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APEL

Sza now ni Dział kow cy i Za rzą dy ROD!
Zwra ca my się do Was o kon ty nu owa nie so li dar nej obro ny na szych wspól -

nych praw i no wej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Nie przy ja -
znym nam śro do wi skom wciąż za le ży na prze ję ciu te re nów ogro dów
dział ko wych. Nie mo że my do pu ścić do te go, by w miej scu al tan po wsta ły
biu row ce, apar ta men tow ce, czy ga le rie han dlo we. Pa mię taj my, że jed ność
jest gwa ran tem na sze go suk ce su.

Pod czas ubie gło rocz nych Dni Dział kow ca nikt z nas nie miał pew no ści, że
bę dzie my mo gli spo tkać się po now nie z oka zji te go wiel kie go świę ta. Wal -
ka o no wą usta wę o ROD nie by ła ła twa. Przy po mi na ła si nu so idę. Gdy już
wy da wa ło nam się, że suk ces jest bli ski, po ja wia ły się no we, nie spo dzie wa -
ne trud no ści. Mi mo te go pol scy dział kow cy od nie śli nie kwe stio no wa ne zwy -
cię stwo. Ma my no wą usta wę, któ ra jest suk ce sem nas wszyst kich. To tyl ko
dzię ki te mu, że po zo sta li śmy ra zem i nie stra ci li śmy wia ry w na szą si łę, ma -
my pra wo, któ re gwa ran tu je dal sze ist nie nie ogro dów dział ko wych i po zwa -
la nam świę to wać Kra jo we Dni Dział kow ca 2014 ro ku.  

No wa usta wa dział ko wa da ła nam wszyst kim wie le praw. Jed nym z nich
jest moż li wość odłą cze nia się od ogól no pol skie go sto wa rzy sze nia PZD 
i dzia ła nie na wła sną rę kę. Na dzień dzi siej szy na ten krok, zde cy do wa ło się
10% ogro dów, co jest ko lej nym po twier dze niem si ły i jed no ści na sze go śro -
do wi ska. Zwią zek nie za mie rza jed nak utrud niać ni ko mu dro gi do dzia ła nia
w po je dyn kę, gdyż dla nie go za wsze prio ry te tem by ło po sza no wa nie wo li 
i praw dział kow ców. Cie szy jed nak fakt, że więk szość dział kow ców chce
po zo stać ra zem, ma jąc świa do mość, że tyl ko to jest gwa ran tem na szych ko -
lej nych suk ce sów. Za ku sy na te re ny ogro dów dział ko wych by ły, są i nie ste -
ty wszyst ko wska zu je na to, że na dal bę dą, gdyż no wa usta wa dział ko wa nie
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we wszyst kich śro do wi skach sa mo rzą do wych i po li tycz nych spo tka ła się ze
zro zu mie niem i po par ciem. Nie wszyst kim spodo ba ło się to, że gwa ran tu je
ona dział kow co wi pra wo do dział ki, pra wo do od szko do wa nia w przy pad ku
li kwi da cji i pra wo do dział ki w od two rzo nym ogro dzie. Dla te go śro do wi ska
prze ciw ne ist nie niu ogro dów dział ko wych pod no szą za rzut nie kon sty tu cyj -
no ści usta wy.

Wy jąt ko wo nie ko rzyst ne oka za ły się dzia ła nia Związ ku Miast Pol skich,
któ ry zak ty wi zo wał się jesz cze w grud niu ubie głe go ro ku, gdy dział kow cy po
kil ku na stu mie sią cach zma gań w Sej mie, cze ka li już tyl ko na pod pis Pre zy -
den ta RP pod swo ją usta wą. Wte dy wła śnie do gry wkro czył ZMP, któ ry dość
gło śno za czął pro mo wać te zę, że usta wa dział ko wa jest nie kon sty tu cyj na,
dla te go jak naj szyb ciej nad jej za pi sa mi po wi nien po chy lić się Try bu nał Kon -
sty tu cyj ny. Sta no wi sko to wy wo ła ło praw dzi wą bu rzę wśród dział kow ców,
któ rzy swój sprze ciw wy ra zi li w set kach sta no wisk skie ro wa nych do pre ze -
sa ZMP Ry szar da Gro bel ne go. Jed nak dzię ki ak tyw no ści PZD i za an ga żo wa -
niu dział kow ców, 28 sierp nia br. stro ny za war ły po ro zu mie nie, w któ rym
ZMP wy co fał się ze swo ich pro po zy cji i za de kla ro wał współ pra cę z dział -
kow ca mi. Jest to z pew no ścią ko lej ny, nasz wspól ny suk ces.

Nie ste ty, dział kow cy nie mo gą na dal ode tchnąć z ulgą. W czerw cu te go ro -
ku ko lej ną bu rzę w ogro dach wy wo ła ła Rzecz nik Praw Oby wa tel skich, któ -
ra w swo im wy stą pie niu do wi ce pre mier Elż bie ty Bień kow skiej za su ge-
ro wa ła, że usta wa dział ko wa jest nie kon sty tu cyj na. Naj bar dziej ab sur dal ne 
w ca łej sy tu acji jest jed nak to, że pre tek stem do wy stą pie nia Ire ny Li po wicz
by ły li sty tzw. sto wa rzy szeń z Kro sna, Prze my śla i Ma ło pol ski. Pierw sze
dwa to sto wa rzy sze nia pre ze sów uzur pu ją cych so bie pra wo do za rzą dza nia
ogro da mi i środ ka mi dział kow ców, któ rym za le ży przede wszyst kim na za -
ła twie niu par ty ku lar nych in te re sów. Pod szyl dem ma ło pol skie go, nie ist nie -
ją ce go sto wa rzy sze nia, ukry wa się je den czło wiek, któ ry od kil ku lat
pro wa dzi za cie kłą wal kę z PZD. Za dzi wia ją ce jest więc to, że RPO wsłu -
chu je się z uwa gą w głos tak ma ło wia ry god nych osób, lek ce wa ży rów no cze -
śnie to, co ma jej do po wie dze nia mi lion oby wa te li. A in for ma cje na te mat
te go, co dział kow cy my ślą o ca łej spra wie, RPO mo że so bie od świe żać każ -
de go dnia, kie dy na jej biur ko tra fia ją set ki kry tycz nych sta no wisk użyt kow -
ni ków dzia łek.

Na dzień dzi siej szy trud no jest oce nić, jak fak tycz nie skoń czy się ta spra -
wa. Jed no jed nak jest pew ne. Je że li fak tycz nie RPO zi gno ru je fa lę kry ty ki 
i obu rze nia dział kow ców i usta wa o ROD tra fi do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go, chy ba trud no bę dzie ko mu kol wiek uwie rzyć, że ży je my w pań stwie pra -



3

wa. Trud no też bę dzie oprzeć się te zie, że RPO wy sta wi ła na ośmie sze nie 
i pod wa ży ła au to ry tet wszyst kich po słów i se na to rów, któ rzy nie mal jed no -
gło śnie za gło so wa li za wej ściem usta wy dział ko wej w ży cie, gdyż nie mie -
li naj mniej szych wąt pli wo ści, że jest ona zgod na z Kon sty tu cją RP.  

Na tym za gro że nia wy mie rzo ne w dział kow ców się nie koń czą. Ko lej nym
jest stycz nio we orze cze nie Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go, któ ry pod
zna kiem za py ta nia po sta wił le gal ność nie mal wszyst kich spo śród 900 000
al tan w ROD. 

NSA uznał, że al ta na to kon struk cja o ażu ro wych ścia nach chro nią ca przed
desz czem, pod czas gdy od 120 lat al ta ny to ma łe dom ki za pew nia ją ce wy po -
czy nek i re kre ację. Tak jest w ca łej Eu ro pie, tak że w Niem czech. W od po wie -
dzi na to Zwią zek opra co wał pro jekt usta wy no we li zu ją cej pra wo i w efek cie
gwa ran tu ją cej spo kój dział kow com. Obec nie Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo -
daw czej „Stop roz biór kom al tan” zbie ra pod pi sy po pie ra ją ce pro jekt usta wy.
Dzi siaj jest ich 250 ty się cy, ale na szym ce lem jest to, by każ dy dział ko wiec
zło żył pod pis. Mu si my bo wiem pa mię tać, że im więk szym po par ciem oby -
wa te li cie szy się ja kaś ini cja ty wa, tym więk sze szan se na jej przy ję cie w Sej -
mie. To od nas za le ży, czy uda nam się po wtó rzyć suk ces sprzed ro ku, kie dy
to pod usta wą o ROD, uda ło nam się ze brać re kor do wą licz bę pod pi sów. Na
ra zie od po wiedź na to py ta nie po zo sta je pod zna kiem za py ta nia. Jed no jest
jed nak pew ne. Suk ces jest w na szych rę kach. 

Sza now ni Dział kow cy i Za rzą dy ROD
Po nie waż uchwa le nie usta wy o ROD nie za koń czy ło ata ków na ogro dy 

i Zwią zek, mu si my się bro nić i o to zwra ca my się do wszyst kich dział kow -
ców, ich ro dzin i za rzą dów ogro dów. W tych spra wach nie wol no być obo -
jęt nym, mu si my być na dal zin te gro wa ni i zwar ci, bo jak po ka zu je hi sto ria, od
za wsze był to klucz do na sze go suk ce su. 

War sza wa, dnia 6 wrze śnia 2014 r.

Uczest ni cy 
Kra jo wych Dni Dział kow ca 

War sza wa 2014

Pa mię taj my, że so li dar ność jest do bra, 
ale so li dar ność ak tyw na jesz cze lep sza. 
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Bli sko 600 dział kow ców z ca łej Pol ski przy je cha ło 
w dniu 6 wrze śnia do War sza wy, by wspól nie świę to -
wać ko lej ne już Kra jo we Dni Dział kow ca. Rok te mu
nikt nie miał pew no ści, że dział kow cy bę dą mo gli spo -
tkać się po now nie z oka zji te go wiel kie go świę ta. Jed -
nak dzię ki wiel kie mu za an ga żo wa niu wszyst kich
użyt kow ni ków dzia łek uchwa lo na zo sta ła no wa usta -
wa o ROD; któ ra jest gwa ran tem dal sze go ist nie nia
ogro dów dział ko wych w Pol sce.

Uro czy ste go otwar cia Kra jo wych Dni Dział kow ca do -
ko nał Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki, któ ry w pierw -
szych swo ich sło wach po dzię ko wał dział kow com za
ak tyw ność i za an ga żo wa nie, któ re po raz ko lej ny oka za -
ły się klu czem do wspól ne go suk ce su. „Do tych czas osią -
gnę li śmy bar dzo du żo i nikt nie mo że te go pod wa żyć. To,
że mo że my być dzi siaj ra zem i wspól nie świę to wać też to
po twier dza. Mam na dzie ję,, że te go rocz ne Dni Dział kow -

ca do da dzą nam sił. Są bo wiem ko lej nym po twier dze -
niem na szej si ły i so li dar no ści, któ re od za wsze by ły na -
szą moc ną stro ną.  Mu si my pa mię tać, że wszy scy ra zem
i każ dy z nas z osob na przy czy nia my się do te go, by ogro -
dy dział ko we za cho wa ne zo sta ły dla przy szłych po ko leń
– pod kre ślał  Pre zes PZD.

Na stęp nie od by ło się uro czy ste wpro wa dze nie sztan -
da rów re pre zen tu ją cych wszyst kie Okrę go we Za rzą dy
oraz od śpie wa ny zo stał hymn „Zie lo na Rzecz po spo li ta”.  

Ze bra nych uro czy ście po wi tał Pre zes ROD „Ra ko -
wiec” Ry szard Nie dba ła, któ ry po raz trze ci go ścił w
swo im ogro dzie dział kow ców z oka zji świę ta Kra jo wych
Dni Dział kow ca. Pre zes przy po mniał, że je go ogród ist -
nie je od 1927 r. Przez ten ca ły czas nie bra ko wa ło wie lu
trud nych mo men tów, ale uda ło się je prze trwać, dzię ki
cze mu kil ka po ko leń dział kow ców, a tak że oko licz ni
miesz kań cy mo gą cie szyć się uro ka mi „Ra kow ca”.

I. KRAJOWE DNI DZIAŁKOWCA 2014

1. Radosne obchody Krajowych Dni Działkowca 2014 

Dział kow cy pra cu ją; ale i świę tu ją

Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki przy po mniał, że Kra -
jo we Dni Dział kow ca to wiel kie świę to plo nów, któ re ma
dłu go let nią tra dy cję. Po dob ne im pre zy or ga ni zo wa ne są 
w ogro dach w ca łej Pol sce, a  tak że Eu ro pie. Świę to to jest
do sko na łą oka zją do spo tkań dział kow ców. 

Pre zes PZD pod kre ślił, że te go rocz ne Dni Dział kow ca
są z pew no ścią wy jąt ko we, po dob nie jak ca ły mi nio ny
rok, w któ rym dział kow cy sku pie ni by li przede wszyst -
kim na wal ce o oby wa tel ski pro jekt usta wy o ROD. Ich
dzia ła nia zo sta ły jed nak zwień czo ne du żym suk ce sem,
dla te go te go rocz ne Dni Dział kow ca stwa rza ją wy jąt ko -
wą oka zję do świę to wa nia.  

„Mo że my być dum ni, że je ste śmy dział kow ca mi, bo nie

ma w Pol sce or ga ni za cji, któ ra po tra fi ła by się zmo bi li zo -
wać w trud nych mo men tach tak jak my. Cie szę się, że je -
ste śmy dziś tu ra zem, bo ostat ni rok po ka zał, że ma my
re al ne po wo dy do te go, by dziś być tu ra zem i wspól nie
cie szyć się świę tem wszyst kich dział kow ców”– mó wił
Pre zes PZD .

Eu ge niusz Kon drac ki stwier dził, że wal ka o no wą usta -
wę dział ko wą nie by ła ła twa, jed nak za koń czy ła się ol -
brzy mim suk ce sem. „Je stem dum ny z tej usta wy 
i wiem, że Pań stwo też je ste ście dum ni, bo to wy nik na -
szej wspól nej dzia łal no ści i wal ki. Dla te go mu si my utrzy -
mać w mo cy za pi sy tej usta wy. Pra wo jest pra wem, 
a usta wa jest usta wą i trze ba ją re ali zo wać i wdra żać na
ile to moż li we i na ile się da.”

Ra zem wal czy my o lep sze ju tro

Pre zes pod kre ślił, że z nie po ko jem przy jął wy stą pie -
nie Związ ku Miast Pol skich, któ ry jesz cze w grud niu
ubie głe go ro ku zgło sił za strze że nia co do jej kon sty tu -
cyj no ści. Wy stą pie nie to wy wo ła ło też praw dzi wą bu rzę
wśród dział kow ców, któ rzy swój sprze ciw wy ra zi li 
w set kach sta no wisk skie ro wa nych do pre ze sa ZMP Ry -
szar da Gro bel ne go. Pre zes Kon drac ki wy ra ził uzna nie
dla dział kow ców za ich de ter mi na cję i mo bi li za cję ja ką

się wy ka za li. Efek tem te go jest bo wiem po ro zu mie nie,
ja kie stro ny za war ły 28 lip ca br. Zgod nie z nim Zwią zek
Miast Pol skich wy co fał swo je za strze że nia do no wej
usta wy dział ko wej oraz  za de kla ro wał współ pra cę z Pol -
skim Związ kiem Dział kow ców i dział kow ca mi.

Pre zes PZD od niósł się tak że do stycz nio we go wy ro -
ku Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go, któ ry pod zna -
kiem za py ta nia po sta wił le gal ność, a więc i dal sze
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ist nie nie nie mal wszyst kich al tan w ROD. W od po wie dzi
na to Zwią zek opra co wał pro jekt usta wy no we li zu ją cej
pra wo i w efek cie gwa ran tu ją cej spo kój dział kow com.
Obec nie trwa ak cja zbie ra nia pod pi sów pod pro jek tem.
Na ten mo ment jest ich 250 ty się cy, jed nak – jak mó wił
Pre zes PZD – do za koń cze nia ak cji po zo sta ło 43 dni, dla -
te go war to do brze wy ko rzy stać ten czas. Każ dy pod pis
ma bo wiem zna cze nie i przy czy nia się do osta tecz ne go
suk ce su wszyst kich dział kow ców. „Mu si my bo wiem pa -
mię tać, że im więk szym po par ciem cie szy się ja kaś ini -
cja ty wa, tym więk sze są szan se na jej przy ję cie  w Sej mie. 
To od nas za le ży czy uda nam się po wtó rzyć suk ces zwią -
za ny ze zbie ra niem pod pi sów pod oby wa tel skim pro jek -
tem usta wy o ROD. Suk ces jest rę kach nas wszyst kich.
Trze ba na dal wal czyć. Ale w tą wal kę mu si włą czyć się
każ dy”.

Pre zes Eu ge niusz Kon drac ki po dzię ko wał wszyst kim,
któ rzy od wie lu mie się cy da ją wy raz swo je go po par cia
dla dzia łań Związ ku, śląc ty sią ce li stów, a tak że zbie ra -
jąc pod pi sy pod pro jek tem oby wa tel skim, któ ry ma do -
sto so wać de fi ni cję al ta ny do orze cze nia wy da ne go przez
NSA, a tym sa mym obro nić bli sko 900 tys. al tan w ogro -
dach dział ko wych. – „Cze ka li śmy pół ro ku i nic się nie
dzia ło. Dla te go przy go to wa li śmy usta wę no we li zu ją cą

pra wo bu dow la ne i usta wy po krew ne. Tyl ko ona mo że
przy wró cić spo kój na dział kach”.

Pre zes PZD wspo mi nał tak że wy stą pie nie Rzecz ni ka
Praw Oby wa tel skich. – „Do prof. Li po wicz wy sto so wa -
no kil ka set zbio ro wych sta no wisk, li stów i wy stą pień.
Dział kow cy da ją wy raz praw dzie, pi szą i pro szą o za -
prze sta nie szko dli wych dzia łań, gdyż wie dzą, że w ca łej
spra wie cho dzi tyl ko i wy łącz nie o cen ne te re ny ogro dów
dział ko wych” – mó wił. Wspo mi nał tak że, że pre tek stem
do wy stą pie nia Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich prze ciw -
ko no wej usta wie dział ko wej by ły wy stą pie nia od sto -
wa rzy szeń ogro do wych z Kro sna, Prze my śla i Kra ko wa.
– „To ewi dent ne wy ko rzy sty wa nie po zo rów, by wal czyć z
ca łą wiel ką or ga ni za cją dział kow ców, któ ra stoi na stra -
ży praw ogro dów dział ko wych. Już od 25 lat ogro dy
dział ko we są w Pol sce ata ko wa ne” – pod kre ślał Pre zes
Kon drac ki. – „Trze ba na dal wal czyć. Dzi siaj zo sta ła nam
wal ka i pra ca. Chciał bym, by zo sta ła tyl ko pra ca nad
ogro da mi, by ogro dy by ły co raz pięk niej sze i mo gły słu -
żyć nam i ca łe mu spo łe czeń stwu. Aby tak by ło, w du żej
mie rzy za le ży tak że  od nas. Ży czę ra do sne go świę to wa -
nia” – po wie dział na za koń cze nie swo je go wy stą pie nia
Pre zes Związ ku.

So li dar ność ak tyw na dział kow ców

Na stęp nie od czy ta ny zo stał List uczest ni ków Kra jo -
wych Dni Dział kow ca do Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
prof. Ire ny Li po wicz w obro nie usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Dział kow cy wy ra zi li w nim swo -
je za nie po ko je nie i oba wy, ja kie w śro do wi sku dział kow -
ców wy wo łu ją ini cja ty wy po dej mo wa ne przez RPO.
„Ape lu je my o za prze sta nie an ga żo wa nia urzę du Rzecz -
ni ka Praw Oby wa tel skich w dzia ła nia wy mie rzo ne prze -
ciw ko oby wa tel skiej usta wie o ROD. (…) Z ubo le-
wa niem mo że my je dy nie stwier dzić, że for mu łu jąc kry -
tycz ne oce ny na te mat no wej usta wy o ROD, nie za dba -
ła Pa ni o zwe ry fi ko wa nie pod staw, na któ rych zo sta ły
one opar te. W szcze gól no ści za chę ca my Pa nią do bliż -
szych kon tak tów z or ga ni za cją zrze sza ją cą po nad mi lion
dział kow ców w Pol sce – Pol skim Związ kiem Dział kow -
ców. (…) Zgod nie z usta wą to my dział kow cy ma my za -
de cy do wać o przy szło ści na szych ogro dów”– czy ta my
w sta no wi sku. Dział kow cy wy ra zi li w nim też na dzie ję,
że  po za po zna niu się przez RPO z ca ło kształ tem pro ble -
mów, z ja ki mi bo ry ka ją się dział kow cy  zmie ni ona na -

sta wie nie do oby wa tel skiej usta wy o ROD i wy co fa się
z ini cja tyw, któ re tak bar dzo za nie po ko iły dział kow ców.
Pod li stem tym pod pi sa ło się bli sko 600 uczest ni ków
Kra jo wych Dni Dział kow ca.

Na stęp nie od czy ta no Apel w któ rym zwró co no się do
wszyst kich Dział kow ców i Za rzą dów ROD o kon ty nu -
owa nie so li dar nej ochro ny wspól nych praw użyt kow ni -
ków dzia łek i no wej usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych. „Po nie waż  nie przy ja znym dział kow com
śro do wi skom wciąż za le ży na prze ję ciu te re nów ogro dów
dział ko wych, wszy scy dział kow cy mu szą na dal się bro -
nić. Mu si my być zwar ci i zin te gro wa ni, bo jak po ka zu je
hi sto ria od za wsze był to klucz do na sze go suk ce su. Pa -
mię taj my, że so li dar ność jest do bra, ale so li dar ność ak -
tyw na jesz cze lep sza”– czy ta my w ape lu. Apel zo stał
przy ję ty przez akla ma cję, a do dat ko wym zna kiem po -
par cia był łań cuch po łą czo nych dło ni  wszyst kich uczest -
ni ków Kra jo wych Dni Dział kow ca, sym bo li zu ją cy
so li dar ność i in te gra cję.

