za wia do mić dro gą elek tro nicz ną – ema il – je śli
czło nek Związ ku wy ra ził na to zgo dę.

MP

3. ZA PRO SZE NIE NA WAL NE ZE BRA NIE SPRA WOZ DAW CZE W 2014 R.
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VI. BATALIA O PROJEKT OBYWATELSKI ZAKO¡CZONA

18 grud nia 2013 ro ku to da ta, któ rą z pew no ścią na dłu -
go za pa mię ta ją wszy scy dział kow cy. W tym dniu bo wiem
pre zy dent RP Bro ni sław Ko mo row ski pod pi sał oby wa tel -

ski pro jekt usta wy o ROD i tym sa mym za koń czy ła się
kil ku na sto mie sięcz na wal ka dział kow ców o no we pra wa
dla ROD.

1. USTA WA DZIAŁ KO WA POD PI SA NA PRZEZ PRE ZY DEN TA 

Ko niec po li tycz nych spo rów

Pre zy dent Bro ni sław Ko mo row ski pod pi sał usta wę
dział ko wą za le d wie trzy dni po tym, jak tra fi ła na je go
biur ko, co jest naj lep szym po twier dze niem te go, że po
wie lu mie sią cach burz li wych prac sej mo wych uda ło wy -
pra co wać się do bry do ku ment, któ ry z jed nej stro ny w peł -
ni za bez pie cza naj waż niej sze pra wa dział kow ców, z
dru giej na to miast  re ali zu je wy rok Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go z lip ca 2012r. Czy ta my o tym tak że w ko mu ni -
ka cie opu bli ko wa nym na stro nie in ter ne to wej Pre zy den ta
RP, w któ rym pod kre ślo no, że usta wa kom plek so wo re -
gu lu je za kła da nie, funk cjo no wa nie i li kwi da cję ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych w kra ju. Okre śla tak że pra wa
i obo wiąz ki dział kow ców, a przede wszyst kim pra wo do
zrze sza nia się w róż ne go ro dza ju sto wa rzy sze nia ogro do -

we, a po nad to pra wo dzie dzi cze nia praw do dział ki. Za -
zna czo no tak że, że usta wa wpro wa dza za sa dy i tryb two -
rze nia i dzia ła nia sto wa rzy szeń ogro do wych z uwzględ-
nie niem praw zrze szo nych w nich dział kow ców. Re gu lu -
je tak że pra wa i obo wiąz ki wła ści cie li grun tów, na któ -
rych funk cjo nu ją lub bę dą two rzo ne ogro dy dział ko we. 

W ko mu ni ka cie przy po mnia no tak że, że za war te w pro -
jek cie oby wa tel skim prze pi sy są wy ni kiem kom pro mi su
ja ki zo stał za war ty po mię dzy uczest ni ka mi pro ce su jej
two rze nia, a przede wszyst kim po mię dzy dział kow ca mi a
wła ści cie la mi grun tów. „Mo gą za tem przy czy nić się do
za pew nie nia spo koj ne go sta nu funk cjo no wa nia ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych po dniu wej ścia w ży cie usta -
wy, tj. 19 stycz nia 2014 r.” – czy ta my. 

Po praw ki se nac kie

Kil ka dni wcze śniej rów nie po zy tyw nie do pro jek tu
oby wa tel skie go od nie śli się po sło wie i se na to ro wie. Przy -
po mnij my. 11 grud nia w Se na cie od by ła się dys ku sja na
te mat pro jek tu oby wa tel skie go, a dzień póź niej gło so wa -
nie pod czas któ re go se na to ro wie nie mal jed no gło śnie
przy ję li usta wę dział ko wą, wraz z czte re ma zgło szo ny mi
do niej po praw ka mi.  Zgod nie z jed ną z nich art.41 ust.1
uzu peł nio ny zo stał o za pis zgod nie z któ rym prze nie sie nie
praw do dział ki wy ma ga ło bę dzie nie tyl ko for my pi sem -

nej, lecz tak że pod pi su po twier dzo ne go no ta rial nie. Zgod -
nie z ko lej ną po praw ką usta wa dział ko wa wcho dzi w ży -
cie 19 stycz nia 2014r., a nie jak przy jął Sejm 1 stycz nia. 2
ko lej ne po praw ki mia ły cha rak ter le gi sla cyj ny. Za przy -
ję ciem usta wy dział ko wej wraz z po praw ka mi gło so wa ło
71 se na to rów. Je dy nie se na to ro wie An drzej Pa jąk (PiS,
OKW Kra ków) i An drzej Ma tu sie wicz (PiS, OKW Kro -
sno) wstrzy ma li się od gło su. 

Po sło wie do ce nia ją de ter mi na cję dział kow ców

Wpro wa dze nie po pra wek przez Se nat ozna cza ło, że
usta wa mu sia ła po now nie wró cić do Sej mu. Pod czas gło -
so wa nia, któ re od by ło się 13 grud nia po sło wie nie mal że
jed no gło śnie przy ję li wszyst kie zmia ny za pro po no wa ne
przez izbę wyż szą. Glo so wa nie po prze dzi ła dys ku sja pod -
czas któ rej przed sta wi cie le wszyst kich opcji po li tycz nych
dzię ko wa li dział kow com za wy trwa łość i kon se kwen cję
dzia ła nia. „Mam na dzie ję, że pod czas prac nad in ny mi
pro jek ta mi oby wa te le, wzo rem dział kow ców, bę dą „wy -
ka zy wa li po dob ną ak tyw ność i rów ny za pał w prze ko ny -
wa niu do swo ich ra cji” – mó wił Woj ciech Zu bow ski
(PiS). Po seł Ma rek Ła piń ski z (PO) dzię ko wał wszyst kim

dział kow com za od wie dza nie biur po sel skich PO i prze ko -
ny wa nie po słów do swo ich ra cji. Swo je za do wo le nie w
imie niu rzą du wy ra ził przed sta wi ciel Mi ni ster stwa In fra -
struk tu ry i Roz wo ju wi ce mi ni ster Ja nusz Żbik. – Cie szy -
my się, że usta wa zo ba czy w naj bliż szym cza sie świa tło
dzien ne i ży czy my do bre go go spo da ro wa nia w pew no ści
i sta bil no ści – mó wił Żbik dzię ku jąc dział kow com za za -
an ga żo wa nie w ca ły pro ces le gi sla cyj ny. Tak że po słan ka
Kry sty na Si biń ska (PO) dzię ku jąc wszyst kim oso bom pra -
cu ją cym nad usta wą wy ra zi ła na dzie ję, że da ona wszyst -
kim sa tys fak cję i spo kój wszyst kim, któ rzy na to cze ka ją. 

(mz)
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„Z ra do ścią i sa tys fak cją przy ję li śmy in for ma cję o pod -
pi sa niu przez Pre zy den ta RP Bro ni sła wa Ko mo row skie go
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Koń czy to
ba ta lię PZD i wszyst kich pol skich dział kow ców o no wą
usta wę, a w prak ty ce o dal sze ist nie nie ogro dów dział ko -
wych i za cho wa nie praw dział kow ców. Jest to wiel ki suk -

ces de mo kra cji, ale tak że pol skie go par la men ta ry zmu 
i pań stwa. Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
jest pierw sząw tej kadencji Sejmu, któ rą pol ski Par la ment
uchwa lił w opar ciu o pro jekt oby wa tel ski. Jest to do bra
dro ga dla two rze nia pań stwa oby wa tel skie go. 

2. PRE ZES PZD E. KON DRAC KI: „GRA TU LU JĘ WSZYST KIM DZIAŁ KOW COM”

Dział kow cy nie za po mną po dzię ko wać

In for ma cję o pod pi sa niu usta wy przez Pre zy den ta RP
prze ka za li śmy już do wszyst kich ogro dów. Z ca łe go kra -
ju do cie ra ją do nas sło wa ra do ści i uzna nia. Dział kow cy

kie ru ją szcze gól ne po dzię ko wa nia dla Pre zy den ta Bro ni -
sła wa Ko mo row skie go, a tak że wszyst kich, któ rzy w tym
trud nym pro ce sie le gi sla cyj nym, udzie li li jej po par cia. 