Wy stą pie nia go ści

Głos za brał tak że mi ni ster Je rzy Pie tre wicz z Mi ni ster -
stwa Go spo dar ki, któ ry przy był w imie niu wi ce pre mie -
ra Ja nu sza Pie cho ciń skie go. Jak mó wił, nie dzi wi się

dział kow com, że bro nią swo ich dzia łek tak kon se kwent -
nie, bo na ich dzi siej szy kształt skła da się pra ca kil ku po -
ko leń Po la ków. Je rzy Pie tre wicz za pew nił w imie niu
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wi ce pre mie ra, że dział kow cy mo gą być spo koj ni o swo -
je al ta ny, bo spra wa ta z ca łą pew no ścią za koń czy się na
ich ko rzyść. Za zna czył tak że, że Kra jo we Dni Dział kow -
ca są zna ko mi tą oka zją by po dzię ko wać tym wszyst kim
któ rzy z du żą de ter mi na cją wal czą o ogro dy dział ko we,
któ re są waż nym ubo ga ce niem na szych miast. Przed sta -
wi ciel Mi ni ster stwa Go spo dar ki zło żył tak że na rę ce Pre -
ze sa OZD list z gra tu la cja mi od  wi ce pre mie ra Ja nu sza
Pie cho ciń skie go. 

Go ściem Kra jo wych Dni Dział kow ca był tak że po seł
Da riusz Dzia dzio. – „Pa mię tam, jak wy jąt ko wo trud ne
by ły pra ce nad usta wą o ogro dach dział ko wych. Nie ste -
ty wszyst ko wska zu je na to, że dział kow cy bę dą mu sie li 
w naj bliż szym cza sie sto czyć ko lej ną wal kę w Sej mie.

Tym ra zem o al ta ny. Jed nak - jak za pew niał po seł Dzia -
dzio – dział kow cy mo gą li czyć na je go wspar cie i po par -
cie, tak, by i ta usta wa za pew ni ła  wszyst kim dział-
kow com bez pie czeń stwo funk cjo no wa nia na dział ce”.

Od czy ta ne zo sta ły tak że li sty gra tu la cyj ne od Mi ni stra
Roz wo ju Rol nic twa i Wsi Mar ka Sa wic kie go, któ ry gra -
tu lo wał dział kow com od zna czo nym w kra jo wych kon -
kur sach oraz zło żył po dzię ko wa nia dla PZD za
kształ to wa nie i roz wój ogro dów i spo łe czeń stwa oby wa -
tel skie go w Pol sce. Li sty prze sła li tak że – po seł Sta ni -
sław Ka lem ba, pre zy dent Czę sto cho wy Krzysz tof
Ma ty jasz czyk, prze wod ni czą cy OPZZ Jan Guz. Li sty za -
miesz cza my w ko lej nym roz dzia le.

Na gro dze ni za pra cę na rzecz ogro dów

Du żą część uro czy sto ści po świę co no na przy zna nie
od zna czeń związ ko wych, wrę cze nie na gród i dy plo mów
lau re atów  kon kur su ROD Ro ku 2014, Wzo ro wa Dział -
ka Ro ku 2014 r. Pre zy dium KR PZD przy zna ło rów nież
od zna cze nia dział kow com i dzia ła czom za za słu gi dla
PZD, a tak że za szczyt ną  zło tą od zna kę za słu żo ne go
dział kow ca za ak tyw ną dzia łal ność spo łecz ną. (Li stę lau -
re atów za miesz cza my w ostat nim roz dzia le BI). Na gro -
dze ni zo sta li tak że lau re aci kon kur sów ko szy do żyn -
ko wych, dział ko wych wy pie ków oraz win i na le wek. At -
mos fe ra, ja ka to wa rzy szy ła Kra jo wym Dniom Dział -
kow ca na dłu go za pad nie w pa mię ci wszyst kich
uczest ni ków te go świę ta. By ło ra do śnie, gwar no, a tak -
że uro czy ście. Wy róż nie ni i na gro dze ni cen ny mi na gro -
da mi dział kow cy, za rzą dy i ogro dy na bra li no wych sił
do po dej mo wa nia ko lej nych wy zwań i wy sił ków na

rzecz bu do wa nia i roz wo ju ogro dów dział ko wych. Ci,
któ rzy przy je cha li z ca łej Pol ski, by wspól nie z in ny mi
dział kow ca mi świę to wać i cie szyć się wspól nym suk ce -
sem ogro dów, dział kow ców i Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, pod kre śla li, że jest to świę to wy jąt ko we i je -
dy ne w swo im ro dza ju. Kra jo we Dni Dział kow ca by ły
tak że zna ko mi cie zor ga ni zo wa ne. By ło wspól ne uczto -
wa nie i bie sia do wa nie, był śmiech, roz mo wy, mu zy ka 
i tań ce. Każ dy uczest nik te go świę ta opusz czał bra my
war szaw skie go ogro du Ra ko wiec z uśmie chem na twa -
rzy i obiet ni cą po wro tu na wspól ne świę to wa nie za rok.

A wszyst ko to od by wa ło się w ROD „Ra ko wiec”, któ -
ry w kon kur sie ROD ROKU 2014 zy skał ty tuł „Naj lep -
szy ROD 2014” w Pol sce

(mz)

2. Działkowe wypieki oraz wina i nalewki 

Pod czas te go rocz nych ob cho dów Kra jo wych Dniach
Dział kow ca po raz pierw szy prze pro wa dzo ny zo stał kon -

kur sy: „Dział ko wych wy pie ków” oraz „Dział ko wych
win i na le wek”.

Kon kurs „Dział ko we wy pie ki”

Kon kurs ciast cie szył się ogrom nym za in te re so wa niem
wśród dział kow ców uczest ni czą cych w kra jo wych do -
żyn kach, któ rzy chęt nie pró bo wa li sma ko wi tych wy pie -
ków, po dzi wia li ich wy gląd, a na wet sta ra li się wziąć
prze pi sy na cia sta od ich au to rów.

Oso by bio rą ce udział w kon kur sie wy ka za ły się wie lo -

ma po my sła mi, ale przede wszyst kim do świad cze niem
w pie cze niu i ozda bia niu ciast. Do kon kur su sta nę ło 
29 osób pre zen tu jąc ja błecz ni ki, ser ni ki, ba becz ki, ro ga -
li ki, tar ty, a na wet tor ty. By ły wśród nich cia sta z tra dy -
cyj nych su row ców, jak jabł ka, śliw ki, tru skaw ki, ma li ny,
ale po ja wi ły się też wy pie ki bar dziej nie ty po we z aro nii,
mar chwi, dy ni, czy szpi na ku.
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Kon kurs roz strzy gnę ła spe cjal na sze ścio oso bo wa ko -
mi sja, w skła dzie: Iza be la Oże gal ska (OZ Łódz ki), Ma -
ria Fojt (OZ Pi ła), Bar ba ra Ko kot (OZ Byd goszcz),
Cze sław Smo czyń ski (OZ Gdańsk), Jó zef Ro ma now ski
(OZ Szcze cin) i Ry szard Nie dba ła (Pre zes Za rzą du ROD
„Ra ko wiec” w War sza wie). W wy ni ku usta leń ko mi sji
na gro dze ni zo sta li:

– I miej sce Elż bie ta Tro ce wicz z ROD „Pio truś” w Sty -
rzyń cu (OZ Lu blin) za cia sto „Le śny mech”, któ re za -
chwy ci ło ko mi sję nie tyl ko sma kiem, ale i ory gi nal nym
wy glą dem,

– II miej sce Ma rian na Bart niak z ROD „Pie ni sta” 
w Ło dzi (OZ Łódz ki) za cia sto „Wa ka cyj ny wy piek Ma -
ry ni”,

– III miej sce ROD „Gó ra Za ba łec ka” w No wym Są -
czu (OZ Ma ło pol ski) za tar tę z owo ca mi.

Lau re aci otrzy ma li na gro dy rze czo we o war to ści 
od 100 do 300 zł, dy plo my oraz al bum „Naj pięk niej sze
by li ny”.

W kon kur sie „Dział ko we wy pie ki” udział wzię li rów -
nież: He le na Kurp z ROD „Spo łem” w Kiel cach (OZ
Świę to krzy ski); Sta ni sła wa Szy mu siak z ROD „Ra ków”
we Wro cła wiu (OZ Wro cław); Szy mon Pap ke z ROD
„Ela na” w To ru niu (OZ To ruń sko -Wło cław ski); Jo lan ta
Ga jew ska z ROD „Che mik” w Gru dzią dzu (OZ To ruń -

sko -Wło cław ski); Piotr Ga dzi kow ski z ROD „Pod Dę -
bem” w Gru dzią dzu (OZ To ruń sko -Wło cław ski); An na
Bo łądź z ROD „Wod nik” w To ru niu (OZ To ruń sko -Wło -
cław ski); Al fre da Ostrow ska z ROD „Park Dol ny” 
w War sza wie (OZ Ma zo wiec ki); Bar ba ra Dud ka z ROD
im. J. I. Kra szew skie go w Bia łej Pod la skiej (OZ Lu blin);
Ewa Po pław ska z ROD „Park Dol ny” w War sza wie 
(OZ Ma zo wiec ki); Han na Le gu tow ska z ROD „Park
Dol ny” w War sza wie (OZ Ma zo wiec ki); Ka ta rzy na Bia -
ło brze ska z ROD im. XX-le cia PRL w Kę trzy nie; Te re -
sa Ro mań ska z ROD „Ko le jarz” w Ko strzy nie n. Od rą
(OZ Go rzów Wiel ko pol ski); Ewa Su gier z ROD „Dęb ni -
ki” w Kra ko wie (OZ Ma ło pol ski); Ewa Bła chut z ROD
„Dęb ni ki” w Kra ko wie (OZ Ma ło pol ski); Pau li na Ter pi -
łow ska z ROD „Mie dzian ka” w Po lko wi cach (OZ Le -
gni ca); Ma rian na Ju zak z ROD „Kra ina Słoń ca” 
w Le gni cy (OZ Le gni ca); ROD „Ka ro li na” w Cie szy nie
(OZ Ślą ski); An na Le oń ska z ROD „Ró ża” w Słup cy
(OZ Ka lisz); Ma ria Kop czyń ska z ROD „Ró ża” w Słup -
cy (OZ Ka lisz); Ha li na Szwe dek z ROD im. Ma zur ka 
w Po zna niu (OZ Po znań); Da nu ta Smo ła z ROD im. II
Ar mii WP w Po zna niu (OZ Po znań).

Wszy scy wy żej wy mie nie ni uczest ni cy kon kur su
„Dział ko we wy pie ki” zo sta li wy róż nie ni i otrzy ma li dy -
plo my za uczest nic two oraz al bum „Naj pięk niej sze by -
li ny”.

Kon kurs „Dział ko we wi na i na lew ki”

Kon kurs win i na le wek, do któ rych pro duk cji zo sta ły
uży te owo ce z dzia łek, cie szył się rów nie du żym po wo -
dze niem, za rów no wśród osób bio rą cych w nich udział,
jak i wśród ze bra nych na do rocz nym świę cie dział kow -
ców. Do kon kur su sta nę ły wi na i na lew ki re kor do wej ilo -
ści osób, gdyż trun ki wła snej pro duk cji zgło si ły aż 
62 oso by. Do przy go to wa nia al ko ho li po słu ży ły dział -
kow com m.in.: wi śnie, aro nia, de reń, agrest, ma li ny, po -
rzecz ki, śliw ki, wi no gro na, pi gwy, tru skaw ki, bo rów ki
ame ry kań skie, mi ra bel ki, je ży ny, kwia ty czar ne go bzu,
ró że, orze chy, głóg, cze rem cha, zio ła, ja rzę bi na, a na wet
czo snek. Róż no rod ność uży tych skład ni ków do wo dzi,
że dział kow cy ma ją wy obraź nię, eks pe ry men tu ją 
i wy ka zu ją się in no wa cyj no ścią. Nie za bra kło pięk nie
ozdo bio nych bu te lek, ka ra fek i od po wied nie go przy bra -
nia wy sta wia ne go trun ku.

Wi na i na lew ki oce nia ne by ły rów nież przez wy żej wy -
mie nio ną ko mi sję. W wy ni ku prac ko mi sji lau re ata mi
zo sta li:

– I miej sce – Ry szar da Tre pa now ska z ROD „Pie ni sta”
w Ło dzi (OZ Łódz ki) za przy go to wa nie aż 4 na le wek: 

z aro nii, z ciem nych wi no gron, z pi gwy i z de re nia oraz
li kie ru ma li no we go,

– II miej sce – Jo an na Gór ska z ROD „Park Dol ny” 
w War sza wie za 3 na lew ki: z pi gwy, ze śli wek i z orze -
cha oraz za sok wi śnio wy,

– III miej sce – Zdzi sław Pie trzak z ROD „Gór ki
Ustow skie” w Szcze ci nie za na lew kę z aro nii.

Lau re aci otrzy ma li na gro dy rze czo we o war to ści od
100 do 300 zł, dy plo my oraz al bum „Naj pięk niej sze by -
li ny”.

W kon kur sie „Dział ko we wi na i na lew ki” udział wzię -
li rów nież: Piotr Sza rek z ROD „Nep tun” w Szcze ci nie
(OZ Szcze cin); Edward Ga lus z ROD „Spo łem” w Kiel -
cach (OZ Świę to krzy ski); Bog dan No wo cień z ROD
„Re laks” w Ostrow cu Świę to krzy skim (OZ Świę to krzy -
ski); Krzysz tof An drysz czyk z ROD „Miś” w Ru mian ko -
wie (OZ To ruń sko -Wło cław ski); Bar ba ra Ostrow ska 
z ROD „Ryb ni ca” we Wło cław ku (OZ To ruń sko -Wło -
cław ski); Piotr Ga dzi kow ski z ROD „Pod Dę bem” 
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w Gru dzią dzu (OZ To ruń sko -Wło cław ski); Ja nusz Pącz -
kow ski z ROD „Łęg” we Wło cław ku (OZ To ruń sko -
-Wło cław ski); An na Ję drak z ROD „Źró deł ko” 
w Ole śnie (OZ Opol ski); Ja ni na Ku bac ka z ROD „Źró -
deł ko” w Ole śnie (OZ Opol ski); Lu cy na Ksią żek z ROD
„Źró deł ko” w Ole śnie (OZ Opol ski); Jo lan ta Ga jew ska 
z ROD „Che mik” w Gru dzią dzu (OZ To ruń sko -Wło -
cław ski); Ali cja Tom czuk z ROD „Pio truś” w Sty rzyń cu
(OZ Lu blin); Zdzi sław Szan dro cha z ROD im. Trau gut -
ta w El blą gu (OZ El bląg); An na Żmu dow ska z ROD
„Okól nik” w El blą gu (OZ El bląg); Ur szu la Za su wa 
z ROD „Tru so” w El blą gu (OZ El bląg); Cze sław Wi -
śniew ski z ROD im. Sem po łow skiej w Pi le (OZ Pi ła);
Ze non Wa si lew ski z ROD „Park Dol ny” w War sza wie
(OZ Ma zo wiec ki); Zyg munt Bąk z ROD „Ka cze niec” 
w Ząb kach (OZ Ma zo wiec ki); Da nu ta Ró żań ska z ROD
„Per kos” w Mrą go wie (OZ War miń sko -Ma zur ski); Jó -
zef Mar ty naj tys z ROD im. XX-le cia PRL w Kę trzy nie
(OZ War miń sko -Ma zur ski); An drzej Bed nar czyk z ROD
im. XX-le cia PRL w Kę trzy nie (OZ War miń sko -Ma zur -
ski); Ma ria Bed nar czyk z ROD im. XX-le cia PRL w Kę -
trzy nie (OZ War miń sko -Ma zur ski); Da nu ta Le ża ła 
z ROD im. XX-le cia PRL w Kę trzy nie (OZ War miń sko -
-Ma zur ski); Ka zi mierz Du dziń ski z ROD „No wa lij ka”
w Go rzo wie Wiel ko pol skim (OZ Go rzów Wiel ko pol ski);
Je rzy Bra ci szew ski z ROD im. Cho pi na w Go rzo wie
Wiel ko pol skim (OZ Go rzów Wiel ko pol ski); Kry sty na
Mar czyń ska z ROD „Ma gno lia” w Go rzo wie Wiel ko pol -
skim (OZ Go rzów Wiel ko pol ski); Adam Pie trzak z ROD
„Zgo da” w Go rzo wie Wiel ko pol skim (OZ Go rzów Wiel -
ko pol ski); Wła dy sław Ku bej ko z ROD „Przo dow nik” 
w Go rzo wie Wiel ko pol skim (OZ Go rzów Wiel ko pol ski);
Te re sa Ro mań ska z ROD „Ko le jarz” w Go rzo wie Wiel -
ko pol skim (OZ Go rzów Wiel ko pol ski); Sta ni sła wa Mu -
zy ka z ROD „Nad Wierz bia kiem” w Le gni cy (OZ
Le gni ca); Bro ni sła wa i An drzej Kro te wi czo wie z ROD

„Tu li pan” w Bo le sław cu (OZ Le gni ca); Jo lan ta i Grze -
gorz Do wna ro wie z ROD „Tu li pan” w Bo le sław cu (OZ
Le gni ca); Sta ni sła wa Zię cik z ROD „Tu li pan” w Bo le -
sław cu (OZ Le gni ca); Sta ni sław Pie trasz ko z ROD „Park
Dol ny” w War sza wie; Pau li na Ter pi łow ska z ROD „Mie -
dzian ka” w Po lko wi cach (OZ Le gni ca); Mag da le na Ko -
smal ska -Za uer z ROD ”Ró ża” w Słup cy (OZ Ka lisz);
Ewa Dia gie lec z ROD ”Ró ża” w Słup cy (OZ Ka lisz);
Bar ba ra Gron kow ska z ROD ”Ró ża” w Słup cy (OZ Ka -
lisz); An na Le oń ska z ROD ”Ró ża” w Słup cy (OZ Ka -
lisz); Ma ria Kop czyń ska z ROD ”Ró ża” w Słup cy (OZ
Ka lisz); Ar le ta Kol ska -Hyp ka z ROD ”Ró ża” w Słup cy
(OZ Ka lisz);  Kry sty na Bar tec ka z ROD ”Ró ża” w Słup -
cy (OZ Ka lisz); Ire ne usz Bą kow ski z ROD ”Ró ża” 
w Słup cy (OZ Ka lisz); Ste fan Bar tec ki z ROD ”Ró ża”
w Słup cy (OZ Ka lisz); Lech Le oń ski z ROD ”Ró ża” 
w Słup cy (OZ Ka lisz); Ro bert Plew kie wicz z ROD ”Ró -
ża” w Słup cy (OZ Ka lisz); Zo fia Ja wor ska z ROD „Kra -
ina Słoń ca” w Le gni cy (OZ Le gni ca); Zdzi sła wa Ze lep 
z ROD „Kra ina Słoń ca” w Le gni cy (OZ Le gni ca); Ewa
Czech z ROD im. Ko ściusz ki w Gor li cach (OZ Ma ło -
pol ski); Ma ria Wię cek im. Ko ściusz ki w Gor li cach (OZ
Ma ło pol ski); Zdzi sław Kli mek z ROD „Pod Dę bem -Li -
po wa” w Gor li cach (OZ Ma ło pol ski); Te re sa Lo renz 
z ROD „Za gaj nik” w Po zna niu (OZ Po znań); Ali cja
Sebz da z ROD „Za gaj nik” w Po zna niu (OZ Po znań); Ry -
szard Szol ke z ROD „Kom ba tant” w Ka to wi cach (OZ
Ślą ski); Eu ge niusz Na wrot z ROD „Śląsk” w Ru dzie Ślą -
skiej (OZ Ślą ski); Ire na Żu kow ska z ROD im. 27 Lip ca
w Bia łym sto ku (OZ Pod la ski); Jo an na Grześ z ROD im.
27 Lip ca w Bia łym sto ku (OZ Pod la ski).

Wszy scy wy żej wy mie nie ni uczest ni cy kon kur su
„Dział ko we wi na i na lew ki” zo sta li wy róż nie ni i otrzy -
ma li dy plo my za uczest nic two oraz al bum „Naj pięk niej -
sze by li ny”.

Po dzię ko wa nia

Chcie li by śmy bar dzo po dzię ko wać wszyst kim uczest -
ni kom kon kur sów za udział oraz trud wy ko na nia i przy -
wie zie nia z róż nych czę ści Pol ski tak wie lu ciast, win 
i na le wek. Wy si łek po świę co ny na przy go to wa nia i efekt
prac po zwo lił uświet nić Kra jo we Dni Dział kow ca. Pol -

scy dział kow cy wy ka za li się po raz ko lej ny za an ga żo -
wa niem, a tak że po ka za li, że ma ją ta lent ku li nar ny oraz
do bre po my sły. Chę ci i umie jęt no ści wy ko rzy sta nia plo -
nów z dzia łek nie moż na od mó wić dział kow com.

Wy da nie za wie ra ją ce zbiór prze pi sów i re cep tur dział kow ców na wy pie ki oraz wi na i na lew ki 

Pre zes PZD – Eu ge niusz Kon drac ki, za chwy co ny róż -
no rod no ścią i ilo ścią zgło szo nych ciast, win i na le wek
pod czas ofi cjal ne go roz strzy ga nia kon kur sów za po wie -
dział wy da nie spe cjal nej książ ki za wie ra ją cej zbiór prze -
pi sów i re cep tur dział kow ców na wy pie ki (zwłasz cza
cia sta) oraz wi na i na lew ki. Za ape lo wał do zgro ma dzo -

nych o po dzie le nie się i prze sy ła nie ich prze pi sów na
ww. wy ro by.