Z peł nym prze ko na niem mo gę za pew nić, że ta usta wa
jest do bra. Z jed nej stro ny speł nia wszyst kie wy mo gi Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go, z dru giej na to miast za cho wu je
pra wa Związ ku do grun tów ROD, za bez pie cza jąc ich dal -
sze ist nie nie. Usta wa za cho wu je tak że wszyst kie pra wa
na by te przez dział kow ców. 

Pra gnę pod kre ślić, że pod mio tem w ru chu dział ko wym
za wsze by li i bę dą dział kow cy. To oni bę dą de cy do wa li o
wszyst kich naj waż niej szych spra wach do ty czą cych dal -

sze go ist nie nia i przy szło ści ogro dów dział ko wych. Pol ski
Zwią zek Dział kow ców, któ ry zgod nie z no wą usta wą
prze kształ ci się w sto wa rzy sze nie ogro do we, wy peł ni
wszyst kie za pi sy wy ni ka ją ce z usta wy. Bę dzie stał też na
sta ży ich prze strze ga nia. Obec nie PZD in ten syw nie pra cu -
je nad do ku men ta mi wdro że nio wy mi. Dzię ki cze mu da ta
wej ścia w ży cie no wej usta wy, tj. 19 stycz nia 2014r., nie
bę dzie dla Związ ku za sko cze niem. Wszyst kie struk tu ry
bę dą wie dzia ły co ma ją ro bić. 

Pra gnę po dzię ko wać pre zy den to wi Bro ni sła wo wi Ko -
mo row skie mu, pre mie ro wi Do nal do wi Tu sko wi, któ ry
zna czą co przy czy nił się do przy spie sze nia prac sej mo -
wych nad usta wą, Mar szał kom Sej mu i Se na tu, a tak że
wszyst kim po słom i se na to rom za to, że przy czy ni li się do
uchwa le nia tej usta wy. Dzię ku ję tak że wszyst kim dział -

kow com i Za rzą dom, któ rzy w zna czą cy spo sób przy czy -
ni li się do te go suk ce su. Dzię ku ję za ogrom ne za an ga żo -
wa nie, jed ność, kon se kwen cję dzia ła nia. Wszyst kim
pol skim dział kow com gra tu lu ję. Te raz mu si my sta nąć na
wy so ko ści za dań, któ re sto ją przed na mi. Je stem pe wien,
że im spro sta my”. 

Pre zes PZD 
Mgr Inż. Eu ge niusz Kon drac ki

Usta wa wy peł nia wy rok TK

Sta nąć na wy so ko ści za da nia

3. PO DZIĘ KO WA NIA PRE ZE SA PZD I KO MI TE TU

Po przy ję ciu no wej usta wy dział ko wej przez par la ment,
a na stęp nie pod pi sa niu jej przez pre zy den ta RP Pre zes
PZD Eu ge niusz Kon drac ki oraz peł no moc ni cy Ko mi te tu
Ini cja ty wy Usta wo daw czej Pro jek tu Usta wy o ROD mec.
To masz Ter lec ki oraz mec. Bar ło miej Piech skie ro wa li po -
dzię ko wa nia do wszyst kich osób, któ re udzie li ły po par cia
oby wa tel skie mu pro jek to wi usta wy o ROD, dzię ki cze mu

od 19 stycz nia sta nie się on obo wią zu ją cym pra wem. Po -
dzię ko wa nia skie ro wa ne zo sta ły do dział kow ców, pre zy -
den ta Bro ni sła wa Ko mo row skie go, Mar sza łek Sej mu
Ewy Ko pacz, pre mie ra Do nal da Tu ska, po słów i se na to -
rów. Z ich tre ścią moż na za po znać się na www.pzd.pl 
i www.ocal my ogro dy.pl
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Je że li chcie li by śmy ob ra zo wo przed sta wić do tych cza -
so wą, kil ku na sto mie sięcz ną wal kę dział kow ców o no wą
usta wę dział ko wą, to naj ła twiej moż na by ło by to zro bić
za po mo cą si nu so idy. Wie lo krot nie bo wiem, gdy już się
wy da wa ło, że spra wa na bie ra bie gu, po ja wia ły się no we,
nie jed no krot nie za ska ku ją ce trud no ści. Naj waż niej sze jed -
nak, że na wet gdy dział kow cy znaj do wa li się w tzw. doł -
ku, po tra fi li się zmo bi li zo wać, by sku tecz nie wal czyć o