Zgło sze nia przyj mu je re dak cja Wy daw nic twa
„dział ko wiec”: ul. Bo bro wiec ka 1, 00-728 War sza wa,
e -ma il: re dak cja@dzial ko wiec.com.pl . 

Go rą co ape lu je my o prze sy ła nie prze pi sów.
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Za chę ca my rów nież do obej rze nia ga le rii zdjęć zgło -
szo nych do kon kur su ciast, win i na le wek na
www.pzd.pl. Ga le rię tę oglą da się z przy jem no ścią, ale

też z re flek sją do ty czą cą te go, jak waż na jest dział ka 
i jej plo ny dla sa mych dział kow ców oraz dla ca łe go spo -
łe czeń stwa.

3. Najpi´kniejszy kosz do˝ynkowy

Na te go rocz nych ob cho dach Kra jo wych Dniach Dział -
kow ca, po za kon kur sem „Dział ko wych wy pie ków” 
i kon kur sem „Dział ko wych win i na le wek”, od by ła się

rów nież wy sta wa wy ro bów dział ko wych oraz prze pro -
wa dzo ny zo stał kon kurs pn. „Naj pięk niej szy kosz do -
żyn ko wy”.

Kon kurs „Naj pięk niej szy kosz dożyn ko wy”

Do kon kur su sta nę ło 27 ko szy do żyn ko wych. Kon kurs
zo stał roz strzy gnię ty przez spe cjal ną ko mi sję w 6-oso -
bo wym skła dzie: Iza be la Oże gal ska (OZ Łódz ki), Ma ria
Fojt (OZ Pi ła), Bar ba ra Ko kot (OZ Byd goszcz), Cze sław
Smo czyń ski (OZ Gdańsk), Jó zef Ro ma now ski (OZ
Szcze cin) i Ry szard Nie dba ła (Pre zes Za rzą du ROD „Ra -
ko wiec” w War sza wie). 

Ko mi sja uzna ła, że wszyst kie ko sze by ły rów nie pięk -
ne, a au to rzy wło ży li du ży wkład pra cy w ich przy go to -
wa nie. Z te go też wzglę du nie wy ty po wa no lau re atów.
Wszy scy au to rzy ko szy zo sta li wy róż nie ni i otrzy ma li
dy plo my za uczest nic two oraz al bum „Naj pięk niej sze
by li ny”.

W kon kur sie swo je ko sze wy sta wi li:
OZ Świę to krzy ski; OZ Gdańsk; OZ Pod kar pac ki;

ROD „Park Dol ny” w War sza wie – 2 ko sze (OZ Ma zo -

wiec ki); OZ To ruń sko -Wło cław ski; Pa ni Re na ta Igna to -
wicz z ROD „Pod La sem” w Bia łej Pod la skiej (OZ Lu -
blin); OZ Pi ła; ROD im. Sem po łow skiej w Pi le (OZ
Pi ła); ROD „Pier wio snek” w Oła wie (OZ Wro cław);
ROD „Ja rzyn ka” w Bia łej Pod la skiej (OZ Lu blin); ROD
„For sy cja” w Ło dzi (OZ Łódz ki); OZ Łódz ki; ROD „Tu -
li pan” w Bo le sław cu (OZ Le gni ca); OZ Ślą ski; ROD
„Kra ina Słoń ca” w Le gni cy (OZ Le gni ca); ROD „Ra ko -
wiec” w War sza wie (OZ Ma zo wiec ki); ROD „Pa luch
Miej ski” w War sza wie (OZ Ma zo wiec ki); OZ War miń -
sko -Ma zur ski; ROD im. T. Ko ściusz ki w Gor li cach (OZ
Ma ło pol ski); ROD im. XX-le cia PRL w Kę trzy nie (OZ
War miń sko -Ma zur ski); OZ Zie lo na Gó ra; ROD „Ró ża”
w Słup cy (OZ Ka lisz); ROD im. Ro ose vel ta w Po zna niu
(OZ Po znań); ROD „Ka pra la Be ne dy” w Byd gosz czy
(OZ Byd goszcz); ROD „Mie dzian ka” w Po lko wi cach
(OZ  Le gni ca); ROD „Re laks” w Bia łym sto ku.

4. Wystawa wyrobów działkowych

Dział kow cy rów nież i w tym przed się wzię ciu nie za -
wie dli. Po ka za li; że nie tyl ko po tra fią upra wiać dział kę
i ko rzy stać z jej uro ków, ale wy ka za li tak że, że po tra fią
wy ko rzy stać ze bra ne plo ny i ma ją uzdol nie nia ar ty stycz -
ne. Wśród zgro ma dzo nych na wy sta wie wy ro bów zna la -
zły się bo wiem m.in. ob ra zy, rzeź by, wy ro by szy deł-
ko we, dże my (np. z cu ki nii), mio dy, kom po zy cje kwia -
to we, uni kal ne oka zy dział ko we, czy na wet śliw ki w za -
le wie octo wej, a więc prze two ry.

Swo je wy ro by dział ko we wy sta wi li:
ROD „Ko twi ca” w Świ no uj ściu (OZ Szcze cin); Kry -

sty na Ku siak z ROD „Pod Skał ką” w No wej Ru dzie (OZ

Su dec ki); Jó zef De ni siuk z ROD „Pszczół ka” w Bia łej
Pod la skiej (OZ Lu blin); Ja ni na Ku bac ka z ROD „Źró -
deł ko” w Ole śnie (OZ Opol ski); ROD „Ja no wo” w Ru -
mii (OZ Gdańsk); Zbi gniew Bar to szew ski z ROD
„Drze wiarz” w Bia łej Pod la skiej (OZ Lu blin); Ma ria 
i An to ni Sub ocz z ROD im. XX-le cia PRL w Kę trzy nie
(OZ War miń sko -Ma zur ski); Elż bie ta Ry chlic ka z ROD
„Kra ina Słoń ca” w Le gni cy (OZ Le gni ca); Ma ria Wol na
z ROD „Irys” w Ru dzie Ślą skiej (OZ Ślą ski); Sta ni sła wa
Zię cik z ROD „Tu li pan” w Bo le sław cu (OZ Le gni cy);
Da nie la Susz ka z ROD „Ró ża” w Słup cy (OZ Ka lisz);
Kry sty na Bar tec ka z ROD „Ró ża” w Słup cy (OZ Ka -
lisz); Ry szard Hrysz ko z ROD im. Pia sta Ko ło dzie ja 



10

w Bia łym sto ku (OZ Pod la ski); Ce li na Na wrat z ROD
„Śląsk” w Ru dzie Ślą skiej (OZ Ślą ski).

Wszy scy wy żej wy mie nie ni wy staw cy zo sta li wy róż -
nie ni i otrzy ma li dy plo my za za pre zen to wa nie swo ich
wy ro bów oraz al bum „Naj pięk niej sze by li ny”.

5. Listy gratulacyjne 

Ogól no pol skie Po ro zu mie nie Związ ków Za wo do wych

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

Sza now ni Pań stwo, Dro gie Ko le żan ki i Ko le dzy
Bar dzo dzię ku ję za za pro sze nie na Kra jo we Dni Dział -

kow ca 2014. Od wie lu lat z wiel ką przy jem no ścią bio rę
udział w tych spo tka niach. Nie ste ty, wcze śniej sze zo bo -
wią za nia nie po zwa la ją mi tym ra zem na obec ność.

Kra jo we Dni Dział kow ca to szcze gól na for ma do ży -
nek. Świę to czte ro mi lio no wej rze szy Po la ków, go spo da -
ru ją cych w pię ciu ty sią cach ogro dów dział ko wych.
Dział ka ko ja rzy się z wy po czyn kiem, spo tka niem ro dzi -
ców z dzieć mi i wnu ka mi, ra do ścią z kwit ną cych kwia -
tów i krze wów, sa tys fak cją z ze bra nych owo ców i
wa rzyw. Dział ko wiec to czło wiek ko cha ją cy przy ro dę.
To uczu cie po par te jest głę bo ką wie dzą na jej te mat. Dla
lu dzi pra cy, któ rych re pre zen tu ję dział ka to czę sto je dy -
na for ma re lak su na ja ki ich stać. Dzię ki wy ho do wa nym
przez sie bie owo com na tu ry mo gą uzu peł nić nie do bry w
do mo wym bu dże cie.

Od gry wa cie Pań stwo ogrom ną ro lę w ży ciu na sze go

spo łe czeń stwa. Pro pa gu je cie zdro wy tryb ży cia i ak tyw -
ne for my wy po czyn ku. Dzię ki Wam ro śnie prze ko na nie
o ko niecz no ści ochro ny śro do wi ska przy rod ni cze go 
i przy wra ca niu te re nów zie lo nych, szcze gól nie w wiel -
kich mia stach. In te gru je cie spo łe czeń stwo wo kół szla -
chet nej idei ogro dow nic twa. To za słu ga i nie usta ją ca
mi sja Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Wy da je się jed nak, że nie wszy scy po tra fią to do ce nić.
Nie prze my śla ne de cy zje nie któ rych or ga nów wła dzy,
kie ru ją cych się wy łącz nie li te rą pra wa, po wo du ją uza -
sad nio ne obu rze nie dział kow ców. Złe pra wo mo że zni -
we czyć wie lo let ni trud i na kła dy fi nan so we ca łych
po ko leń dział kow ców i ich ro dzin. Jak za wsze wspie ra -
my Pań stwa w obro nie Wa szych praw.

W Kra jo wym Dniu Dział kow ca 2014 ży czę uda ne go 
i zdro we go wy po czyn ku i do brej za ba wy w trak cie bo -
ga te go pro gra mu ob cho dów. Przyj mij cie pro szę ser decz -
nie po zdro wie nia i wy ra zy szcze rej sym pa tii. 

Z wy ra za mi sza cun ku
/-/ Jan Guz

War sza wa, 6 wrze śnia 2014 r. 

Mi ni ster Rol nic twa i Roz wo ju Wsi Ma rek Sa wic ki

Pan Eu ge niusz Kon drac ki
Pre zes
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Ser decz nie dzię ku je za za pro sze nie na ob cho dy Kra -
jo wych Dni Dział kow ca 2014, któ re oby wa ją się na te -

re nie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Ra ko wiec” 
w War sza wie.
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Od po cząt ków ist nie nia ro dzin ne ogro dy dział ko we
cie szą użyt kow ni ków oraz miesz kań ców miast ze wzglę -
du na wa lo ry przy rod ni cze i funk cjo nal ne. Nie któ re spo -
śród nich aspi ru ją do ści słej czo łów ki naj lep szych
ogro dów dział ko wych w Pol sce. Tak jest z pew no ścią w
przy pad ku lau re atów kon kur sów „ROD Ro ku 2014” 
i „Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2014”. Ser decz nie gra tu lu ję
zwy cięz com i ży czę wie lu suk ce sów w re ali za cji pa sji
ogrod ni czych.

Dzię ku ję Kra jo wej Ra dzie za ak tyw ną dzia łal ność,
któ ra pro mu je, łą czy, kształ tu je i wzmac nia po czu cie jed -

no ści dział kow ców oraz toż sa mo ści lo kal nych spo łecz -
no ści i pa sjo na tów przy ro dy. Dzię ki tej po sta wie oraz za -
an ga żo wa niu ogro dy dział ko we sta ją się miej scem
wy po czyn ku, re kre acji, a tak że pięk ny mi te re na mi zie le -
ni w wie lu mia stach na sze go kra ju. 

Z oka zji Kra jo wych Dni Dział kow ca 2014 ży czę wie -
lu suk ce sów Ra dzie, Za rzą do wi, dzia ła czom, dział kow -
com i sym pa ty kom ogro dów dział ko wych. Wszyst kim
od zna czo nym, zwy cięz com kon kur sów i uczest ni kom
im pre zy ży czę wie lu wra żeń kul tu ral nych i ku li nar nych.

/-/

War sza wa, dnia 2 wrze śnia 2014 r.

Pre zy dent Mia sta Czę sto cho wy Krzysz tof Ma ty jasz czyk

Pan Eu ge niusz Kon drac ki
Pre zes
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Sza now ny Pa nie Pre ze sie,
Pro szę o przy ję cie ser decz nych gra tu la cji oraz naj lep -

szych ży czeń z oka zji Kra jo wych Dni Dział kow ca. Jest
to dla mnie mi ła oka zja, by na rę ce Pa na Pre ze sa zło żyć
wszyst kim Dział kow com szcze re wy ra zy uzna nia oraz
po dzię ko wa nia za dba łość o miej skie ogro dy, któ re przy -
czy nia ją się do ochro ny na tu ral ne go śro do wi ska oraz
kształ tu ją es te ty kę na sze go oto cze nia.

Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we wpi sa ły się na trwa łe 
w kra jo braz na sze go kra ju, sta no wią en kla wę zie le ni 
w miej skim kra jo bra zie, speł nia jąc jed no cze śnie bar dzo
po trzeb ną i po ży tecz ną ro lę spo łecz ną. To miej sce wy -
po czyn ku, ro dzin nych i przy ja ciel skich spo tkań słu żą -
cych utrwa la niu wię zi mię dzy po ko le nio wych i in te gro -
wa niu lo kal nej spo łecz no ści. Dział kow cy są rów nież
przy kła dem sa mo rząd nej, do brze funk cjo nu ją cej or ga ni -
za cji, któ ra wie lo krot nie da wa ła wy raz swo jej nie za leż -
no ści i oby wa tel skiej po sta wie.  W bie żą cym ro ku Pol ski
Zwią zek Dział kow ców od no to wał ko lej ny suk ces, ja kim

jest wej ście w ży cie no wej usta wy o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych, któ ra gwa ran tu je dal sze ich ist nie -
nie. Obro na i za cho wa nie te re nów zie lo nych w mia stach
nie by ły by moż li we bez ogrom niej mo bi li za cji i ak tyw -
no ści Dział kow ców.

Nie ste ty, cho ciaż spra wy Dział kow ców są mi bar dzo
bli skie, nie mo gę wziąć udzia łu w te go rocz nych Kra jo -
wych Dniach Dział kow ca, gdyż Czę sto cho wa w tym sa -
mym dniu jest go spo da rzem in nej waż nej im pre zy:
Kra jo wej Wy sta wy Rol ni czej od by wa ją cej się w ra mach
Ogól no pol skich Do ży nek Ja sno gór skich.

Dla te go tą dro gą dzię ku ję raz jesz cze za dba łość 
o ogród ki, za zie leń, któ ra sprzy ja po pra wie wa run ków
śro do wi sko wych miast i ser decz nie po zdra wiam wszyst -
kich Dział kow ców oraz go ści przy by łych na  to waż ne
ro dzin ne świę to. Prze ka zu ję rów nież  ży cze nia uda ne go
prze bie gu uro czy sto ści, a tak że sa tys fak cji w i wie lu dal -
szych suk ce sów w pra cy spo łecz nej oraz szczę ścia w ży -
ciu oso bi stym. 

Z wy ra za mi sza cun ki
/-/ Krzysz tof Ma ty jasz czyk

Czę sto cho wa, 27 sierp nia 2014 r. 
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Dzię ku ję za za pro sze nie na Kra jo we Dni Dział kow ca.
Tra dy cja ob cho dów dział ko we go świę ta ma dłu gą, bo
ma po nad stu let nią tra dy cję. Jest to świę to lu dzi ży ją cych
w zgo dzie z na tu rą i ota cza ją cym ich śro do wi skiem.
Przez wie le lat by ły to świę ta prze peł nio ne ra do ścią i na -
dzie ją wspól no ty, któ ra ja ko je dy na sku tecz nie go dzi
współ ży cie na tu ry z po stę pem cy wi li za cyj nym. 

Kra jo we Dni Dział kow ca są sym bo lem or ga ni za cji
zrze sza ją cej człon ków, ma ni fe sta cją ich jed no ści oraz de -
ter mi na cji w wal ce o utrwa lo ne tra dy cją pra wa do ist nie -
nia i roz wo ju ogro dów dział ko wych. Ten suk ces jest
moż li wy dzię ki ak tyw no ści, so li dar no ści i jed no ści ca -

łe go śro do wi ska dział ko we go.
Ogro dy dział ko we są in te gral ną czę ścią kra jo bra zu

pol skich miast i mia ste czek. Są zie lo ny mi wy spa mi
wśród be to no wych osie dli i as fal to wych dróg. Są do wo -
dem nie ro ze rwal ne go związ ku na tu ry z czło wie kiem, po -
mi mo bez u stan ne go kształ to wa nia się ota cza ją ce go nas
śro do wi ska.

Kra jo we Dni Dział kow ca są do sko na łą oka zją, by po -
dzię ko wać tym wszyst kim, któ rzy z du żym za an ga żo wa -
niem i po świę ce niem wal czą o dal sze ist nie nie ro dzin-
nych ogro dów dzia ło wych. 

Z po wa ża niem
/-/ Ja nusz Pie cho ciń ski

Wi ce pre zes Ra dy Mi ni strów Mi ni ster Go spo dar ki Ja nusz Pie cho ciń ski

Pan Eu ge niusz Kon drac ki
Pre zes
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

War sza wa, 5 wrze śnia 2014 r.

Po seł na Sejm Rze czy po spo li tej Pol skiej  Sta ni sław Ka lem ba

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

Bar dzo dzię ku ję za za pro sze nie na te go rocz ne ob cho -
dy Kra jo wych Dni Dział kow ca w War sza wie.

Ża łu ję bar dzo, że z po wo du wcze śniej pod ję tych zo bo -
wią zań wy ni ka ją cych z pra cy po sła nie bę dę mógł oso bi -
ście uczest ni czyć w tym wy jąt ko wym wy da rze niu, któ re
ma swo ją po nad stu let nią tra dy cję i kon so li du je dział kow -
ców ca łe go kra ju wo kół  istot nych dla nich spraw. Jest ono
tak że wy raź nym prze ja wem ak tyw no ści, so li dar no ści 
i jed no ści Wa sze go śro do wi ska, co jest gwa ran tem sku -
tecz no ści w wal ce o utrwa lo ne tra dy cją pra wa.

W tym ro ku dział kow cy ma ją szcze gól ny po wód do
świę to wa nia. Jest nim wej ście w ży cie no wej usta wy 
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych, po la tach wal ki 

o jej kształt, któ ra za cho wa ła naj waż niej sze pra wa dział -
kow ców. I choć nie sa tys fak cjo nu je ona wszyst kich – jest
gwa ran tem dal sze go ist nie nia i roz wo ju ogro dów. Nie
by ło by to moż li we gdy by nie de ter mi na cja Wa szej sil nej
re pre zen ta cji, któ ra nie do pu ści ła do te go, by trak to wa -
no ją w ro li pe ten ta, ale ja ko part ne ra i sil ne go pod mio -
tu. Pro szę więc przy jąć mo je sło wa uzna nia i po dzię-
ko wa nia za ta ką wła śnie po sta wę i dzia łal ność oraz ży -
cze nia dal szych suk ce sów, kon se kwen cji a tak że ener gii
w dą że niu do wy two rzo nych ce lów. Ży czę po nad to, by
Dni Dział kow ca by ły prze peł nio ne ra do ścią i sku pio ne
przede wszyst kim na wy po czyn ku i do brej za ba wie. 

Z wy ra za mi sza cun ku
/-/ Po seł na Sejm Sta ni sław Ka lem ba

Po znań, 6 wrze śnia 2014 r. 
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W dniu 25 wrze śnia 2014 r. od by ło się ko lej ne po sie -
dze nie Kra jo wej Ra dy PZD, któ re mu prze wod ni czył Pre -
zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki. W po sie dze niu  oprócz
człon ków Kra jo wej Ra dy uczest ni czy ły prze wod ni czą ce
Kra jo wych Ko mi sji: Re wi zyj nej – Ma ria Fojt i Roz jem -
czej – Ol ga Ochry miuk oraz człon ko wie Ko mi sji Sta tu -
to wej i Ze spo łu Do rad ców, gdyż je den z naj waż niej szych
te ma tów po sie dze nia do ty czył no we go sta tu tu PZD. Na
po cząt ku ob rad do skła du KR zo stał do ko op to wa ny Zyg -
munt Kac przak, no wo wy bra ny Pre zes Okrę go we go Za -
rzą du Ma zo wiec kie go PZD. 

Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki pod su mo wu jąc pra -
ce nad no wym sta tu tem pod kre ślił, że Ko mi sja Sta tu to -
wa i Ze spół Do rad ców wy ko na ły bar dzo du żą pra cę
wni kli wie roz pa tru jąc kil ka set wnio sków, uwag oraz pro -
po zy cji zmian, ja kie zo sta ły zgło szo ne pod czas okrę go -
wych kon fe ren cji przed zjaz do wych, przez okrę go we
za rzą dy, za rzą dy ROD oraz in dy wi du al nych dział kow -
ców, co zo sta ło przed sta wio ne w przed ło żo nym człon -
kom Kra jo wej Ra dy Spra woz da niu z prac Ko mi sji
Sta tu to wej i Ze spo łu Do rad ców. Pre zes pod kre ślił, że
pro jekt sta tu tu PZD zo stał oce nio ny przez wszyst kie
okrę go we kon fe ren cje przed zjaz do we ja ko do bry akt
praw ny speł nia ją cy ocze ki wa nia dział kow ców i struk tur.
Rad ca Praw ny KR PZD To masz Ter lec ki omó wił naj -
waż niej sze zmia ny wpro wa dzo ne do sta tu tu, m.in. no wą
kon cep cję do ty czą cą opłat i sym bo licz nej skład ki człon -
kow skiej, zwięk sze nia kom pe ten cji wal nych ze brań 
w tym wzglę dzie, jak rów nież wpro wa dze nie no wej ka -
te go rii człon ków, aby nie ogra ni czać człon ko stwa 
w PZD tyl ko do osób użyt ku ją cych dział ki w ogro dach
na le żą cych do PZD. Kra jo wa Ra da zgo dzi ła się na za -
pro po no wa ne roz wią za nia, przy ję ła pro jekt sta tu tu PZD
i po sta no wi ła przed ło żyć pro jekt pod ob ra dy XI Kra jo -
we go Zjaz du De le ga tów PZD. Kra jo wa Ra da uzna ła
rów nież, że pra ce nad sta tu tem po win ny po trwać aż do
23 paź dzier ni ka br., kie dy to pro jekt zo sta nie przed ło żo -
ny do uchwa le nia przez Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD.