przy słu gu ją ce im pra wa. Osta tecz nie kil ka na ście ostat nich
mie się cy moż na pod su mo wać w na stę pu ją cy spo sób –
dział kow cy ma ją na swo im kon cie wie le suk ce sów. Gdy -
by nie ich kon se kwen cja i de ter mi na cja, z pew no ścią nie
by li by w miej scu, w któ rym są.

Przy po mnij my so bie, z ja ki mi trud no ścia mi mu sie li się
mie rzyć.

4. JAK DZIAŁ KOW CY WAL CZY LI O USTA WĘ

Za czę ło się od Try bu na łu

• lu ty 2010 r. – wnio sek I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go
Le cha Gar doc kie go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP sze ściu za -
pi sów usta wy o ROD;

• wrze sień 2010 r. – I Pre zes Są du Naj wyż sze go roz sze -
rza za kres swo je go wnio sku i wno si o orze cze nie nie zgod -

no ści ca łej usta wy o ROD z Kon sty tu cją RP;
• li piec 2012 r. – TK orzekł o nie zgod no ści z Kon sty tu -

cją RP więk szo ści art. usta wy o ROD, któ re ma ją klu czo -
we zna cze nie dla dział kow ców, ogro dów i Związ ku.
Dział kow cy wy rok pod su mo wu ją jed nym sło wem – „hań -
ba”. TK da je 18 mie się cy na uchwa le nie no wej usta wy.

• 6 paź dzier ni ka 2012 r. – po wo ła nie do ży cia Ko mi te -
tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej Pro jek tu Usta wy o ROD,
któ ry w kon sul ta cji z dział kow ca mi opra co wu je za pi sy
pro jek tu oby wa tel skie go. Na stęp nie dział kow cy roz po -
czy na ją kam pa nię pro mo cyj ną oraz zbie ra nie pod pi sów
pod pro jek tem;

• 5 lu te go 2013 r. – suk ces ak cji zbie ra nia pod pi sów. 
W cią gu trzech zi mo wych mie się cy dział kow cy ze bra li

bli sko mi lion pod pi sów po par cia pod no wą usta wą i zło -
ży li je w Sej mie; 

• 17–19 kwiet nia 2013 r. – pierw sze czy ta nie oby wa tel -
skie go pro jek tu usta wy o ROD i trzech pro jek tów po sel -
skich. Pro jek ty tra fia ją do dal sze go pro ce do wa nia 
w 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. Z ko mi sji wy dzie lo na zo sta je 
15-oso bo wa pod ko mi sja nad zwy czaj na. 

• Pra ce nad no wą usta wą dział ko wą trwa ły w Sej mie
sie dem mie się cy. Od by ło się 12 wie lo go dzin nych po sie -
dzeń, w trak cie któ rych zło żo no bli sko 250 po pra wek do
pro jek tu oby wa tel skie go. Efek tem wpro wa dzo nych do
pro jek tu zmian (głów nie za spra wą po słów PO i SP) by ło

to, że usta wa dział ko wa zo sta ła zmie nio na w do ku ment
nie zwy kle nie ko rzyst ny dla dział kow ców. Po ja wi ło się
wie le za pi sów, któ re w szyb kim cza sie do pro wa dzi ły by
do li kwi da cji ROD.  

• 6 ma ja – pi kie ty pod wszyst ki mi biu ra mi po sel ski mi
PO i SP. Mia ły na ce lu prze ko nać par la men ta rzy stów par -
tii rzą dzą cej do wy co fa nia się z pla no wa nych zmian w
usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i po par cia
oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD, pod któ rym pod -
pi sa ło się oko ło mi lio na oby wa te li;

• 20 ma ja – ko lej ne pi kie ty po przez któ re dział kow cy
wy ra zi li swój sprze ciw wo bec pro jek tu au tor stwa po słów
Plat for my Oby wa tel skiej. 