Pod czas po sie dze nia zo sta ła do ko na na oce na ak cji

zbie ra nia pod pi sów pod oby wa tel skim pro jek tem usta -
wy o zmia nie usta wy – Pra wo bu dow la ne oraz nie któ -
rych in nych ustaw, któ rą do dnia po sie dze nia po par ło
po nad 400 000 osób. Zło że nie pro jek tu z pod pi sa mi po -
par cia za pla no wa no na dzień 9 paź dzier ni ka, dla te go też
Kra jo wa Ra da PZD w sta no wi sku w spra wie udzia łu
struk tur oraz in dy wi du al nych człon ków Związ ku w kam -
pa nii STOP ROZBIÓRKOM ALTAN zwró ci ła się o kon -
ty nu ację zbie ra nia pod pi sów. 

Waż nym te ma tem ob rad by ła re gu la cja sta nu praw ne -
go grun tów ROD na pod sta wie art. 76 usta wy o ROD.
Ten prze pis da je moż li wość na by cia przez PZD pra wa
użyt ko wa nia do grun tów ROD, bę dą cych wła sno ścią
Skar bu Pań stwa lub jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne -
go, gdzie PZD nie był w sta nie wy le gi ty mo wać się ty tu -
łem praw nym. Do tej po ry dzię ki art. 76 uda ło się
ure gu lo wać sy tu ację praw ną 24 ROD o po wierzch ni 
ok. 113 ha. 

Człon ko wie KR PZD w przy ję tym sta no wi sku w spra -
wie re gu la cji sta nu praw ne go grun tów ROD na pod sta -
wie art. 76 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
zgod nie uzna li, że re gu la cja sta nu praw ne go po zo sta łych
grun tów jest jed nym z prio ry te tów, ja kie sto ją przed ca -
łym Związ kiem. KR PZD uzna ła, że w tym ce lu po trzeb -
ny jest jed nak zbio ro wy wy si łek wszyst kich struk tur
Związ ku.

Kra jo wa Ra da pod ję ła rów nież uchwa ły w spra wie po -
rząd ku ob rad XI Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD, 
w spra wie te ma tów, w któ rych po wi nien się wy po wie -
dzieć Nad zwy czaj ny XI Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD
oraz sta no wi ska: w spra wie re gu la cji sta nu praw ne go
grun tów ROD na pod sta wie art. 76 usta wy o ROD, 
w spra wie od by wa ją cych się ze brań usta wo wych, 
w spra wie wy bo rów sa mo rzą do wych.

Uczest ni cy za apro bo wa li rów nież treść li stu gra tu la -
cyj ne go do Pa ni Ewy Ko pacz z oka zji ob ję cia funk cji
Pre ze sa Ra dy Mi ni strów. List w imie niu człon ków KR
pod pi sał Pre zes Związ ku.

II. XXII POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY PZD

1. Informacja

Po rzą dek ob rad:

1. Otwar cie po sie dze nia.
2. Przy ję cie po rząd ku ob rad. 
3. Wy bór Ko mi sji Uchwał i Wnio sków.

4. Stwier dze nie pra wo moc no ści ob rad.
5. Wy ni ki pra cy ko mi sji sta tu to wej. Pro jekt sta tu tu

PZD do przed ło że nia na XI Kra jo wym Zjeź dzie De le ga -
tów PZD.
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6. Przy go to wa nia do Nad zwy czaj ne go XI Kra jo we go
Zjaz du De le ga tów PZD. Spra wy, w któ rych po wi nien
wy po wie dzeń się Zjazd.

7. Re ali za cja przez PZD usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych.

8. In for ma cja na te mat po par cia dla oby wa tel skie go

pro jek tu usta wy o zmia nie usta wy Pra wo bu dow la ne. 
9. Dys ku sja
10. Pod ję cie uchwał.
11. Spra wy róż ne.
12. Za koń cze nie ob rad. 

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

1. Ja nusz Mosz kow ski Wro cław
Prze wod ni czą cy

2. Ma rian Pa siń ski Zie lo na Gó ra
3. Ka zi mierz Mi cha lik Lu blin

4. Cze sław Smo czyń ski Gdańsk
5. Zyg munt Kac przak Ma zo wiec ki
6. Jan Ja wo rek Ślą ski
7. Cze sław Sko nec ki Szcze cin

2. Uchwały i stanowiska 

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

z dnia 25 wrze śnia 2014 r.

w spra wie do ko op to wa nia Pa na Zyg mun ta Kac prza ka do skła du 
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 48 ust. 1 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
Do ko op to wać Pa na Zyg mun ta Kac prza ka, Pre ze sa OZ

Ma zo wiec kie go PZD, do skła du Kra jo wej Ra dy Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców.

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

War sza wa, dnia 25 wrze śnia 2014 r.

SEKRETARZ
/-/ Iza be la OŻEGALSKA

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

UCHWAŁA Nr 2/XXII/2014 
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 25 wrze śnia 2014 r.

w spra wie przed ło że nia pod ob ra dy XI Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD pro jek tu sta tu tu PZD 

Kra jo wa Ra da PZD po za po zna niu się z pro jek tem
Sta tu tu Pol skie go Związ ku Dział kow ców opra co wa nym

przez po wo ła ną w dniu 27 mar ca 2014 roku. Ko mi sję ds.
opra co wa nia za ło żeń do pro jek tu Sta tu tu Pol skie go
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Związ ku Dział kow ców, po sta na wia zwró cić się 
do XI Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD o przy ję cie do -

ku men tu pod ob ra dy wraz z wnio skiem o je go uchwa -
le nie. 

UZA SAD NIE NIE 

Zgod nie z art. 68 Usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r. 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, Pol ski Zwią zek
Dział kow ców zo stał zo bli go wa ny do przy ję cia no we go
sta tu tu, od po wia da ją ce go wy mo gom no wej usta wy. Po
prze pro wa dze niu ana liz praw nych i kon sul ta cjach 
z okrę go wy mi za rzą da mi PZD, KR PZD przy ję ła wstęp -
ny pro jekt sta tu tu PZD, któ ry w lip cu prze ka za no do
kon sul ta cji we wszyst kich ROD. Do ku ment ten zo stał
tak że pod da ny dys ku sji w trak cie okrę go wych kon fe ren -
cji przed zjaz do wych. 

Uczest ni cy wszyst kich kon fe ren cji wy ra zi li apro ba tę
wo bec ge ne ral nych za ło żeń do ku men tu. Jed no cze śnie,
za rów no od kon fe ren cji, jak i z ogro dów, a tak że od in -
dy wi du al nych dział kow ców, spły nę ły do Ko mi sji pro po -
zy cje do ty czą ce po szcze gól nych za pi sów pro jek tu. Po
roz pa trze niu wszyst kich wnio sków Ko mi sja uzna ła za
uza sad nio ne za pro po no wa nie ko lej nych zmian, któ re
przed ło ży ła Kra jo wej Ra dzie PZD. 

Po za po zna niu się z osta tecz nym wy ni kiem prac Ko -
mi sji, Kra jo wa Ra da PZD po sta no wi ła przy jąć pro jekt
sta tu tu PZD o tre ści, któ ra sta no wi za łącz nik do ni niej -
szej uchwa ły i zwró cić się do XI Kra jo we go Zjaz du De -
le ga tów o przy ję cie go pod ob ra dy. 

Wy stę pu jąc z przed mio to wym wnio skiem KR PZD

stwier dza, iż pro jekt no we go sta tu tu PZD, uwzględ nia jąc
po trze by i moż li wo ści or ga ni za cyj ne ROD, pro po nu je
roz wią za nia da ją ce rę koj mię pra wi dło we go funk cjo no -
wa nia or ga ni za cji oraz za bez pie cze nia praw i in te re sów
dział kow ców. Zda niem Kra jo wej Ra dy PZD, za war te 
w pro jek cie roz wią za nia, miesz cząc się ra mach wy ni ka -
ją cych z ak tów pra wa po wszech nie obo wią zu ją ce go,
zwłasz cza usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
oraz usta wy pra wo o sto wa rzy sze niach, za pew nią spraw -
ne dzia ła nie wszyst kich struk tur PZD, pra wi dło we pro -
wa dze nie przez PZD ogro dów oraz za bez pie cze nie praw
dział kow ców. W oce nie KR PZD przed mio to wy pro jekt
speł nia za tem naj waż niej sze kry te ria, wo bec któ rych po -
wi nien być oce nia ny. 

Jed no cze śnie KR PZD pra gnie pod kre ślić, że roz wią -
za nia za war te w pro jek cie uzna je za opty mal ny spo sób
po go dze nia, nie rzad ko sprzecz nych ze so bą po stu la tów
zgła sza nych pod czas prac nad do ku men tem. Zda niem
KR PZD efekt ten był moż li wy dzię ki sze ro kim kon sul -
ta cjom od by tym, za rów no pod czas opra co wy wa nia za ło -
żeń, jak i osta tecz ne go tek stu pro jek tu. Dla te go KR PZD
wy ra ża na dzie ję, że do ku ment przed sta wio ny pod ob ra -
dy Kra jo we go Zjaz du znaj dzie w oczach de le ga tów
uzna nie i zo sta nie przy ję ty, ja ko no wy Sta tut PZD. 

WICEPREZES
/-/ Tadeusz JARZĘBAK

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 25 wrze śnia 2014 r. 

UCHWAŁA Nr 3/XXII/2014
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 25 wrze śnia 2014 r.

w spra wie te ma tów, w któ rych po wi nien się wy po wie dzieć
Nad zwy czaj ny XI Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD

Nad zwy czaj ny XI Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD
zo stał zwo ła ny przez Kra jo wą Ra dę w ce lu uchwa le nia
sta tu tu PZD, jed nak bę dzie się on od by wał w szcze gól -
nym ro ku dla dział kow ców, ro ku wej ścia w ży cie no wej

usta wy o ROD, a tak że w okre ślo nej sy tu acji wy wo ła nej
dzia ła nia mi prze ciw ko tej usta wie. Bio rąc pod uwa gę
uwa run ko wa nia, w ja kich bę dzie się od by wał Zjazd,
Kra jo wa Ra da PZD uwa ża za sto sow ne, aby wy po wie -
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dział się w for mie sta no wisk w na stę pu ją cych spra wach
ma ją cych zna cze nie dla praw dział kow ców, przy szło ści
ro dzin nych ogro dów dział ko wych i funk cjo no wa nia
Związ ku:

1) opi nii dział kow ców na te mat wy stą pie nia Rzecz ni -
ka Praw Oby wa tel skich i pró by pod wa ża nia usta wy
o ROD

2) wy bo rów sa mo rzą do wych i par la men tar nych.
3) ze brań usta wo wych.
4) dal sze go roz wo ju ogro dów i Związ ku.
Sta no wi ska Zjaz du wy ra zi ły by opi nię Związ ku oraz

by ły wska zów ką dla dział kow ców i or ga nów Związ ku
do dal sze go dzia ła nia, dla te go Kra jo wa Ra da PZD re ko -
men du je Zjaz do wi pod ję cie po wyż szych te ma tów.

WICEPREZES
/-/ Tadeusz JARZĘBAK

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 25 wrze śnia 2014 r. 

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

z dnia 25 wrze śnia 2014 r.

w spra wie po rząd ku ob rad Nad zwy czaj ne go XI Kra jo we go 
Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców po -
sta na wia za pro po no wać Nad zwy czaj ne mu XI Kra jo we -
mu Zjaz do wi De le ga tów PZD przy ję cie na stę pu ją ce go
po rząd ku ob rad Zjaz du:

1. Otwar cie Zjaz du przez Pre ze sa PZD.
2. Wy bór Prze wod ni czą cych i Se kre ta rza Zjaz du.
3. Za twier dze nie Po rząd ku ob rad.
4. Za twier dze nie Re gu la mi nu Zjaz du.
5. Wy bór ko mi sji zjaz do wych:

• Man da to wej

• Sta tu to wej
• Uchwał i Sta no wisk

6. Re fe rat Pre ze sa PZD.
7. Stwier dze nie pra wo moc no ści ob rad.
8. Przed sta wie nie pro jek tu sta tu tu sto wa rzy sze nia 

ogro do we go PZD.
9. Dys ku sja.
10. Pod ję cie uchwał, sta no wisk i in nych do ku men tów 

Zjaz du.
11. Za koń cze nie ob rad.

WICEPREZES
/-/ Wincenty KULIK

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 25 wrze śnia 2014 r. 

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

z dnia 25 wrze śnia 2014r.

w spra wie utrzy ma nia man da tu ko mi sji sta tu to wej

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

tu tu PZD, po sta na wia:
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§ 1
Utrzy mać man dat Ko mi sji Sta tu to wej po wo ła nej

uchwa łą Nr  7/XIX/2014 Kra jo wej Ra dy Pol skie go
Związ ku Dział kow ców z dnia 27 mar ca 2014 r. do cza -
su uchwa le nia przez Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD Sta -
tu tu PZD.

§ 2
Zo bo wią zać Ko mi sję Sta tu to wą do ba da nia wnio sków

i po stu la tów do ty czą cych tek stu pro jek tu Sta tu tu PZD
przy ję te go przez KR PZD w dniu 25 wrze śnia 2014 r., 
a zgło szo nych po tym dniu i przed ło że nia in for ma cji 
w tym za kre sie przed XI Kra jo wym Zjaz dem De le ga tów
PZD. 

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

UZA SAD NIE NIE

Przy ję cie przez Kra jo wą Ra dę PZD w dniu 25 wrze -
śnia 2014 r. pro jek tu Sta tu tu PZD w ce lu przed ło że nia
go, z wnio skiem o uchwa le nie, XI Kra jo we mu Zjaz do wi
De le ga tów PZD koń czy ko lej ny etap prac nad no wym
Sta tu tem PZD.  Zda niem KR przed mio to wy pro jekt jest
do ku men tem peł nym i za słu gu ją cym na przy ję cie. Tym

nie mniej de cy zji KR PZD nie moż na uznać za za my ka -
ją cą dal szą dys ku sję nad no wym Sta tu tem. Dla te go też,
KR PZD uzna je za uza sad nio ne utrzy ma nie man da tu Ko -
mi sji Sta tu to wej ce lem opi nio wa nia wnio sków i po stu la -
tów zgła sza nych do pro jek tu po je go przy ję ciu przez 
KR PZD.  

WICEPREZES
/-/ Stanisław CHODAK

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 25 wrze śnia 2014 r. 

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

z dnia 25 wrze śnia 2014 r.

w spra wie re ali za cji usta wy z 13 grud nia 2013 r.
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych na ło ży ła
na Pol ski Zwią zek Dział kow ców obo wiąz ki, wy zna cza -
jąc rów no cze śnie ter min ich re ali za cji. 

1. Ja ko pierw sze za da nie usta wa wy zna czy ła ter min
18 mie się cy od jej wej ścia w ży cie na uchwa le nie no we -
go sta tu tu sto wa rzy sze nia ogro do we go PZD. W tej spra -
wie Zwią zek pod jął dzia ła nia na tych miast, bo wiem już 
9 stycz nia 2014 r. Kra jo wa Ra da PZD do ko na ła we ry fi -
ka cji obo wią zu ją ce go sta tu tu PZD pod ką tem no wej
usta wy. Uchwa ła Kra jo wej Ra dy w spra wie in ter pre ta -
cji sta tu tu PZD stwier dzi ła utra tę mo cy obo wią zu ją cej
tych prze pi sów, któ re by ły nie zgod ne z no wą usta wą 
o ROD. Tak więc w dniu wej ścia w ży cie usta wy, tj. 
19 stycz nia 2014 r. PZD mógł dzia łać w opar ciu o do -
tych cza so wy sta tut zgod ny z no wą usta wą. Zwe ry fi ko -
wa ny sta tut PZD zo stał opu bli ko wa ny na stro nie
in ter ne to wej PZD oraz w Biu le ty nie In for ma cyj nym 

Nr 1/2014 r. i do star czo ny do wszyst kich ro dzin nych
ogro dów dział ko wych. 

2. Na pod sta wie usta wy o ROD i zwe ry fi ko wa ne go
sta tu tu PZD, Kra jo wa Ra da uchwa li ła 21 lu te go 2014 r.
re gu la min ro dzin ne go ogro du dział ko we go zgod ny z no -
wy mi prze pi sa mi. Re gu la min zo stał wy da ny i do star czo -
ny przez KR PZD do wszyst kich ro dzin nych ogro dów
dział ko wych.

3. Na po sie dze niu Kra jo wej Ra dy w dniu 27 mar ca
2014 r. po wo ła no Ko mi sję sta tu to wą w ce lu opra co wa nia
pro jek tu sta tu tu PZD. Pre zes PZD, zgod nie z upo waż nie -
niem Kra jo wej Ra dy, po wo łał ze spół do rad ców ko mi sji.
Pro jekt sta tu tu, po ko lej nych kon sul ta cjach, zo stał opra -
co wa ny i bę dzie przed sta wio ny na Nad zwy czaj nym XI
Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów PZD, któ ry zo stał zwo ła -
ny przez Kra jo wą Ra dę na dzień 23 paź dzier ni ka 2014 r.
spe cjal nie w ce lu uchwa le nia no we go sta tu tu PZD.
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4. Usta wa zo bo wią za ła PZD do zwo ła nia w cią gu 
12 mie się cy od dnia jej wej ścia w ży cie ze brań dział kow -
ców we wszyst kich ro dzin nych ogro dach dział ko wych
w ce lu wy bo ru sto wa rzy sze nia, któ re ma pro wa dzić
ogród. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy uchwa li ło szcze gó ło -
we wy tycz ne do prze pro wa dze nia ze brań usta wo wych
(tekst jed no li ty 21 lu te go 2014 r.) oraz opra co wa ło wzo -
ry nie zbęd nych do ku men tów do prze pro wa dze nia tych
ze brań. Wy tycz ne i wzo ry do ku men tów zo sta ły opu bli -
ko wa ne na stro nie in ter ne to wej PZD. Spe cjal nie w tej
spra wie Kra jo wa Ra da prze pro wa dzi ła szko le nie wy ty -
po wa nych osób z okrę go wych za rzą dów, któ re na stęp -
nie pro wa dzi ły szko le nia z te go za kre su dla pre ze sów
za rzą dów ROD w swo ich okrę gach i dla człon ków ze -
spo łów po wo ła nych do ob słu gi wal nych ze brań spra woz -
daw czych i ze brań usta wo wych. Okrę go we za rzą dy
po wo ła ły, a na stęp nie prze szko li ły oso by, któ re wy ty po -
wa no do ob słu gi ze brań usta wo wych w ROD. Ze bra nia
od by wa ją się zgod nie z przy ję ty mi przez za rzą dy ROD
ter mi na mi i zgod nie z usta wą o ROD.

Kra jo wa Ra da PZD stwier dza, że Zwią zek w peł nym
za kre sie re ali zu je obo wiąz ki na ło żo ne usta wą o ROD
uzna jąc, że wszyst kie dzia ła nia w tej spra wie ma ją słu -
żyć dział kow com. Za prio ry tet uzna no uchwa le nie no -
we go sta tu tu PZD, ja ko pod sta wy funk cjo no wa nia
sto wa rzy sze nia, dla te go Kra jo wa Ra da po sta no wi ła mak -
sy mal nie skró cić czas, ja ki da ła usta wa, aby już od po -
cząt ku 2015 r. ca ły Zwią zek mógł dzia łać we dług no -
wych prze pi sów szcze gól nie, że bę dzie to rok wy bor czy
w ca łym Związ ku. 

Zwią zek z ca łą sta ran no ścią wy ko nu je rów nież prze pi -
sy do ty czą ce ze brań usta wo wych uzna jąc, że dział kow -
cy ze wszyst kich ROD, w na ło żo nym przez usta wę
ter mi nie, wy po wie dzą się co do swo jej przy szło ści.
Zwią zek stoi na sta no wi sku, że w spra wie tych ze brań
na le ży ści śle prze strze gać po sta no wień usta wy, aby
dział kow cy ze wszyst kich ROD mie li za gwa ran to wa ne
pra wo do pod ję cia su we ren nej de cy zji w spra wie wy bo -
ru sto wa rzy sze nia pro wa dzą ce go ich ogród. Wio dą cą ro -
lę we wdra ża niu prze pi sów usta wy w tym za kre sie
speł nia ją okrę go we za rzą dy, któ re współ pra cu ją ze
wszyst ki mi za rzą da mi ROD na swo im te re nie i czu wa ją

nad pra wo moc no ścią ze brań. Okrę go we za rzą dy, zgod -
nie z uchwa łą Pre zy dium Kra jo wej Ra dy, są od po wie -
dzial ne za spraw ne prze pro wa dze nie re ali za cji usta wy 
w tym za kre sie. Za da nie to re ali zu ją z ca łą sta ran no ścią
i za an ga żo wa niem.

Kra jo wa Ra da PZD uzna ła za ko niecz ne sze ro kie roz -
pro pa go wa nie wśród człon ków or ga nów Związ ku
wszyst kich szcze bli, a tak że wśród dział kow ców, wie -
dzy na te mat no wych za sad funk cjo no wa nia ro dzin nych
ogro dów dział ko wych, a tak że wie lu zmian do ty czą cych
re ali za cji praw przy słu gu ją cych dział kow com. W tym
ce lu Kra jo wa Ra da wy da ła i do star czy ła do ROD Prze -
wod nik po usta wie, uru cho mi ła na stro nie in ter ne to wej
PZD py ta nia i od po wie dzi dot. usta wy, któ re na stęp nie
zo sta ły wy da ne w for mie książ ko wej i do star czo ne do
ROD. Na stro nie in ter ne to wej KR PZD są też wzo ry
wszyst kich nie zbęd nych dru ków, któ re są po trzeb ne
dział kow com i przy szłym dział kow com, jest też prak -
tycz ny po rad nik, jak zo stać dział kow cem w świe tle no -
wej usta wy.

W ROD od by wa się wdra ża nie usta wy w co dzien nych
dzia ła niach za rzą du ogro du. Zu peł nie no we za sa dy do ty -
czą ce usta na wia nia użyt ko wa nia dział ki i zmia ny użyt -
kow ni ka cał ko wi cie od mie ni ły dzia ła nia za rzą dów ROD
w tych spra wach. Do tych czas funk cjo no wa ły za sa dy,
któ re zo sta ły wy pra co wa ne po nad 30 lat te mu. 

Z dniem wej ścia w ży cie no wej usta wy o ROD za rzą -
dy wszyst kich ogro dów mu sia ły dzia łać we dług no we go
pra wa i w oce nie Kra jo wej Ra dy za da nia te wy ko nu ją
na le ży cie, w peł ni wdra ża jąc prze pi sy usta wy. Ma to
ogrom ne zna cze nie dla wszyst kich obec nych i przy -
szłych dział kow ców, bo wiem od usta wo wej for my usta -
no wie nia pra wa do dział ki za le ży pra wo moc ność te go
dzia ła nia. 

Kra jo wa Ra da PZD stwier dza, że do tych cza so we dzia -
ła nia za rzą dów ROD, okrę go wych za rzą dów i ca łe go
Związ ku w spra wie re ali za cji usta wy o ROD są pra wi -
dło we, sku tecz ne, da ją ce gwa ran cje dal sze go funk cjo no -
wa nia ogro dów i za cho wa nia praw dział kow ców.
Kra jo wa Ra da wy ra ża prze ko na nie, że usta wa o ROD
bę dzie w peł nym za kre sie zre ali zo wa na, zgod nie z na ło -
żo ny mi przez nią ter mi na mi. 

KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

War sza wa, dnia 25 wrze śnia 2014 r.



19

Kra jo wa Ra da PZD na bie żą co śle dzi i oce nia stan
prze pro wa dza nia ze brań wszyst kich dział kow ców, do
od by wa nia któ rych zo bli go wa ła PZD usta wa z dnia 
13 grud nia 2014 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. 

Do dnia 22 wrze śnia 2014 r. od by ło się 2348 ze brań
wszyst kich dział kow ców, co sta no wi 47,67% licz by
wszyst kich ROD. Do tych cza so wy prze bieg ze brań usta -
wo wych w ROD wska zu je, że zde cy do wa na ich więk -
szość koń czy się pod ję ciem uchwa ły o po zo sta niu ROD
w PZD. W 2201 ROD dział kow cy świa do mi ko rzy ści 
i przy wi le jów zwią za nych z po zo sta niem w PZD pod ję -
li ta ką de cy zję.  

W 147 ogro dach (6,26% w sto sun ku do licz by od by -
tych ze brań) dział kow cy ko rzy sta jąc ze swo ich usta wo -
wych upraw nień, pod ję li uchwa ły o po wo ła niu wła sne go
sto wa rzy sze nia i wy łą cze nia się z PZD.

Na te re nie 3 okrę go wych za rzą dów PZD: Pi ły, Świę to -
krzy skie go i Wro cła wia do tych czas wszyst kie ROD opo -
wie dzia ły się za po zo sta niem w PZD. Świad czy to o
du żym za an ga żo wa niu tych okrę go wych za rzą dów PZD
oraz do brej pra cy na rzecz dział kow ców. 

Do tych cza so wy prze bieg ze brań usta wo wych wska zu -
je, że więk szość z nich od by wa się zgod nie zo bo wią zu -
ją cym pra wem. Od no to wa no nie licz ne przy pad ki
ra żą ce go na ru sza nia usta wo wych za sad prze pro wa dza -
nia ze brań głow nie w za kre sie za wia da mia nia o ze bra -

niach, udzia łu w nich osób upraw nio nych oraz wy ma ga -
nej fre kwen cji dla waż no ści pod ję tych uchwał. 

Zwią zek do ło żył wszel kich sta rań, aby w peł ni zre ali -
zo wać za pi sy usta wy gwa ran tu ją ce de mo kra tycz ny spo -
sób po dej mo wa nia de cy zji o przy szło ści ROD. Stwo rzył
sze reg for mal nych do ku men tów i wy tycz nych ma ją cych
wspie rać za rzą dy ROD przy zwo ły wa niu, or ga ni za cji 
i prze pro wa dza niu ze brań usta wo wych, a tak że prze ka -
za niu ma jąt ku ROD na sto wa rzy sze nie, w przy pad ku
pod ję cia przez spo łecz ność ogro do wą de cy zji o opusz -
cze niu struk tur PZD.

Pre zy dium KR w sta no wi sku z dnia 21 lip ca 2014 r. 
w spra wie usta wo we go  obo wiąz ku zwo ła nia w ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych ze brań wszyst kich dział -
kow ców zwró ci ło się do za rzą dów ROD z przy po mnie -
niem o ko niecz no ści wy ko na nia obo wiąz ku usta wo we -
go, co po skut ko wa ło od by ciem, w ter mi nie od 21 lip ca
do 22 wrze śnia 2014 r., 1349 ze brań.

Kra jo wa Ra da PZD zwra ca się do za rzą dów ROD, 
w któ rych ze bra nia usta wo we jesz cze się nie od by ły, 
o zwo ła nie i prze pro wa dze nie ich zgod nie z za pi sa mi
usta wy, po nie waż w ten spo sób wszy scy dział kow cy ma -
ją za gwa ran to wa ne pra wo wy po wie dze nia się o przy -
szło ści swo ich ogro dów. Jest to pra wo dział kow ców i
nikt nie mo że im go ogra ni czać, ani na rzu cać roz wią zań. 

KRAJOWA RADA 
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

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

z dnia 25 wrze śnia 2014 r.

w spra wie od by wa ją cych się w ROD ze brań wszyst kich dział kow ców

War sza wa, dnia 25 wrze śnia 2014 r. 

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

z dnia 25 wrze śnia 2014 r.

w spra wie re gu la cji sta nu praw ne go grun tów ROD na pod sta wie
art. 76 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Od wie lu lat Zwią zek po dej mu je dzia ła nia zwią za ne z
re gu la cją sta nu praw ne go grun tów ROD. Dzia ła nia te
po le ga ją m.in. na po zy ski wa niu do ku men ta cji for mal no -
-praw nej, ujaw nia niu praw przy słu gu ją cych PZD do
grun tów ROD w księ gach wie czy stych, za bez pie cza niu

ist nie nia ROD w miej sco wych pla nach za go spo da ro wa -
nia prze strzen ne go, czy też obro nie ROD przed ne ga tyw -
ny mi skut ka mi rosz czeń. Dzię ki tym dzia ła niom
Związ ko wi uda ło się w sto sun ku do 27 tys. ha grun tów
ROD uzy skać pra wo użyt ko wa nia wie czy ste go, a do bli -
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sko 3 tys. ha grun tów ROD – pra wo użyt ko wa nia, po -
twier dzo ne sto sow ny mi de cy zja mi i wpi sa mi w księ dze
wie czy stej. Po zo sta ło jed nak oko ło 14 tys. ha grun tów
ROD, gdzie PZD nie jest w sta nie wy le gi ty mo wać się
ty tu łem praw nym. Do ty czy to za zwy czaj ROD za kła da -
nych przed 1981 r. przez gmi ny i za kła dy pra cy, od któ -
rych Zwią zek otrzy my wał tyl ko szcząt ko we do ku men ty.
Mi mo że PZD ani dział kow cy ni gdy nie wtar gnę li na te
grun ty bez praw nie, ak tu al nie mu szą zma gać się z pro -
ble ma mi zwią za ny mi z ich nie ure gu lo wa nym sta nem
praw nym. 

Dro gę do ure gu lo wa nia sy tu acji praw nej tych ROD
otwo rzy ła usta wa z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, któ ra stwo rzy ła moż li wość na -
by cia przez PZD pra wa użyt ko wa nia do grun tów ROD,
bę dą cych wła sno ścią Skar bu Pań stwa bądź jed no stek sa -
mo rzą du te ry to rial ne go, gdzie PZD do tej po ry nie był
w sta nie wy le gi ty mo wać się ty tu łem praw nym. 

Dzie więć mie się cy obo wią zy wa nia usta wy o ROD po -
ka za ło, że usta wa „dzia ła”! Dzię ki pra cy i za an ga żo wa -
niu or ga nów Związ ku, na pod sta wie art. 76 usta wy 
o ROD uda ło się już ure gu lo wać sy tu ację praw ną 24
ROD o po wierzch ni bli sko 113 ha. A to do pie ro po czą -
tek! Bo wiem zo sta ło zło żo nych 460 wnio sków o usta no -
wie nie na rzecz PZD pra wa użyt ko wa nia do oko ło 2804
ha grun tów ROD. Dal sze wnio ski są w przy go to wa niu. 

Jak po ka zu je prak ty ka, ure gu lo wa nie sy tu acji praw nej
ROD na pod sta wie usta wy o ROD nie jest pro stym za da -
niem. Aby uzy skać pra wo użyt ko wa nia na pod sta wie art.
76 trze ba wy ka zać, że w dniu wej ścia w ży cie tej usta wy
ogród speł niał jed ną z czte rech prze sła nek (te ren ROD
prze zna czo no w miej sco wym pla nie za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go pod ogród dział ko wy, al bo ROD funk -
cjo nu je po nad 30 lat, a na by cie wła sno ści grun tu przez
Skarb Pań stwa lub gmi nę na stą pi ło w związ ku z za kła -
da niem bądź funk cjo no wa niem na nim ogro du, al bo
ogród, w chwi li wej ścia w ży cie usta wy o pra cow ni czych
ogro dach dział ko wych z 1981 r. miał usta lo ną lo ka li za -
cję sta łą, al bo prze kształ cił się z ogro du cza so we go 
w sta ły na mo cy prze pi sów tej że usta wy). To czę sto wią -
że się z ko niecz no ścią zgro ma dze nia okre ślo nej do ku -
men ta cji, któ rą trze ba po zy skać, od szu kać bądź

od two rzyć. Pra cy nie uła twia ją rów nież or ga ny ad mi ni -
stra cji, któ re nie rzad ko zwle ka ją z wy da niem de cy zji o
prze ka za niu PZD w użyt ko wa nie grun tów ROD. 

Kra jo wa Ra da PZD stoi na sta no wi sku, że re gu la cja
sta nu praw ne go jak naj więk szej licz by grun tów ROD
jest klu czo wym za da niem dla Związ ku, moż li wym do
re ali za cji tyl ko dzię ki ak tyw nej współ pra cy OZ PZD 
z za rzą da mi ROD. Or ga ny te win ny wspól nie przy go to -
wy wać do ku men ty w ce lu zło że nia sto sow nych wnio -
sków do sta ro stów (w za kre sie grun tów Skar bu Pań stwa)
lub or ga nów wy ko naw czych jed no stek sa mo rzą du te ry -
to rial ne go (w za kre sie grun tów gmin, po wia tów i wo je -
wództw) o nie od płat ne na by cie przez PZD pra wa
użyt ko wa nia grun tów ROD. W dal szej ko lej no ści win ny
za dbać, aby usta no wio ne na rzecz PZD pra wo użyt ko -
wa nia zo sta ło ujaw nio ne w księ dze wie czy stej. Wnio ski
te nie po win ny na ru szać praw osób trze cich, a zwłasz -
cza użyt kow ni ków wie czy stych grun tów ROD np.
uwłasz czo nych za kła dów pra cy. W tych przy pad kach
pra wa PZD po win ny być do cho dzo ne w od ręb nych po -
stę po wa niach. Tam, gdzie or ga ny ad mi ni stra cji zwle ka -
ją z wy da niem de cy zji o prze ka za niu w użyt ko wa nie
grun tów ko niecz ne jest pod ję cie roz mów i przed sta wie -
nie ar gu men tów praw nych i spo łecz nych. Kra jo wa Ra da
PZD uwa ża, że w tych roz mo wach po moc na mo że być
umo wa z dnia 22.08.2014 r. za war ta po mię dzy PZD 
a Związ kiem Miast Pol skich, a tak że sta no wi sko Unii
Mia ste czek Pol skich za war te w li ście z dnia 31.08.2014 r.
skie ro wa nym do Kra jo wej Ra dy PZD. Po nad to, 
o wszyst kich pro ble mach zwią za nych z re gu la cją grun -
tów ROD na pod sta wie art. 76 usta wy o ROD ko niecz -
ne jest in for mo wa nie KR PZD, aby mo gła na szcze blu
kra jo wym pod jąć sto sow ne dzia ła nia.

Stwo rzo ne zo sta ły do bre wa run ki w usta wie o ROD,
aby roz wią zać pro blem grun tów o nie ure gu lo wa nym sta -
nie praw nym. Aby jed nak to się sta ło, po trzeb ny jest
zbio ro wy wy si łek wszyst kich struk tur Związ ku – za rzą -
dów ROD, okrę go wych za rzą dów i Kra jo wej Ra dy. Roz -
wią za nie te go pro ble mu jest obec nie prio ry te to wym
za da niem ca łe go Związ ku. Dla te go, do pó ki usta wa obo -
wią zu je ko rzy staj my z jej roz wią zań!

KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

War sza wa, dnia 25 wrze śnia 2014 r. 
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Pod czas trwa ją cej od dwóch mie się cy ak cji zbie ra nia
pod pi sów pod oby wa tel skim pro jek tem usta wy STOP
ROZBIÓRKOM ALTAN, uzy skał on po par cie prze szło
400 000 osób. Wy nik ten już dziś po zwa la stwier dzić, że
za ini cjo wa na przez Zwią zek kam pa nia po zy ska nia spo -
łecz ne go po par cia dla ini cja ty wy słu żą cej ochro nie praw
dział kow ców, po raz ko lej ny osią gnę ła suk ces. 

Po mi mo utrud nień wy ni ka ją cych z okre su trans for ma -
cji or ga ni za cyj nej ROD, a tak że prób dys kre dy to wa nia
na szej ak cji przez nie któ re me dia, na mie siąc przed ter -
mi nem za koń cze nia zbior ki pro jekt czte ro krot nie prze -
kro czył usta wo we wy mo gi sta wia ne przed ini cja ty wą
oby wa tel ską. Tym nie mniej, Kra jo wa Ra da PZD na dal
ape lu je do wszyst kich struk tur PZD i in dy wi du al nych
człon ków Związ ku o kon ty nu ację kam pa nii pro mo cyj -
nej pro jek tu. Je go zło że nie do Sej mu za pla no wa no na 
9 paź dzier ni ka br. Po zo sta ły więc jesz cze dwa ty go dnie
na wy ja śnia nie spo łe czeń stwu prze sła nek uza sad nia ją -
cych ko niecz ność zgło sze nia na szej ini cja ty wy oraz na
dal szą zbiór kę pod pi sów. 

Pa mię taj my o do świad cze niach z okre su sta rań o oby -
wa tel ski pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych. Ska la po par cia wy ra żo na pod pi sa mi oby wa te li
by ła wów czas istot nym ar gu men tem, któ ry po zwo lił nam

osią gnąć koń co wy suk ces, czy li prze ko nać po słów do
po par cia usta wy pro mo wa nej w ra mach ak cji OCALMY
OGRODY. 

Nie za leż nie od po wyż sze go, KR PZD pra gnie pod kre -
ślić, że ma so we po par cie dla pro jek tu oby wa tel skie go
jest ko lej nym do wo dem, iż śro do wi sko dział kow ców sta -
no wi jed ną z naj le piej zor ga ni zo wa nych i świa do mą
swych praw, grup spo łecz nych w Pol sce. Nie wąt pli wie
wpływ na ten stan rze czy ma wie lo let nie do świad cze nie
na szej spo łecz no ści we współ dzia ła niu dla za cho wa nia
wspól ne go do bra, ja kim są ogro dy. Po czy na jąc od po -
zio mu ROD, po przez szcze bel re gio nal ny, a na kra jo -
wym koń cząc, współ dzia ła jąc w  ra mach PZD dział -
kow cy po sie dli umie jęt ność współ pra cy, któ ra już wie lo -
krot nie przy no si ła im suk ces. Rów nież dzi siaj, kie dy
wal czy my o pra wa dział kow ców, za rów no z ROD pro -
wa dzo nych przez PZD, jak i tych, w któ rych dział kow -
cy pod ję li de cy zję o wy bo rze in nej dro gi, ca ły Zwią zek
po wi nien za an ga żo wać się w kam pa nię, któ rej ce lem jest
za gwa ran to wa nie ochro ny praw każ dej, z bli sko mi lio na
ro dzin, po sia da ją cych al ta nę na dział kach w ROD. 

Głę bo ko wie rzy my, że tak jak RAZEM OCALILIŚMY
OGRODY, tak i te raz RAZEM OCALIMY ALTANY.

KRAJOWA RADA 
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW 

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

z dnia 25 wrze śnia 2014 r.

w spra wie udzia łu struk tur oraz in dy wi du al nych człon ków Związ ku
w kam pa nii STOP ROZBIÓRKOM ALTAN

War sza wa, dnia 25 wrze śnia 2014 r. 

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

z dnia 25 wrze śnia 2014 r.

w spra wie wy bo rów sa mo rzą do wych

Kra jo wa Ra da PZD uzna je, że Zwią zek po wi nien ak -
tyw nie uczest ni czyć w zbli ża ją cych się wy bo rach sa mo -
rzą do wych, któ re ma ją za sad ni cze zna cze nie dla lo su
ty się cy ogro dów dział ko wych w Pol sce. De cy zje, ja kie
za pa da ją na szcze blu gmin i in nych jed no stek sa mo rzą -
do wych, rzu tu ją bez po śred nio na funk cjo no wa nie ROD.
Spra wy pla no wa nia prze strzen ne go, in we sty cji ko mu -
nal nych, po dzia łu środ ków pu blicz nych i roz wią zy wa -

nia lo kal nych pro ble mów spo łecz nych ma ją pierw szo -
pla no we zna cze nie dla funk cjo no wa nia oraz wła ści we go
wy ko rzy sta nia ogro dów ja ko urzą dzeń uży tecz no ści pu -
blicz nej słu żą cych spo łecz no ściom lo kal nym.

Pro ble my dział kow ców są czę sto pro ble ma mi wszyst -
kich miesz kań ców i dla te go mu szą być roz wią zy wa ne
przy czyn nym udzia le sa mych za in te re so wa nych. Dział -
kow cy nie mo gą po zo sta wać pa syw ni w swo ich spra wach.
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Ko niecz na jest ich ak tyw na po sta wa wy bor cza. Nie po -
win ni śmy po zo sta wać na ubo czu w imię błęd nie ro zu mia -
nej apo li tycz no ści. Na sza or ga ni za cja ma obo wią zek brać
czyn ny udział w ży ciu pu blicz nym dla do bra ogro dów,
dział kow ców oraz spo łe czeń stwa. Dla te go też Kra jo wa
Ra da PZD uzna je za ko niecz ne i wła ści we zwró ce nie się
do wszyst kich dział kow ców i or ga nów Związ ku o po -
wszech ny udział w wy bo rach sa mo rzą do wych. 

Uczest ni cząc w tych wy bo rach, gło suj my na lu dzi, któ -
rzy nas nie za wie dli w prze szło ści i któ rzy nie tyl ko do -
brze zna ją, ale ro zu mie ją na sze pro ble my. Przy szli
re pre zen tan ci dział kow ców w sa mo rzą dach lo kal nych
mu szą więc znać nie tyl ko ro lę speł nia ną przez ROD, ale
tak że ist nie ją ce pro ble my do ty czą ce kon kret nych ogro -
dów. W prze ciw nym wy pad ku znacz nie ogra ni czo ne bę -
dą ich moż li wo ści na le ży te go dba nia o in te re sy dział-
kow ców. Dla te go po pie raj my przede wszyst kim ugru po -
wa nia, ko mi te ty i po szcze gól nych kan dy da tów, któ rzy
do tych czas się spraw dzi li, za wsze sta jąc po stro nie dział -
kow ców i Związ ku. Za kres na sze go po par cia po wi nien
być sze ro ki, ale mu si to być po par cie świa do me, czy li
po dyk to wa ne roz sąd ną oce ną do tych cza so wej współ pra -
cy. Kie ruj my się fak ta mi, niech lek ko rzu ca ne obiet ni ce
nie przy sło nią nam praw dzi we go ob li cza oso by, ko mi te -
tu i ugru po wa nia, za bie ga ją cych o na sze po par cie. Na -
le ży spra wie dli wie roz li czać po li ty ków i par tie z ich
obiet nic i pro gra mów. Oce niaj my kan dy da tów po ich do -
ko na niach, bo zbyt czę sto za po wie dzi przed wy bor cze
roz mi ja ją się z rze czy wi sto ścią po wy bor czą. Szu kaj my
więc lu dzi, któ rzy nas nie za wie dli w prze szło ści i któ rzy
nie tyl ko do brze zna ją, ale ro zu mie ją na sze pro ble my. 