• 5 czerw ca –ma ni fe sta cje pod urzę da mi Wo je wódz ki mi

i Mar szał kow ski mi w ca łej Pol sce. Dział kow cy wy ra ża ją
swój sprze ciw wo bec prze bie gu prac pod ko mi sji nad zwy -
czaj nej. 

• 20 wrze śnia – ma ni fe sta cje pod urzę da mi Wo je wódz -
ki mi i Mar szał kow ski mi w ca łej Pol sce. Dział kow cy wy -
ra ża ją swój sprze ciw wo bec wo bec szko dli wych
po pra wek wpro wa dzo nych przez pod ko mi sje do ini cja ty -
wy oby wa tel skiej;

• 10 paź dzier ni ka 2013 r. – Ogól no pol ska Ma ni fe sta cja
Dział kow ców, po przez któ rą dział kow cy sprze ci wi li się

Dział kow cy bio rą spra wy w swo je rę ce

Po sło wie „roz mon to wu ją” pro jekt oby wa tel ski

Dział kow cy wy cho dzą na uli ce
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nie zwy kle krzyw dzą cym zmia nom wpro wa dzo nym do
pro jek tu oby wa tel skie go, które wy krzy wi ły sens po szcze -
gól nych za pi sów, gwa ran tu ją cych utrzy ma nie cha rak te ru

ogro dów oraz za pew nia ły sta bil ność praw ną i or ga ni za -
cyj ną ROD.

Trud ty się cy dział kow ców nie po szedł na mar ne

• Efek tem ogól no pol skiej ma ni fe sta cji dział kow ców by -
ło to, że po sło wie Plat for my uzna li po praw ki Ko mi te tu
Ini cja ty wy Usta wo daw czej za słusz ne, dzię ki cze mu usta -
wa po now nie – tak jak pier wot ny pro jekt – sta ła się do ku -
men tem za bez pie cza ją cym pra wa dział kow ców.

• 15 li sto pa da z ini cja ty wy przed sta wi cie li dział kow ców
do szło do prze ło mo we go spo tka nia z pre mie rem Do nal -
dem Tu skiem, pod czas któ re go stro ny za war ły kom pro -
mis w spra wie tzw. uwłasz cze nia dział kow ców. Usta lo no,
że kwe stia ta ure gu lo wa na zo sta nie w no wej usta wie. Kil -
ka dni póź niej ko mi sje sej mo we skie ro wa ły pro jekt do
dru gie go czy ta nia.

• 20 li sto pa da – dru gie czy ta nie pro jek tu oby wa tel skie -
go. Wszyst kie klu by par la men tar ne wy ra zi ły swo je po par -
cie dla ini cja ty wy oby wa tel skiej. Po sło wie wy ra zi li tak że
uzna nie dla kon se kwent nej wal ki PZD, ko mi te tu i wszyst -
kich dział kow ców;

• 22 li sto pa da – trze cie czy ta nie pro jek tu oby wa tel skie -
go. Pro jekt oby wa tel ski przy ję ty zo stał nie mal jed no gło -
śnie przez Sejm (je dy nie dwóch po słów by ło prze ciw); 

• 3 grud nia – nad usta wą po chy la ją się ko mi sje se nac kie,
któ re przyj mu ją pro jekt oby wa tel ski, od rzu ca jąc rów no -
cze śnie wszyst kie zgło szo ne do nie go po praw ki. Pro jekt
tra fia pod gło so wa nie se nac kie. 

• 12 grud nia – se na to ro wie nie mal jed no gło śnie przy ję -
li usta wę dział ko wą, wraz z czte re ma po praw ka mi, któ re
zgło szo ne zo sta ły pod czas dys ku sji, któ ra od by ła się dzień
wcze śniej. Usta wa mu sia ła więc po now nie wró cić pod
gło so wa nie Sej mu.

• 13 grud nia – Sejm przyj mu je usta wę wraz z po praw -
ka mi Se na tu. 

• 16 grud nia – pro jekt oby wa tel ski tra fia na biur ko pre -
zy den ta.