Ostat nie trud ne la ta do brze nam uwi docz ni ły na ko go
mo gli śmy li czyć w wal ce o pra wa dział kow ców i ogro -
dów dział ko wych. Pa mię taj my zwłasz cza, któ re ugru po -
wa nia od po cząt ku wspie ra ły nas w na szej wal ce 
o uchwa le nie no wej usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych. Swo ją po sta wą udo wod ni ły w prak ty ce, że
są wia ry god ny mi i spraw dzo ny mi part ne ra mi. Po dob ną
po sta wą wy ka za li licz ni sa mo rzą dow cy, któ rzy czyn nie
wspie ra li dział kow ców w ich ba ta lii o za cho wa nie ogro -
dów dział ko wych. Pa mię taj my o nich przy urnach wy -
bor czych. Po trze bu je my bo wiem spraw dzo nych part ne -
rów po li tycz nych w na szych sta ra niach o ochro nę i roz -
wój ogrod nic twa dział ko we go.   

Z te go wzglę du Kra jo wa Ra da wzy wa struk tu ry PZD
w okrę gach i ROD, aby w swo jej bie żą cej dzia łal no ści
uwzględ ni ły tak waż ny te mat, jak  nad cho dzą ce wy bo ry
sa mo rzą do we. Za le ca się współ pra cę z ugru po wa nia mi
po li tycz ny mi i ko mi te ta mi wy bor czy mi, któ re dzia ła ją
wspól nie z na szą or ga ni za cją i uwzględ nia ją in te re sy
dział kow ców i Związ ku. Do bór part ne rów i ko ali cjan -
tów mu si wy ni kać z do tych cza so wych po zy tyw nych do -
świad czeń, któ re gwa ran tu ją re ali za cję za dań dla do bra
śro do wi ska dział ko we go. W szcze gól no ści na le ży mieć
na uwa dze współ pra cę z ty mi ugru po wa nia mi, któ re w
swo ich dzia ła niach wspie ra ły i współ pra co wa ły z PZD 
i ro dzin ny mi ogro da mi dział ko wy mi. Wspie ra jąc kon -
kret ne ugru po wa nia i kan dy da tów na le ży na dal kie ro wać
się za sa dą, że mu szą uwzględ niać w swo ich pro gra mach
wy bor czych in te re sy oraz pra wa dział kow ców, da jąc tym
sa mym gwa ran cję, że skła da ne de kla ra cje bę dą re ali zo -
wa ne po wy bo rach.

KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW     

War sza wa, dnia 25 wrze śnia 2014 r. 

III. NOWY STATUT PZD

1. Projekt Statutu gotowy!

Jed nym z waż niej szych obo wiąz ków, ja kie no wa usta -
wa na ło ży ła na PZD, jest uchwa le nie no we go sta tu tu.
Cho dzi o do sto so wa nie ustro ju Związ ku i pod sta wo wych

re gu la cji we wnętrz nych do usta wy o ROD. Sta tut re gu -
lu je bo wiem pra wa i obo wiąz ki człon ków Związ ku oraz
funk cjo no wa nia PZD ja ko sto wa rzy sze nia ogro do we go.
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We dług no wej usta wy, sta tut po wi nien być uchwa lo ny
do po ło wy 2015 r. 

Jed nak in ten syw ne pra ce nad tym do ku men tem trwa -
ją już od wie lu mie się cy. W tym cza sie od by to sze reg po -
sie dzeń spe cjal nej Ko mi sji Sta tu to wej zło żo nej z przed-
sta wi cie li dział kow ców z ca łej Pol ski. Ze brał się rów -
nież Ze spół Do rad ców, któ ry me ry to rycz nie wspo ma ga
Ko mi sję. Wy ni kiem tych prac by ło opra co wa nie pierw -
szej wer sji pro jek tu sta tu tu, któ ry – po przy ję ciu przez
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD – zo stał skie ro wa ny do
sze ro kiej kon sul ta cji z dział kow ca mi, za rzą da mi ROD 
i in ny mi or ga na mi Związ ku.  W tym ce lu wy da no spe -
cjal ną bro szu rę z pro jek tem w na kła dzie 10.000 eg zem -
pla rzy, któ re tra fi ły do wszyst kich ogro dów w Pol sce.
Po nad to za miesz czo no ten do ku ment na stro nie in ter ne -
to wej www.pzd.pl. 

W wy ni ku tak sze ro kich kon sul ta cji zgło szo no do Kra -
jo wej Ra dy wie le wnio sków i pro po zy cji, zwłasz cza od
26 przed zjaz do wych kon fe ren cji de le ga tów, wie lu ROD
oraz in dy wi du al nych dział kow ców. Wszyst kie zo sta ły
roz pa trzo ne przez Ko mi sję Sta tu to wą, któ ra do ko na ła
nie zbęd nych po pra wek w pro jek cie. Dzię ki te mu pro jekt
zo stał udo sko na lo ny, aby speł niał nie tyl ko wy mo gi pra -
wa, ale rów nież ocze ki wa nia śro do wi ska pol skich dział -
kow ców. W kon se kwen cji Kra jo wa Ra da PZD pod ję ła
w dniu 25 wrze śnia br. uchwa łę o przy ję ciu pro jek tu sta -
tu tu i je go skie ro wa niu pod ob ra dy Kra jo we go Zjaz du
De le ga tów. Jed no cze śnie Kra jo wa Ra da uzna ła, że pra -
ce nad pro jek tem po win ny po trwać do dnia Zjaz du, że -
by uchwa lo ny sta tut czy nił za dość wszel kim wy mo gom. 

Sam pro jekt za wie ra wie le no wych roz wią zań, któ re
ma ją nie tyl ko do sto so wać sta tut do no wej usta wy, ale
rów nież uspraw nić dzia łal ność ogro dów i ca łe go Związ -
ku. Do naj waż niej szych z nich moż na za li czyć: 

• zwięk sze nie upraw nień i od po wie dzial no ści ROD i
okrę gów za po dej mo wa ne dzia ła nia po przez za gwa -
ran to wa nie więk szej sa mo dziel no ści praw nej; 

• kom plek so we za pi sy okre śla ją ce szcze gó ło we za sa -
dy na by wa nia i wy ga śnię cia pra wa do dział ki 
w ROD;

• wpro wa dze nie no wej ka te go rii człon ko stwa współ -
dzia ła ją ce go dla osób nie ma ją cych dział ki w ROD

pro wa dzo nym przez PZD, aby nie ogra ni czać człon -
ko stwa Związ ku, ale umoż li wić przy na leż ność do
PZD jak naj szer sze mu gro nu za in te re so wa nych;

• moż li wość za cho wa nia człon ko stwa dla dział kow -
ców, któ rych ogro dy wy od ręb ni ły się ze struk tur
PZD;

• usta no wie nie no wych jed no stek or ga ni za cyj nych 
– kół człon kow skich – zrze sza ją cych człon ków
współ dzia ła ją cych;

• znie sie nie ko mi sji roz jem czych ja ko ob li ga to ryj nych
or ga nów dzia ła ją cych w jed nost kach PZD i prze nie -
sie nie dzia łal no ści roz jem czej na po ziom fa kul ta tyw -
nie po wo ły wa nych sta łych ko mi sji pro ble mo wych; 

• wpro wa dze nie no wych za sad uzu peł nia nia bra ków
w skła dach or ga nów, któ re uspraw nią pro ces do ko -
opa ta cji i umoż li wią wal nym ze bra niom we ry fi ka cję
po wo ła nych osób;  

• no we za sa dy do ty czą ce opłat i skład ki człon kow -
skiej, za pew nia ją ce spraw ne funk cjo no wa nie ogro -
dów i Związ ku oraz gwa ran tu ją ce, aby każ dy dział-
ko wiec pro por cjo nal nie przy czy niał się do po kry wa -
nia kosz tów funk cjo no wa nia ROD;

• usta no wie nie dla mał żon ków bę dą cych człon ka mi
PZD ulgi w za kre sie obo wiąz ku uisz cze nia skład ki
człon kow skiej – każ dy z nich opła ci skład kę w wy -
so ko ści 50%;

• upo waż nie nie wal ne go ze bra nia do ob ni że nia opła ty
ogro do wej wo bec dział kow ców, któ rzy po no szą z in -
ne ob cią że nia fi nan so we prze zna czo ne na dzia łal -
ność ROD;

• prze dłu że nie ter mi nu od by cia wal nych ze brań 
w ROD do 15 ma ja.

To tyl ko nie któ re z no wych roz wią zań w pro jek cie 
sta tu tu. Za chę ca my do za po zna nia się z tym do ku men -
tem. Pro jekt do stęp ny jest na stro nie in ter ne to wej
www.pzd.pl. Jak wspo mi na no, pra ce nad tym do ku men -
tem bę dą trwa ły do 23 paź dzier ni ka br., kie dy to pro jekt
zo sta nie przed ło żo ny do uchwa le nia przez Kra jo wy
Zjazd De le ga tów PZD. 

Za kła da się, że no wy sta tut wej dzie ży cie od 1 stycz -
nia 2015 ro ku.

TT

2. Opłata wynikająca z § 148 ust. 4 i 5 projektu Statutu PZD 

Zgod nie z prze pi sa mi ustaw pra wo o sto wa rzy sze niach
(Dz. U. 1989 nr 20 poz. 104) oraz usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych (Dz. U. 2014 poz. 40) – każ da or -

ga ni za cja po za rzą do wa ja ką jest sto wa rzy sze nie ogro do -
we, utrzy mu je się sa ma z skła dek człon kow skich i in -
nych opłat zbie ra nych w ra mach struk tur or ga ni za cji.
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Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych oprócz
wpro wa dze nia no wej for my or ga ni za cji – sto wa rzy sze -
nia ogro do we go, jed no cze śnie moc no ogra ni czy ła moż -
li wo ści jej utrzy my wa nia. Usta wo daw ca ma jąc na
wzglę dzie cel pu blicz ny oraz wyż sze ce le dzia łal no ści
sta tu to wej sto wa rzy szeń ogro do wych wpro wa dził za kaz
pro wa dze nia dzia łal no ści go spo dar czej. Za wę zi ło to wła -
ści wie spo sób fi nan so wa nia kosz tów dzia łal no ści or ga -
ni za cji.

Po wszech nie wia do mo, że pro wa dze nie ja kiej kol wiek
dzia łal no ści or ga ni za cyj nej po cią ga za so bą kosz ty ob -
słu gi fi nan so wej, ob słu gi praw nej, płac pra cow ni ków i
spe cja li stów, ob słu gi bie żą cej i ad mi ni stra cyj nej oraz in -
nych opłat pu blicz no praw nych. Ta kie kosz ty bę dzie po -
no sić każ da or ga ni za cja bez wzglę du na jej wiel kość czy
też za kres dzia ła nia. Do dat ko wo w or ga ni za cjach dział -
ko wych do cho dzą szcze gól ne kosz ty za rza dza nia ogro -
da mi dział ko wy mi, ob słu gi te re no wo -praw nej, wy stę po-
wa nia w po stę po wa niach ad mi ni stra cyj nych, pro wa dze -
nia ne go cja cji z or ga na mi ad mi ni stra cji pu blicz nej itp.

Pa ra dok sal nie, im więk sza or ga ni za cja dział ko wa –
tym mniej sze kosz ty jej utrzy ma nia bę dzie po no sić po -
szcze gól ny dział ko wiec. Tak jest wła śnie w Pol skim
Związ ku Dział kow ców. Wy ni ka to nie tyl ko z więk szej
ilo ści dział kow ców, któ rzy opła ca ją opła ty ogro do we,
ale tak że z te go, że ogro dy w du żej czę ści nie mu szą po -
no sić kosz tów wy spe cja li zo wa nej ob słu gi fi nan so wej
czy praw nej – ko rzy sta jąc z te go co ofe ru ją jed nost ki te -
re no we i kra jo we. Oprócz te go, jed na więk sza or ga ni za -
cja ma więk szy wpływ i moż li wo ści re du ko wa nia
kosz tów w opar ciu o ne go cja cje z róż ny mi part ne ra mi.

Po nad to, po wyż sze ob cią że nia fi nan so we nie są zwią -
za ne z dzia łal no ścią człon kow ską or ga ni za cji, a za rzą -
dza niem ogro da mi, re ali zo wa nym na wszyst kich
szcze blach PZD. Na le ży przy tym pa mię tać, że usta wa o
ro dzin nych ogro dach dział ko wych wpro wa dzi ła roz -
dziel ność po mię dzy człon ko stwem w or ga ni za cji a po -
sia da niem dział ki w ogro dzie przez nią za rzą dza ną.
Za tem bez od po wied niej re gu la cji sta tu to wej mo gło by
się zda rzyć, że oso by ko rzy sta ją ce z dzia łek w ROD je -
dy nie ja ko dział kow cy, a nie człon ko wie PZD, nie po -
no si li by opłat w związ ku z dzia łal no ścią ogro du.
Wy cho dząc z ta kie go za ło że nia, oraz ze wzglę du na wy -
móg art. 47 ust. 1 punkt 3 usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, wpro wa dzo no do pro jek tu sta tu tu za pis 
§ 148 ust. 4 i ust. 5, któ ry jest wła śnie re ali za cją obo -
wiąz ku po kry wa nia kosz tów dzia łal no ści ogro dów przez
wszyst kich dział kow ców z nich ko rzy sta ją cych.   

Ro lą Kra jo wej Ra dy PZD bę dzie okre śle nie cał ko wi -
tych kosz tów dzia łal no ści or ga ni za cyj nej zwią za nej z za -
rzą dza niem ogro da mi dział ko wy mi oraz za sad udzia łu
ogro dów w ich fi nan so wa niu (wy so kość kosz tów, ich po -
dział na po szcze gól ne szcze ble or ga ni za cji itp.). Wy zna -
czo ną przez Kra jo wą Ra dę opła tę bę dą uwzględ niać
wal ne ze bra nia ogro do we przy po dej mo wa niu uchwał w
za kre sie opłat ogro do wych obo wią zu ją cych wszyst kich
dział kow ców z da ne go ogro du. Me cha nizm ten, przy po -
wyż szych za ło że niach, po zwo li utrzy mać ogro dy dział -
ko we oraz po móc w po kry wa niu kosz tów ogro do wej
dzia łal no ści na wyż szych szcze blach, przy jak naj mniej -
szym ob cią że niu po stro nie in dy wi du al nych dział kow -
ców.

Ar tur Le mań ski
OZ Gdańsk

3. Komisje Rozjemcze PZD oraz ich dalsze funkcjonowanie w ramach
nowego Statutu PZD 

Ak tu al ny stan praw ny de fi niu je po stę po wa nie przed
ko mi sja mi roz jem czy mi w struk tu rach Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców (zwa ne go da lej „PZD”) ja ko dwu in -
stan cyj ne. Na po zio mie ro dzin nych ogro dów dział-
ko wych (da lej zwa nych „ogro da mi”) dzia ła ją ko mi sje
roz jem cze, któ rych orze cze nia pod le ga ją od wo ła niu do
Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej. 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.

Okrę go we Ko mi sje Roz jem cze pro wa dzą w okrę gach
dzia łal ność orze ka ją cą i roz jem czą. W ra mach ogro dów
ko mi sje roz jem cze zaj mu ją się oprócz ww. dzia łal no ści,

me dia cja mi w spo rach po mię dzy człon ka mi zwy czaj ny -
mi.

W usta wie pra wo o sto wa rzy sze niach z dnia 7 kwiet -
nia 1989 r. (Dz. U. z 1989 r. nr 20 poz. 104) brak za pi su
mó wią ce go, że sto wa rzy sze nia ma ją obo wią zek po wo -
ła nia ja kich kol wiek or ga nów me dia cyj nych, np. or ga nów
o na zwie ko mi sje roz jem cze. Jej art. 2 mó wi że: „sto wa -
rzy sze nie sa mo dziel nie okre śla m.in. swo je struk tu ry or -
ga ni za cyj ne”, na stęp nie w art. 10 pkt 5 jest mo wa, że:

„sta tut sto wa rzy sze nia okre śla w szcze gól no ści wła dze
sto wa rzy sze nia, tryb do ko ny wa nia ich wy bo ru, uzu peł -
nia nia skła du oraz ich kom pe ten cje”, a w art. 11 jest mo -
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wa, że „sto wa rzy sze nie jest obo wią za ne po sia dać za rząd
i or gan kon tro li we wnętrz nej”.

Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 
13 grud nia 2013 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 40) w art. 44
na kła da na sto wa rzy sze nia: „moż li wość okre śla nia w sta -
tu cie try bu 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”.

Przy to czo ne re gu la cje praw ne dwóch naj waż niej szych
ustaw do ty czą cych funk cjo no wa nia Sto wa rzy sze nia ja -
kim jest PZD nie na kła da ją obo wiąz ku po wo ły wa nia or -
ga nów me dia cyj nych.

Obec nie pod sta wą praw ną funk cjo no wa nia ko mi sji roz -
jem czych w struk tu rach PZD są prze pi sy wy ni ka ją ce z:

1. Sta tu tu PZD;
2. Re gu la mi nu Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go (§ 42

oraz § 43);
3. Re gu la mi nu po stę po wa nia Ko mi sji Roz jem czych

PZD uchwa lo ne go w dniu 7 grud nia 2006 r. przez
Kra jo wą Ko mi sję Roz jem czą PZD;

4. Uchwa ły nr 1/2014 z dnia 14 mar ca 2014 r. Kra jo wej
Ko mi sji Roz jem czej PZD w spra wie in ter pre ta cji po -
sta no wień Re gu la mi nu Po stę po wa nia Ko mi sji Roz -
jem czych PZD w świe tle za pi sów usta wy z dnia 
13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych oraz zwe ry fi ko wa ne go Sta tu tu PZD.

Je śli cho dzi o dzia łal ność ko mi sji roz jem czych, to wy -
da je się, iż za mysł ich po wo ła nia był słusz ny i uza sad nio -
ny. Mia ły dzia łać dla do bra dział kow ców i ogro dów.
Jed nak że w trak cie wie lo let nie go funk cjo no wa nia po ka -
za ły, że ich dzia łal ność, szcze gól nie na szcze blu ogro -
dów, nie od po wia da ce lom, do ja kich zo sta ły po wo ła ne.
Oczy wi ście moż na uznać, iż część ko mi sji roz jem czych
w ogro dach wy wią zy wa ła się ze swo ich obo wiąz ków 
z na le ży tą sta ran no ścią i za an ga żo wa niem, roz wią zu jąc
spraw nie wie le pro ble mów.

Jed nak że ze szcze gó ło wej ana li zy ich dzia łal no ści uzu -
peł nio nej wie dzą uzy ska ną w wy ni ku sze ro kich kon sul -
ta cji prze pro wa dzo nych wśród dział kow ców wy ni ka, że
jest ona w wie lu ogro dach w znacz nym stop niu ogra ni -
czo na lub wręcz za nie cha na. Wy ni ka to przede wszyst -
kim z fak tu, że człon ko wie ko mi sji roz jem czych,
dzia ła ją cy spo łecz nie, nie zbyt chęt nie an ga żu ją się w

roz pa try wa nie spo rów po mię dzy swo imi są sia da mi
dział kow ca mi. 

Kra jo wa Ra da PZD pod da ła tekst za pro po no wa ne go
sta tu tu sze ro kim kon sul ta cjom, za rów no na szcze blu
okrę go wym, jak i ogro do wym. Do Ze spo łu Do rad ców
ds. Sta tu tu PZD, po wo ła ne go przy Kra jo wej Ra dzie
PZD, wpły nę ły wnio ski za wie ra ją ce po stu la ty, aby nie
li kwi do wać ko mi sji roz jem czych. Wnio sko daw cy uwa -
ża ją, iż są one po trzeb ne oraz, że speł nia ją swo ją do tych -
cza so wą ro lę. Na le ży jed nak za uwa żyć, że bar dzo czę sto
po stu la ty o po zo sta wie niu ko mi sji roz jem czych pod no -
szo ne są przez dział kow ców, nie zna ją cych no wej usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, któ ra wie le
do tych cza so wych kom pe ten cji ko mi sji roz jem czych
prze nio sła na są dy po wszech ne, jak np. roz pa try wa nie
wy po wie dzeń umów dzier ża wy dział ko wej.

Ze spół Do rad ców ds. Sta tu tu PZD, po ana li zie wszyst -
kich po stu la tów do ty czą cych dzia łal no ści ko mi sji roz -
jem czych, sfor mu ło wał za pis § 45 no we go Sta tu tu PZD
w spo sób na stę pu ją cy:

„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, po -
wo ły wać i od wo ły wać ko mi sje pro ble mo we sta łe i do raź -
ne, ja ko jed nost ki po moc ni czo – do raź ne, w szcze gól -
no ści moż na po wo ły wać ko mi sje do ba da nia wy stę pu ją -
cych spo rów i pro po no wa nia roz strzy gnięć w tych spra -
wach”.

Za pro po no wa ny za pis jest zro zu mia ły. Wy ni ka z nie go
jed no znacz nie, że na wszyst kich szcze blach PZD, za rzą -
dza ją ce jed nost ki or ga ni za cyj ne bę dą mo gły, w za leż no -
ści od swo ich po trzeb, po wo ły wać ko mi sje, ja ko
jed nost ki po moc ni czo – do raź ne. W ogro dach bę dą de cy -
do wać o tym za rzą dy ogro dów, na to miast na szcze blu
okrę go wym, okrę go we za rzą dy. Pra wi dło we funk cjo no -
wa nie ww. ko mi sji bę dzie za le żeć wy łącz nie od sa mych
dział kow ców.

Słusz ność za pro po no wa nych roz wią zań zwe ry fi ku je
czas, szcze gól nie je śli cho dzi o szcze bel naj niż szy 
w struk tu rach PZD, czy li ogro dy. Jed nak że wy da je się,
że roz wią za nie przy ję te po sze ro kich kon sul ta cjach jest
za do wa la ją ce. Ozna cza to, iż spra wy nie za strze żo ne dla
kom pe ten cji są dów, np. spo ry po mię dzy dział kow ca mi,
bę dą mo gły być na dal roz pa try wa ne przez ko mi sje, ja ko
jed nost ki po moc ni czo – do raź ne. I nie ma prze szkód, że -
by funk cjo no wa ły one pod na zwą ko mi sji roz jem czych

Jo lan ta Żmi jew ska-Sia dak
Rad ca praw ny OZ Wro cław
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Wej ście w ży cie no wej usta wy o ROD z 13 grud nia
2013 r. spo wo do wa ło w myśl art. 68 ko niecz ność uchwa -
le nia no we go sta tu tu sto wa rzy sze nia ogro do we go PZD.

Z uwa gi na pod da nie tek stu sta tu tu sze ro kim kon sul ta -
cjom na szcze blu okrę go wym, a przede wszyst kim ogro -
do wym oraz na pły wa ją cy mi pro po zy cja mi i uwa ga mi ze
stro ny sze ro ko ro zu mia ne go śro do wi ska dział kow ców,
za sad nym wy da je się przy bli że nie tych za gad nień, któ -
re wpro wa dza ją no we kon struk cje sta tu to we. Po dyk to -
wa ne jest to tro ską o peł ne zro zu mie nie tych za pi sów,
któ re z po zo ru wy da wać się mo gą trud ny mi i bu dzić tym
sa mym oba wę o ich wpro wa dze nie w ży cie i przy ję cie
się w dział ko wych re aliach.

Jed nym z pod sta wo wych za gad nień, któ re mu szą zna -
leźć się w oma wia nym sta tu cie, jest okre śle nie ro dza jów
człon ko stwa w sto wa rzy sze niu oraz praw i obo wiąz ków
z tym zwią za nych.

Przy go to wa ny pro jekt no we go sta tu tu PZD prze wi -
dział trzy ro dza je człon ko stwa. Jest to: człon ko stwo
zwy czaj ne, człon ko stwo wspie ra ją ce i człon ko stwo
współ dzia ła ją ce. Dwie pierw sze gru py człon ków zna ne
są z re gu la cji po przed nie go sta tu tu, a tym sa mym przy -
ję ły się w po wszech nej prak ty ce.

Kil ka słów na le ży za tem po świę cić ostat niej z wy mie -
nio nych ka te go rii tj. człon kom współ dzia ła ją cym i ro li
ja ką ma ją speł niać w przy szło ści. Na wstę pie przy po -
mnieć na le ży, iż no wa usta wa o ROD roz dzie li ła nie ro -
ze rwal ne do tąd po łą cze nie mię dzy pra wem do dział ki 
i człon ko stwem w PZD. Jest to wy ni kiem wy da ne go
orze cze nia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z 11 lip ca 
2012 r. Moż li we jest za tem po sia da nie pra wa dzier ża wy
dział ko wej do in dy wi du al nej dział ki z jed no cze snym
bra kiem człon ko stwa w sto wa rzy sze niu ogro do wym.

Sko ro za tem trwa le roz dzie lo no oba przy to czo ne pra -
wa, to moż li wa po win na być tak że i sy tu acja, kie dy
człon ko stwo w sto wa rzy sze niu ogro do wym na by wa oso -
ba nie po sia da ją ca dział ki w ROD. Od po wie dzią na to
za gad nie nie jest treść § 16 pro jek tu sta tu tu, któ ry sta no -
wi, iż człon kiem współ dzia ła ją cym mo że być peł no let nia
oso ba fi zycz na, któ ra nie ma pra wa do dział ki lub też po -
zy ska niem ta kie go pra wa jest za in te re so wa na. Do za dań
zaś człon ków współ dzia ła ją cych na le ży me ry to rycz ne
wspar cie w re ali za cji za dań i ce lów Związ ku, tak że 
z moż li wo ścią wspar cia ma te rial ne go.

Gru pa człon ków współ dzia ła ją cych po sia dać win na swo -
je okre ślo ne miej sce. Zgod nie z pro po zy cją sta tu to wą, two -
rzyć bę dą oni tzw. ko ła człon kow skie. Ko ła te, sku pio ne
bę dą przy od po wied nim okrę go wym za rzą dzie dla któ re go
człon ko wie współ dzia ła ją cy sta no wić bę dą swo istą po moc

i wspar cie w re ali za cji po wie rzo nych za dań.
Tak zor ga ni zo wa ne ko ła, po przez swo ją pra cę, słu żyć

bę dą mo gły wspar ciem i ra dą dla po szcze gól nych ogro -
dów dział ko wych – bez wąt pie nia wśród człon ków
współ dzia ła ją cych znaj dą się oso by z od po wied nim
przy go to wa niem za wo do wym i fa cho wym, co umoż li wi
sku tecz ne wspar cie trud nej pra cy spo łecz nej w ROD
(ogrod ni cy, bu dow lań cy czy praw ni cy).

Na le ży tak że pa mię tać i o tej gru pie do tych cza so wych
człon ków – dział kow ców, któ rych ogro dy pod ję ły de cy -
zję o za ło że niu od ręb ne go sto wa rzy sze nia i opusz cze nia
tym sa mym do tych cza so wych struk tur Związ ko wych.
Su we ren na de cy zja więk szo ści użyt kow ni ków dzia łek,
nie mo że jed no cze śnie wy mu szać na po zo sta łej gru pie
dział kow ców ko niecz no ści wy zby cia się człon ko stwa –
„mój ogród wy cho dzi z PZD a ja w nim zo sta ję”. 

Każ da zaś gru pa człon ków win na po sia dać swo je
struk tu ry, aby móc efek tyw nie i w opar ciu o prze pi sy
pra wa sku tecz nie dzia łać i or ga ni zo wać się. To wła śnie
na le ży ro zu mieć pod za gad nie niem wal ne go ze bra nia
ko ła człon kow skie go czy też je go za rzą du.

Na le ży jed no cze śnie ja sno stwier dzić, ja ko od po wiedź
na po ja wia ją ce się oba wy ze stro ny nie któ rych ROD, iż
człon ko wie współ dzia ła ją cy nie bę dą mo gli brać udzia -
łu w wal nych ze bra niach ogro do wych z czyn nym i bier -
nym pra wem wy bor czym. Ja sno to po twier dza za pis 
§ 56 pro jek tu sta tu tu. Ozna cza to, że nie bę dą po sia da li
oni pra wa do gło so wa nia jak i moż li wo ści by cia wy bra -
nym do or ga nów sta tu to wych w da nym ogro dzie.

Nie za cho dzi za tem w ogó le oba wa, iż mo gli by się oni
stać „za rzą dem bis” czy ja ką kol wiek for mą opo zy cji do
za rzą dów w ROD. Zwy czaj nie nie bę dzie ku te mu żad -
nych pod staw praw nych.

Abs tra hu jąc jed nak od po wyż sze go stwier dzić na le ży, że
na wet gdy by ta ka moż li wość by ła praw nie do pusz czal na, to
i tak wy bór da nej oso by do okre ślo ne go or ga nu w ogro dzie
za le ży od de cy zji sa mych dział kow ców, któ rzy po przez gło -
so wa nie udzie la ją da nej oso bie man da tu.  

Ota cza ją cy nas świat cią gle się zmie nia i ewo lu uje.
Wy mu sza to usta wicz ną ko niecz ność do sto so wa nia się
do no wych re aliów i wy zwań przed ja ki mi przy cho dzi
sta nąć. Tak że i pol skie ogrod nic two dział ko we po dą żać
mu si za zmie nia ją cy mi się uwa run ko wa nia mi.

Je śli za tem ist nieć bę dzie gru pa osób, któ re z roż nych
po wo dów nie bę dą po sia dać dział ki w ogro dzie pro wa -
dzo nym przez PZD, a mi mo to swo ją pra cą chęt ni by li -
by do wspar cia za dań w sto wa rzy sze niu ogro do wym, to
zwy czaj nie nie moż na przed ni mi za mknąć drzwi.

/-/ Jan Stań czyk – mgr pra wa
Czło nek Ze spo łu Do rad ców

ds. Sta tu tu PZD   

4. Członkowie współdziałajàcy – kim sà i jaka jest ich rola?
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9 stycz nia i 19 wrze śnia za pa dły dwa wy ro ki Na -
czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go, któ re po twier dzi -
ły, że ko niecz na jest jak naj szyb sza zmia na prze pi sów
pra wa bu dow la ne go.

Od kil ku mie się cy Na czel ny Sąd Ad mi ni stra cyj ny ba -
da czy al ta ny w ro dzin nych ogro dach dział ko wych ma -
ją pa ra me try zgod ne z pra wem. Nie ste ty, lu ki w pra wie

bu dow la nym po wo du ją, że za pa da ją ko lej ne, nie ko rzyst -
ne dla dział kow ców wy ro ki. Na ka zy roz biór ki do ty ka ją
nie win nych dział kow ców, któ rzy zbu do wa li swo je al ta -
ny w do brej wie rze, a przede wszyst kim w prze świad -
cze niu, że są zgod ne z li te rą pra wa i re gu la mi nem
ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Nie ste ty, w nie któ -
rych sy tu acjach, pra wo oka zu je się bez względ ne. 

IV. STOP ROZBIÓRKOM ALTAN

1. Działkowcy walczà o altany

Ab sur dal ne wy ro ki

Po twier dze niem te go jest ko lej ny, dość krzyw dzą cy
wy rok NSA, któ ry za padł 19 wrze śnia br. Ca ła spra wa
ro ze gra ła się o al ta nę war szaw skie go mał żeń stwa, któ -
rej po wierzch nia wy no si 24 m2. Pro ble ma tycz ny oka zał
się jed nak 11 me tro wy ta ras, z któ rym al ta na two rzy
obiekt o łącz nej po wierzch ni 35 m2. NSA, po wo łu jąc się
na za pi sy pra wa bu dow la ne go obo wią zu ją ce w 2007 r. 
– wte dy al ta na zo sta ła wy bu do wa na – uznał, że obiekt
o ta kich pa ra me trach wy ma ga po zwo le nia na bu do wę.
Ab surd ca łej sy tu acji po le ga jed nak na tym, że od stycz -
nia te go ro ku obo wią zu je no wa usta wa o ROD zgod nie

któ rą al ta ny w ROD mo gą mieć po wierzch nię do 35 m2.
Al ta na bę dą ca przed mio tem spra wy jest więc zgod na 
z obo wią zu ją cym  dziś pra wem. Wy rok NSA na ka zu ją -
cy roz biór kę jest nie zwy kle krzyw dzą cy. Wią że się on
bo wiem z tym, że dział kow cy bę dą mu sie li zbu rzyć swo -
ją al ta nę je dy nie dla za sa dy. Je że li bo wiem bę dą chcie li
wy bu do wać w jej miej scu iden tycz ny obiekt, o do kład -
nie tych sa mych pa ra me trach i kon struk cji, nikt nie bę -
dzie mógł się do nich przy cze pić i za rzu cić im, że zro bi li
to nie zgod nie z pra wem. 

To nie pierw szy ta ki wy rok

Rów nie ab sur dal ny wy rok NSA wy dał 9 stycz nia 
2014 r., kie dy to po parł sta no wi sko Nad zo ru Bu dow la ne -
go, iż z usta wy pra wo bu dow la ne wy ni ka, że bez de cy -
zji o po zwo le niu na bu do wę w ogro dzie dział ko wym
moż na po sta wić je dy nie al ta nę po zba wio ną li tych ścian,
czy li obiekt przy po mi na ją cy wia tę. Pa trząc na to, że al -
ta ny w ROD od za wsze by ły ma ły mi dom ka mi re kre -
acyj no -wy po czyn ko wy mi nie trud no się do my ślić, że na

pal cach jed nej rę ki moż na po li czyć te al ta ny, któ re by ło -
by zgod ne z de fi ni cją na któ rą po wo łu je się NSA. Ozna -
cza to więc, że w świe tle wy ro ku Na czel ne go Są du
Ad mi ni stra cyj ne go nie mal każ dy z 900 000 dział kow -
ców zła mał pra wo bu dow la ne. Czy jed nak moż na po są -
dzać wszyst kich dział kow ców o to, że jaw nie do pu ści li
się ła ma nia pra wa? Jest to chy ba moc no wąt pli we.

Ko ło ra tun ko we

W ca łej tej sy tu acji je dy nym ko łem ra tun ko wym dla
dział kow ców   mo że oka zać się oby wa tel ski pro jekt usta -
wy „Stop roz biór kom al tan”, któ ry ma na ce lu no we li za -
cję pra wa bu dow la ne go. Pro jekt usta wy za kła da
bo wiem, że obiek ty wzno szo ne przez dział kow ców bę -
dą okre śla ne mia nem „al ta ny dział ko wej”. Bu do wa tych
nie wiel kich bu dyn ków re kre acyj no -wy po czyn ko wych,
o po wierzch ni za bu do wy do 35 m2 i wy so ko ści 5 m (przy

da chu pła skim 4 m), na dal ma być wol na od obo wiąz ku
uzy ska nia po zwo le nia na bu do wę. Co naj waż niej sze,
usta wa ob ję ła by ochro ną tak że obiek ty zbu do wa ne do -
tych czas. Wa run kiem jest aby ich wy mia ry mie ści ły się
w nor mach do tych czas za pi sa nych dla „al tan”. Dzię ki ta -
kiej zmia nie wie lu dział kow ców, w tym mał żeń stwo 
z War sza wy, któ rych te raz cze ka po stę po wa nie eg ze ku -
cyj ne, mo że unik nąć na ka zów roz biór ki. 
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Po zło że niu do Mar szał ka Sej mu pro jek tu usta wy z za -
łą czo nym wy ka zem pod pi sów oby wa te li Ko mi tet „Stop
roz biór kom al tan” bę dzie ocze ki wał na  je go de cy zję,
zgod nie, z któ rą:

1. W przy pad ku stwier dze nia, że treść pro jek tu usta wy
lub uza sad nie nia jest zmie nio na, Mar sza łek Sej mu 
w dro dze po sta no wie nia, w ter mi nie 14 dni od dnia
wnie sie nia pro jek tu, od ma wia je go przy ję cia;

2. W przy pad ku uza sad nio nych wąt pli wo ści co do pra -
wi dło wo ści zło że nia wy ma ga nej licz by pod pi sów
oby wa te li, Mar sza łek Sej mu w ter mi nie 14 dni od
dnia wnie sie nia pro jek tu, zwra ca się do Pań stwo wej
Ko mi sji wy bor czej o stwier dze nie, czy jest zło żo na
wy ma ga na licz ba pod pi sów. PKW do ko nu je czyn -
no ści spraw dza ją cych w ter mi nie 21 dni;

3. Je że li Pań stwo wa Ko mi sja Wy bor cza stwier dzi, że
pra wi dło wo zło żo na licz ba pod pi sów jest mniej sza
niż wy ma ga na, Mar sza łek Sej mu od ma wia nada nia
bie gu pro jek to wi usta wy. Po sta no wie nie Mar szał ka
Sej mu w tej spra wie wraz z uza sad nie niem do rę cza
się nie zwłocz nie peł no moc ni ko wi ko mi te tu.

4. Po sta no wie nie to mo że być za skar żo ne do Są du Naj -
wyż sze go.

5. Je śli pro jekt usta wy speł nia wszyst kie wy mo gi Mar -
sza łek Sej mu kie ru je pro jekt usta wy do pierw sze -
go czy ta nia w Sej mie i za wia da mia o tym peł no-
moc ni ka ko mi te tu. 

6. Pierw sze czy ta nie pro jek tu usta wy na po sie dze -
niu Sej mu prze pro wa dza się w ter mi nie 3 mie się -
cy od da ty wnie sie nia pro jek tu usta wy do Mar-
szał ka Sej mu lub po sta no wie nia Są du Naj wyż sze -
go stwier dza ją ce go pra wi dło wo zło żo ną licz bę pod -
pi sów.

7. Peł no moc nik ko mi te tu re pre zen tu je ko mi tet w cza sie
pierw sze go czy ta nia w Sej mie, pod czas któ re go
przed sta wia za ło że nia oby wa tel skie go pro jek tu, jak
i w cza sie prac ko mi sji.

Nie przy słu gu je mu pra wo wy co fa nia pro jek tu oraz
pra wo wpro wa dza nia do nie go au to po pra wek. 

O prze bie gu prac sej mo wych nad pro jek tem „Stop roz -
biór kom al tan” bę dzie my in for mo wa li na stro nie in ter ne to -
wej www.pzd.pl/al ta ny oraz w ko lej nych nu me rach
„Biu le ty nu In for ma cyj ne go”. Za chę ca my dział kow ców do
śle dze nia tej spra wy, gdyż do ty czy ona nie mal wszyst kich,
spo śród mi lion użyt kow ni ków dzia łek w ROD. 

(mz)

2. Co po zło˝eniu projektu „STOP ROZBIÓRKOM ALTAN” w Sejmie?

Z tre ścią pro jek tu moż na za po znać się na www.pzd.pl/al ta ny
(MZ)

Szanse na wejście w życie projektu zainicjowanego przez PZD są duże. Do dnia

zamknięcia bieżącego numeru „Biuletynu Informacyjnego” podpisało się pod nim

ponad 600 000 tysięcy osób. 9 października projekt trafi do Sejmu, gdzie o jego dalszych

losach zdecydują posłowie. Należy mieć nadzieję, że nie będą utrudniali uchwalenia

ustawy „Stop rozbiórkom altan”, bo co do tego, że zmianan absurdalnych przepisów

jest konieczna chyba nikogo nie trzeba przekonywać.
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No wa usta wa o ROD obo wią zu je za le d wie kil ka mie -
się cy i już sta ła się ce lem ata ku. Oto do Są du Naj wyż sze -
go (SN) wy stą pi ły dwa sto wa rzy sze nia zwal cza ją ce
usta wę i PZD. Jed no z Pod kar pa cia, gru pu ją ce by łych
pre ze sów ROD, któ rzy sa mo wol nie za własz czy li nie któ -
re ogro dy z te re nu Kro sna i Prze my śla. A dru gie z Ma ło -
pol ski – zrze sza ją ce garst kę nie za do wo lo nych dzia ła czy
z by łym pre ze sem OZ na cze le – któ re na wet nie fi gu ru -
je w KRS i praw nie nie ist nie je. Wsku tek skarg tak „re -
pre zen ta tyw nych” or ga ni za cji eks per ci SN spo rzą dzi li
ana li zę usta wy i uzna li, że część jej za pi sów bu dzi wąt -
pli wo ści kon sty tu cyj ne. SN po pro sił więc Rzecz ni ka
Praw Oby wa tel skich (RPO) o roz wa że nie za skar że nia
usta wy do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go (TK). Obec nie
RPO ba da spra wę. Uzy skał już sta no wi sko od re sor tu in -
fra struk tu ry i roz wo ju, któ ry nie po dzie lił za strze żeń do
usta wy oraz pod kre ślił ak cep ta cję spo łecz ną dla jej za pi -
sów. Jed nak osta tecz nej de cy zji RPO jesz cze nie pod jął.
Usta wa mo że więc jesz cze zo stać za skar żo na.

Dział kow cy ma ją nie po ko ją ce po czu cie déjà vu.
Wszak ini cja ty wa za ne go wa nia po przed niej usta wy roz -
po czę ła się wła śnie od SN i RPO, dzia ła ją cych wsku tek

skarg tzw. nie za leż nych sto wa rzy szeń. Re zul ta tem tam -
tej ak cji był wy rok TK, któ ry gro ził po zba wie niem dział -
kow ców praw do grun tów i ma jąt ku. Nie dzi wi więc ich
zde cy do wa na re ak cja na dzia ła nia RPO. W co raz licz -
niej na pły wa ją cych pro te stach i ape lach dział kow cy da -
ją wy raz swo je mu obu rze niu. No wa usta wa cie szy się
bo wiem po wszech nym po par ciem i jest in ten syw nie
wdra ża na w nie mal 5 tys. ogro dów. Zo sta ła uchwa lo na 
w ra mach ini cja ty wy oby wa tel skiej wszczę tej przez sa -
mych dział kow ców, któ rzy ze bra li po nad 900 tys. pod pi -
sów. Na to miast jej uchwa le nie by ło wy ni kiem rzad kie go
kon sen su su po li tycz ne go, gdyż za przy ję ciem usta wy po -
sło wie za gło so wa li nie mal jed no gło śnie.  

Pró ba pod wa że nia no wej usta wy jest za tem nie zro zu -
mia ła. Wśród dział kow ców jest ona od bie ra na ja ko szu -
ka nie ko lej ne go pre tek stu do pod wa że nia ich praw do
grun tów. Za czy na ją do mi no wać gło sy, że dział kow cy nie
za zna ją spo ko ju do pó ty, do pó ki obo wią zu je usta wa, któ -
ra nie po zwa la na swo bod ne przej mo wa nie te re nów po
ogro dach. Dla te go ca łe śro do wi sko dział ko we an ga żu je
się w obro nę no wej usta wy o ROD.

TT 

V. WYSTÑPIENIE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 

1. Rzecznik Praw Obywatelskich atakuje nowà ustaw´ o ROD

„Mie li śmy na dzie ję, że w Pa ni oso bie ma my so jusz ni -
ka, tym cza sem sta ła się Pa ni na szym wro giem. Z te go po -
wo du prze ży wa my wiel kie roz cza ro wa nie” – tak
roz po czy na się list dział kow ców z ROD  „Wrzos” 
w Koń skich  do Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich. Po mi -
mo bra ku po zy tyw ne go, czy wręcz ja kie go kol wiek, od -
ze wu dział kow cy nie pod da ją się i nie usta ją w pi sa niu
ko lej nych li stów i sta no wisk ape lu jąc do pro fe sor Ire ny
Li po wicz o grun tow ną ana li zę praw ną usta wy i wczy ta -
nie się w set ki otrzy ma nych sta no wisk na pi sa nych przez
ty sią ce dział kow ców. 