• 18 grud nia pre zy dent RP Bro ni sław Ko mo row ski pod -
pi sał oby wa tel ski pro jekt usta wy o ROD,  któ ry tra fił na
je go biur ko za le d wie trzy dni wcze śniej.

• 19 stycz nia 2014r. – no wa usta wa dział ko wa wcho dzi
w ży cie.

War to, by dział kow cy pa mię ta li, że wiel ki suk ces z ja -
kim koń czą 2013 rok wy ni ka z ich so li dar no ści i te go, że
w naj trud niej szych mo men tach by li ra zem i kon se kwent -
nie wal czy li o swo je pra wa. War to więc, by ca ła ro dzi na
dział ko wa po zo sta ła w tej jed no ści tak że w 2014 ro ku, a
tak że ko lej nych la tach, bo tyl ko to jest gwa ran tem dal -

sze go ist nie nia ogro dów.
(mz)



99

Za le d wie dwa dni po tym, jak Pre zy dent RP Bro ni sław
Ko mo row ski pod pi sał oby wa tel ski pro jekt usta wy o ROD
(by ło to 18 grud nia 2013), Zwią zek Miast Pol skich skie -

ro wał do nie go list, w któ rym pod wa żył kon sty tu cyj ność
za pi sów no wej usta wy dział ko wej i zwró cił  się z proś bą
o skie ro wa nie jej do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.

Zwią zek Miast Pol skich chce skie ro wać no wą 
usta wę dział ko wą do Try bu na łu

Nie kon se kwen cja dzia ła nia

Nie chęć ZMP do ogro dów dział ko wych nie jest zja wi -
skiem no wym. Za ska ku ją ce jest jed nak to, że or ga ni za cja
ta, wie dząc do sko na le o tym jak du żym po par ciem spo -
łecz nym cie szy się pro jekt oby wa tel ski, jak wie le tru du
wło ży li dział kow cy w je go obro nę, nie da je za wy gra ną i
sta ra się rzu cać no we kło dy pod no gi mi lio no wi oby wa te -
li. Za ska ku ją ce jest też to, że w skład Związ ku Miast Pol -
skich wcho dzą mia sta, któ rych pre zy den ci czy bur mi s-
trzo wie pod pi sa li  się pod no wą usta wą dział ko wą. Jed ną
z ta kich osób jest pre zy dent Po zna nia Ry szard Gro bel ny,
któ ry jest rów no cze śnie pre ze sem ZMP. Cał kiem nie daw -
no, w świe tle ju pi te rów, zło żył pod pis pod oby wa tel skim
pro jek tem usta wy o ROD. Ab sur dal ne jest więc, że te raz
je go pod pis wid nie je pod do ku men tem, w któ rym mo wa o

nie kon sty tu cyj nych za pi sach znaj du ją cych się w usta wie.
Ta kiej nie kon se kwen cji dzia ła nia nie ro zu mie Zdzi sław
Śli wa, pre zes OZ Po znań, któ ry wie lo krot nie oso bi ście
spo ty kał się z pre zy den tem Po zna nia i był za pew nia ny 
o po zy tyw nym na sta wie niu mia sta do ogro dów dział ko -
wych. Tak że w wy wia dzie, któ re go pre zy dent Gro bel ny
udzie lił „Zie lo nej Rzecz po spo li tej” za pew niał, że pro jekt
oby wa tel ski jest mu bli ski, po dob nie jak ogro dy dział ko we,
któ re w je go oce nie po win ny się roz wi jać. „Mój oso bi sty
sto su nek do ogro dów dział ko wych jest bar dzo po zy tyw ny.
Są one waż nym ele men tem prze strze ni miej skiej. Po win -
no dą żyć się do ich roz wo ju – mó wił. Jak więc dział kow -
cy ma ją in ter pre to wać nie kon se kwent ne za cho wa nie
pre zy den ta? Na dzień dzi siej szy jest to py ta nie otwar te.

Z OSTATNIEJ CHWILI

Usta wa dział ko wa opu bli ko wa na w Dzien ni ku Ustaw

18 grud nia 2013 r. pre zy dent Bro ni sław Ko mo row ski
pod pi sał oby wa tel ski pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych, a 9 stycz nia br. opu bli ko wa ny zo stał
w Dzien ni ku Ustaw. Tym sa mym koń czą się wszyst kie
naj waż niej sze eta py, przez któ re mu sia ła przejść no wa
usta wa dział ko wa.

Oby wa tel ski pro jekt usta wy o ROD wej dzie w ży cie od
dnia, któ ry zo stał okre ślo ny w usta wie, tj. 19 stycz nia
2014r. Od te go też cza su dział kow cy bę dą zo bo wią za ni
do po dej mo wa nia dzia łań zgod nych z jej za pi sa mi. War -
to jed nak pod kre ślić, że dla użyt kow ni ków dzia łek w
ROD wej ście ży cie no we go pra wa nie bę dzie du żym za -
sko cze niem. Od daw na bo wiem w Związ ku trwa ją pra ce
ma ją ce na ce lu do sto so wa nie pra wa we wnątrz or ga ni za -
cyj ne go do za pi sów no wej usta wy. Te mu tak że słu ży ło
czwart ko we (9 stycz nia 2014 r.) po sie dze nie Kra jo wej Ra -

dy, pod czas któ re go przy ję te zo sta ły sto sow ne do ku men -
ty wdro że nio we. Dzię ki te mu w dniu wej ścia w ży cie no -
wej usta wy dział kow cy bę dą do sko na le wie dzie li co i w
ja ki spo sób ma ją ro bić.

Pu bli ka cja no wej usta wy dział ko wej w Dzien ni ku Usta -
wy to ko lej ny punkt, któ ry jest zwień cze niem kil ku na sto -
mie sięcz nej wal ki dział kow ców. Wal ki, któ ra by ła wy-
jąt ko wo cięż ka, wy ma ga ła wie le wy sił ku, po świę ce nia 
i wy rze czeń. Naj waż niej sze jed nak, że trud ten zo stał
zwień czo ny ogrom nym suk ce sem. Te raz, przed dział kow -
ca mi jesz cze jed no waż ne wy da rze nie, któ re bę dzie mia -
ło miej sce już za 19 stycznia br.  Da ta wej ścia w ży cie
no we go pra wa dla ogro dów po zo sta nie z pew no ścią na
dłu gie la ta w pa mię ci wie lu dział kow ców, któ rzy sa mi naj -
le piej wie dzą ile wy sił ku mu sie li wło żyć, by pro jekt gwa -
ran tu ją cy dal sze ist nie nie ogro dów, stał się pra wem.

(mz)
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Po raw ski za po wia da skie ro wa nie usta wy do TK

Oli wy do ognia do da je fakt, że tak że dy rek tor Biu ra
Związ ku Miast Pol skich An drzej Po raw ski za po wie dział,
że je że li pre zy dent Bro ni sław Ko mo row ski nie skie ru je
usta wy do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go zro bi to ZMP. Ar -
gu men tu jąc sta no wi sko Związ ku Po raw ski przed sta wił
opi nię, ja ko by no wa usta wa dział ko wa nie re ali zo wa ła w
peł ni wy ro ku Try bu na łu z lip ca 2012 ro ku. Tym cza sem
pa trząc na to, co na te mat pro jek tu oby wa tel skie go mó wi -
li kon sty tu cjo na li ści, praw ni cy i in ne au to ry te ty praw ne
opi nię tę moż na uznać za bez za sad ną. Nie bez zna cze nia

po zo sta je tak że to, że usta wa zo sta ła nie mal jed no gło śnie
przy ję ta  przez Sejm i Se nat, a pre zy dent Bro ni sław Ko -
mo row ski pod pi sał ja trzy dni po tym, jak tra fi ła na je go
biur ko. Szko da więc, że za strze że nia do usta wy ma je dy -
nie or ga ni za cja, dla któ rej o wie le waż niej sze od lu dzi, są
grun ty na któ rych znaj du ją się ogro dy. Na le ży mieć jed nak
na dzie je, że osta tecz nie ZMP zre zy gnu je ze skie ro wa nia
usta wy do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. O roz wo ju wy da -
rzeń bę dzie my in for mo wa li dział kow ców na www.pzd.pl
i Biu le ty nie In for ma cyj nym.
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