„Do pie ro co ode tchnę li śmy z ulgą, a już oka zu je się,
że wal ka nie jest skoń czo na, że po raz ko lej ny pró bu je
się nam ode brać ogro dy dział ko we” – alar mu ją dział -
kow cy z ROD „Gra ni ca” w Świ no uj ściu. Nie po kój

wśród dział kow ców zno wu po wró cił. Za ta ki stan rze -
czy od po wia da m.in. Rzecz nik Praw Oby wa tel skich. Do -
tych cza so we dzia ła nia prof. Li po wicz zmie rza ją ce do
uni ce stwie nia obo wią zu ją cej za le d wie od 9 mie się cy
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, ode bra ne
zo sta ły ja ko roz po czę cie nie przy chyl nej kru cja ty i na -
gon ki prze ciw ko dział kow com, ogro dom i Pol skie mu
Związ ko wi Dział kow ców. „Po raz pierw szy Rzecz nik
Praw Oby wa tel skich wy stę pu je prze ciw ko usta wie, któ -
ra na ro dzi ła się z oby wa tel skiej ini cja ty wy” – pi szą zdzi -
wie ni wy stą pie niem RPO dział kow cy z ROD „Mar-
ty ni ce” we Wro cła wiu. I to nie by le ja kiej ini cja ty wy, tyl -
ko ta kiej pod któ rą pod pi sa ło się bli sko mi lion dział kow -
ców, ich ro dzin i przy ja ciół. „Pa ni urząd ma w ty tu le
przy miot nik oby wa tel ska, co ozna cza, że oby wa te le po -
win ni być pod mio tem, a nie przed mio tem dzia ła nia” –

2. Działkowcy nieustajàco piszà i apelujà do Rzecznika 
Praw Obywatelskich
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czy ta my w sta no wi sku dział kow ców z ROD im. T. Ko -
ściusz ki w Ust ce. „Pa ni wy stą pie nie jest po wo dem te go,
iż ko lej ny raz prze ży wa my strach i oba wę przed utra tą
wszyst kie go, co wy pra co wa li śmy wła sny mi rę ka mi i przy
zna czą cym wkła dzie fi nan so wym z na szych mar nych,
gło do wych rent i eme ry tur. Dział kow cy i sta tu to we or ga -
ny na sze go ogro du pro szą Pa nią Rzecz nik o nie roz krę -
ca nie ko lej nej kru cja ty prze ciw ko dział kow com i nie
kie ro wa nie no wej usta wy dział ko wej do Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go” – czy ta my w li ście dział kow ców z ROD
„Pod Dę ba mi” w Ze grzu Po łu dnio wym. W po dob nym
to nie pi szą tak że in ni użyt kow ni cy dzia łek, m.in. z Ostro -
wa Wiel ko pol skie go: „dzi wi nas fakt, że RPO nie dzia ła
dla do bra oby wa te li, tyl ko prze ciw ko nim. Ape lu je my 
o za nie cha nie tych dzia łań”. Jed no cze śnie pi szą cy wie -
lo krot nie pod kre śla ją, że a ta kie dzia ła nia nie bę dzie ni -
gdy przy zwo le nia i zgo dy śro do wi ska dział ko we go.
Wła śnie dla te go dział kow cy nie usta ją w pi sa niu li stów,
pod kre śla jąc w nich to, co jest istot ne i suk ce syw nie po -
mi ja ne, a co ma klu czo we zna cze nie w tej spra wie. 
W rze czy wi sto ści bo wiem wy stą pie nie RPO do wi ce mi -
ni ster In fra struk tu ry i Roz wo ju to pró ba pod wa że nia za -
pi sów no wej usta wy, któ ra nie ma żad nych pod staw czy
to praw nych, czy me ry to rycz nych. 

Usta wa o ROD, któ ra we szła w ży cie 19 stycz nia 2014
ro ku w peł ni za bez pie cza pra wa i obo wiąz ki dział kow -
ców po nad to jej za pi sy speł nia ją wy mo gi de mo kra tycz -
ne go pań stwa, od kre śla ją wol ność zrze sza nia się oby -
wa te li, roz wią zu ją spra wy funk cjo no wa nia, or ga ni za cje
i za kła da nie ogro dów dział ko wych. Uchwa lo ne prze pi sy
do ty czą ce re for my ogrod nic twa dział ko we go umoż li wia -
ją też każ de mu ogro do wi wy brać, czy chce być da lej za -
rzą dza ny przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców, czy też
po wo łać no we sto wa rzy sze nie i wy od ręb nić się z ist nie -
ją cych do tąd struk tur. „Dzi siaj to MY de cy du je my o przy -
szło ści te go skraw ka zie mi i pra gnie my, aby na sza wo la
zo sta ła usza no wa na, a nie by ła przy czy ną tarć po li tycz -
nych i biz ne so wych. Dla nas oby wa te li Pol ski jest nie
zro zu mia łe, aby w pań stwie de mo kra tycz nym Rzecz nik
Praw Oby wa tel skich su ge ro wał de le ga li za cję or ga ni za -
cji spo łecz nej dzia ła ją cej zgod nie z po sza no wa niem pol -
skie go i mię dzy na ro do we go pra wa” – pi szą dział kow cy
z Gu bi na. Prze pi sy no wej usta wy dział ko wej są sfor mu -
ło wa ne ja sno i przej rzy ście. „Spo sób wy bo ru sto wa -
rzy sze nia umoż li wia nam dział kow com pod ję cie de cy zji,
w tak waż nej spra wie w spo sób kla row ny i de mo kra tycz -
ny” – pod kre śla ją dział kow cy z ROD „Gro no” w Zie lo -
nej Gó rze. 

Nietrud no za uwa żyć ogrom ne po par cie, ja kim w dal -
szym cią gu wśród użyt kow ni ków dzia łek cie szy się Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców. To sy tu acja dość nie spo-
dzie wa na dla prze ciw ni ków Związ ku. W swo ich li stach

dział kow cy po ka zu ją, że nie da li i nie da ją się zwieść
próż nym obiet ni com i po tra fią od dzie lić ziar no od plew.
„Je że li dział kow cy chcą być człon ka mi PZD to dla cze go
ma się im tę or ga ni za cję roz wią zy wać?  Li kwi da cja PZD
jest nie zgod na z Kon sty tu cją, gdyż są oby wa te le, któ rzy
chcą do niej na le żeć. Pań stwo nie mo że po zba wiać oby -
wa te li wol no ści zrze sza nia się i wy bo ru or ga ni za cji, do
któ rej na le żą”– pi sze Zo fia Woj sław z ROD „Re laks” 
w Eł ku. Sło wa dział kow ców po twier dza ją tak że wy ni ki
od by tych ze brań usta wo wych, pod czas któ rych użyt kow -
ni cy dzia łek w ROD ma so wo wska zu ją, że chcą po zo -
stać w struk tu rach PZD. Fakt, że to sa mi dział kow cy
zde cy du ją, ja ka bę dzie przy szłość ich ogro du jest naj -
wyż szym wy ra zem de mo kra cji. „By re for ma ogrod nic -
twa dział ko we go w Pol sce prze bie ga ła spraw nie
usta wo daw ca po zo sta wił Pol ski Zwią zek Dział kow ców
ja ko sto wa rzy sze nie, któ re ma tę re for mę wpro wa dzić 
w ży cie. Na szym zda niem jest to roz wią za nie wła ści we”
– pi sze Ko le gium Pre ze sów ROD z No wej So li, No we -
go Mia stecz ka i By to mia Od rzań skie go. „Po win na Pa ni
za py tać, dla cze go tak wy bie ra my i wziąć na szą de cy zję
pod roz wa gę. To dla te go, że ogól no pol ska or ga ni za cja
chro ni nas przed za pę da mi de we lo pe rów, pry wat nych in -
we sto rów i nie po ha mo wa nym pę dem za zy skiem, któ ry
nie ste ty od wie lu lat jest po wo dem ata ków na ogro dy
dział ko we w Pol sce” – wy ja śnia ją swój wy bór dział kow -
cy ROD „Miesz ko” w Rze szo wie. W li stach po ja wia ją
się też za pew nie nia, że użyt kow ni cy ROD po tra fią do ce -
niać za an ga żo wa nie, trud i wy si łek oraz po zy tyw ną ro -
lę, ja ką peł ni po za rzą do wa i spo łecz na or ga ni za cja PZD
wzglę dem dział kow ców i ogro dów. Wy zwa nia, przed
któ ry mi stoi śro do wi sko dział ko we są ogrom ne i spro -
stać im mo że wy łącz nie pręż na or ga ni za cja z wy raź nie
za ry so wa nym pro gra mem, za kła da ją cym ewo lu cyj ny
roz wój. „W okre sie wal ki o swo je pra wa zro zu mie li śmy,
że na szczę ście ma my or ga ni za cję, sil ną jed no ścią i li -
czeb no ścią, bez któ rej nie da li by śmy so bie ra dy. I wła śnie
to do brze zro zu mie li śmy. Nie ste ty PZD jest ca ły czas
„ością w gar dle” dla wie lu śro do wisk, tak że są dow ni -
czych. My ślę, że im bar dziej ata ko wa ny jest Zwią zek, tym
bar dziej dział kow cy do strze ga ją po trze bę je go po sia da -
nia i są zde ter mi no wa ni by go bro nić” – pi szą dział kow -
cy ROD „Pod Bo rem” w Prą do ci nie. Dział kow cy
prze ko nu ją, że za rów no Pol ski Zwią zek Dział kow ców,
jak i obec na usta wa wspól nie da ją osto ję i gwa ran cję ist -
nie nia ogro dów w Pol sce, speł nia jąc tym sa mym ocze ki -
wa nia dział kow ców i za bez pie cza jąc ich pra wa do
użyt ko wa nia dzia łek, w upra wę któ rych wło ży li cięż ką
pra cę wła snych rąk, nie szczę dząc przy tym wy so kich
na kła dów fi nan so wych. Bez Związ ku, któ ry stoi na stra -
ży prze strze ga nia za pi sów usta wy, wie le ogro dów 
w mia stach po pro stu mo że znik nąć.  Tyl ko dzię ki in ten -
syw nym dzia ła niom PZD od wie lu lat uda je się ochro nić
wciąż ata ko wa ne ogro dy dział ko we i dział kow ców. 
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Dział kow cy nie zga dza ją się też z su ge stią prof. Li po -
wicz, ja ko by Try bu nał Kon sty tu cyj ny na ka zał li kwi da cję
PZD. Pod kre śla ją przy tym istot ny fakt, że ża den or gan
pań stwo wy nie mo że na ka zać li kwi da cji or ga ni za cji
zrze sza ją cej oby wa te li te go pań stwa. „Oby wa te le ma ją
pra wo zrze szać się w spo sób wol ny i nie za leż ny. Na kaz
li kwi da cji PZD był by więc sprzecz ny z tym pra wem”
– wy ja śnia Ka zi mierz Le mań ski z ROD „Re laks” w Eł -
ku. Rzecz nik Praw Oby wa tel skich po wi nien stać na stra -
ży prze strze ga nia pra wa, a oka zu je się, że dą ży do
li kwi da cji nie za leż nej or ga ni za cji PZD. „Ma my peł ną
świa do mość, że nie wszyst kim po do ba się no wa usta wa
dział ko wa i znaj du ją się nie licz ne gru py dą żą ce do roz -
bi cia Sto wa rzy sze nia PZD i kosz tem dział kow ców chcą
re ali zo wać wła sne in te re sy”– pi szą do Rzecz ni ka Praw
Oby wa tel skich dział kow cy z ROD im. 1 Ma ja -Wol ność
w Czę sto cho wie.

Dział kow cy w wy stą pie niu RPO za uwa ża ją też pew ne -
go ro dza ju lek ce wa że nie ro li i kom pe ten cji pol skie go
Par la men tu oraz spe cja li stów w dzie dzi nie pra wa, któ -
rzy opra co wy wa li za pi sy no wej usta wy dział ko wej. „Za -
le d wie nie wie le po nad pół ro ku te mu za pi sy tej że usta wy
by ły szcze gó ło wo ba da ne i ana li zo wa ne przez sztab
praw ni ków w par la men cie. Czy za tem su ge ru je Pa ni ja -
ko by nie do peł ni li oni swo ich obo wiąz ków i za ak cep to -
wa li usta wę nie zgod ną z Kon sty tu cją?” – dzi wią się
dział kow cy ROD Sie kier ki II w War sza wie. Zda niem
dział kow ców Rzecz nik Praw Oby wa tel skich swo im wy -
stą pie niem, nie tyl ko da ła sy gnał, ja ko by wspie ra ła atak
na ogrod nic two dział ko we, ale tak że ośmie szy ła Sejm,
Se nat i Pre zy den ta RP ja ko usta wo daw ców, któ rzy przy -
ję li wa dli wą – zda niem RPO – obo wią zu ją cą usta wę 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. „W na szym od czu -
ciu, swo im wy stą pie niem, nie tyl ko wspie ra Pa ni atak na
ogrod nic two dział ko we, ale tak że ośmie sza Pa ni Sejm RP
ja ko usta wo daw cę, obo wią zu ją cej od stycz nia bie żą ce -
go ro ku, usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych” 
– pi szą in struk to rzy ogro do wi z ROD „Pod zam cze” 
w Wał brzy chu. „Roz dra py wa nie dzi siaj świe żej jesz cze
usta wy jest nie do rzecz no ścią, któ ra moc no pod wa ża
war tość par la men ta ry zmu pol skie go. Te wszyst kie za rzu -
ty for mu ło wa ne pod ad re sem no wej usta wy, in spi ro wa ne
z tzw. „źró deł nie za do wo lo nych” nie mo gą być trak to -
wa ne po waż nie przez tak wy so ki urząd, ja kim jest urząd
Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich” – za uwa ża ją dział kow -
cy szcze ciń scy. Nie trud no bo wiem za uwa żyć wpływ
nie któ rych sto wa rzy szeń ogro do wych na po glą dy prof.
Ire ny Li po wicz. „Są to lu dzie, któ rzy nie po tra fią nic sa -
mi wy pra co wać, ma ło te go nie ma ją więk sze go po par cia
w mi lio no wej spo łecz no ści dział ko wej. Ta kim lu dziom nie
na le ży da wać wia ry w szcze re in ten cje, że po tra fią roz -
bu do wać czy ulep szyć ruch dział ko wy w Pol sce” – pod -
su mo wu je dzia łal ność ów sto wa rzy szeń Woj ciech Go la

z Gnie zna. „RPO, któ ry  po wi nien  wspie rać  i  bro nić
słab szych, a  nie  bro nić  szu mo win  i  roz ra bia ków  usu -
nię tych  z  PZD  za  nie prze strze ga nie  re gu la mi nu” – pi -
szą z ko lei dział kow cy Ma rio la  i  An drzej  Czwoj drak 
z Ko strzy na n. Od rą. Dział kow cy są zdzi wie ni, że skraj -
ne po glą dy nie licz nej, zbun to wa nej gru py osób, skon -
flik to wa nych z PZD są dla Rzecz ni ka Praw Oby wa-
tel skich prio ry te tem i po wo du ją ne go wa nie obo wią zu ją -
cych ure gu lo wań za war tych w usta wie. „Ty sią ce hek ta -
rów ogro dów dział ko wych i garst ka urzęd ni ków PZD jest
so lą w oku dla pew nej gru py za wist nych lu dzi. Ci pseu -
do dzia ła cze to oso by, któ re do nie daw na peł ni ły funk cje
w or ga nach PZD ła miąc przy tym prze pi sy obo wią zu ją -
ce go pra wa, a przede wszyst kim prze pi sy do ty czą ce funk -
cjo no wa nia ROD” – pod su mo wu ją uczest ni cy Kon fe -
ren cji Szko le nio wej SSI OZ Ślą skie go PZD. Dział kow -
cy za uwa ża ją, że RPO wy stę pu jąc prze ciw ko oby wa tel -
skiej usta wie pro mu je in te re sy sto wa rzy szeń ogro dów
dział ko wych z wo je wództw ma ło pol skie go i pod kar pac -
kie go. Jed nak prof. Li po wicz nie za in te re so wa ła się na -
wet tym, czy ist nie ją one zgod nie z pra wem, czy
pro wa dzą choć by je den ogród i w czy im in te re sie owe
„sto wa rzy sze nia” wy stę pu ją, bo prze cież nie w in te re sie
pra wie mi lio na oby wa te li, któ rzy oby wa tel ski pro jekt
po par li. „Bez a pe la cyj nie bul wer su ją cym jest fakt, iż nikt
nie po fa ty go wał się by zwe ry fi ko wać czy przy to czo ne
'Sto wa rzy sze nie Ma ło pol skie' jest gdzie kol wiek za re je -
strowa ne! Ogól nie do stęp ny re jestr KRS nie wy ka zu je ist -
nie nia ta kie go sto wa rzy sze nia, nie jest ono ni gdzie
za re je stro wa ne tak że ja ko sto wa rzy sze nie zwy kłe” – alar -
mu ją uczest ni cy kon fe ren cji przed zjaz do wej OZ To ruń -
sko -Wło cław skie go.

W za an ga żo wa niu się Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich
w spa wy do ty czą ce usta wy o ROD do strze ga ją dział -
kow cy se rię dzia łań po dej mo wa nych prze ciw usta wie
przez śro do wi ska, któ re z ideą ogrod nic twa dział ko we -
go nie ma ją nic wspól ne go. „Za ła twia ją wy łącz nie wła -
sne in te re sy kosz tem praw dzi wych dział kow ców” – pi szą
dział kow cy z ROD „Mi ko ła ja Ko per ni ka” w Olsz ty nie.

Dział kow cy są bar dzo zdzi wie ni wy stą pie niem prof.
Ire ny Li po wicz, bo wiem przez wie le lat wal ki dział kow -
ców o swo je pra wa i prze trwa nie ogro dów dział ko wych
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich nie chciał udzie lić jaw -
ne go po par cia i sta nąć w ich obro nie po mi mo ty się cy
ape li i próśb zgła sza nych na pi śmie. Ni ko go chy ba nie
po win no dzi wić, że dział kow cy są już nie co zmę cze ni
ca łą za wie ru chą wo kół ogro dów. Dział kow cy wie dzą, że
wal ka wła dzy  o grun ty ogro dów dział ko wych trwa na -
dal, bo grun ty to wiel kie pie nią dze do wzię cia przez de -
we lo pe rów i in ne pod mio ty go spo dar cze. „Pa ni Rzecz nik
tę wal kę kon ty nu uje. Cóż to za bo ha ter stwo wal czyć 
i nisz czyć słab sze go, nisz czyć je go je dy ną osto ję, ja ką
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jest je go wła sna or ga ni za cja. Hi sto ria uczy i ta ki spo sób
po stę po wa nia  wła dzy w od nie sie niu do oby wa te li od po -
wied nio na zy wa” – pi sze dział ko wiec Ja nusz Pa proc ki.
„Wy ka za na przez Pa nią „szcze gól na tro skli wość” 
o kon sty tu cyj ność nie któ rych za pi sów no wej usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych nie jest nie ste ty kom pa -
ty bil na z kon sty tu cyj ną obro ną praw oby wa te la” – pi szą
dział kow cy z ROD „Bia ły Ka mień" w Wał brzy chu. Jed -
no cze śnie użyt kow ni cy dzia łek pod kre śla ją, że osią gnię -
ty kom pro mis w spra wie funk cjo no wa nia ru chu dział-
ko we go w Pol sce na le ży chro nić na wszel kie spo so by.
„Żad ne dzia ła nia zmie rza ją ce do zmia ny usta wy nie są
po trzeb ne” – pod kre śla ją dział kow cy ROD „Re laks” 
z Bia ło gar du. „Nie moż na po zwo lić na jej znisz cze nie w
imię za spo ko je nia chę ci wzbo ga ce nia się śro do wi ska de -
we lo pe rów. Bo prze cież to le ży u pod staw wy stą pie nia
Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich” – pi szą z ko lei dział -
kow cy z ROD „To po lan ka” w Łań cu cie.

Dział kow cy któ rzy two rzą po nad mi lio no wą gru pę
spo łecz ną  pro te stu ją też prze ciw ko pod mio to we mu trak -
to wa niu. „Pa ni nie bro ni spo łe czeń stwa, tyl ko wy sta wia
nas Pa ni na sprze daż” - pi szą kan dy da ci na dział kow -
ców ze bra ni na szko le niu w Rze szo wie. „Ruch dział ko -
wy po trze bu je Pa ni do brej wo li i po par cia dla usta wy 
o ROD z dn. 13.12.2013 r., aby uchro nić en kla wy zie le -
ni i ci szy, któ ry mi są ro dzin ne ogro dy dział ko we przed li -
kwi da cją” – pi sze dział ko wiec z ROD „Na uczy ciel” 
w Kra ko wie. Dział kow cy pro szą prof. Ire nę Li po wicz,
by prze my śla ła czy ro bie nie ko lej nej re wo lu cji w pra wie
dział ko wym bę dzie do bre dla dział kow ców. „Czy Pa ni
Rzecz nik za mie rza przy czy nić się do roz bi cia ogrod nic -
twa dział ko we go sta jąc po stro nie lu dzi biz ne su, czy ha -
ją cych na prze ję cie atrak cyj nych te re nów, któ re dziś
słu żą kil ku mi lio nom mniej za moż nych Po la ków?”– py -
ta ją dział kow cy z ROD im. 2 Ar mii Woj ska Pol skie go 
w Po zna niu. Dział kow cy pod kre śla ją, że już po raz wtó -
ry zmu sze ni są sa mi za dbać o swo je in te re sy i umo co -
wa nie praw ne swe go by tu w pań stwie oby wa tel skim. Ty

bar dziej li czą więc na wspar cie RPO w wal ce o za cho -
wa nie na szych ogro dów w obec nym kształ cie praw nym.
„W imie niu ogrom nej rze szy dział kow ców są dzi my, że
prze ana li zu je Pa ni jesz cze raz tę spra wę i nie do pu ści do
zmia ny usta wy” – pi szą dział kow cy z ROD „Le śny” 
w Ma łej Hu cie. Ogro dy dział ko we to pol skie dzie dzic -
two na ro do we, to ka pi tał, któ ry po win ni śmy chro nić. 
„W ogro dach dział ko wych ca łe po ko le nia Po la ków uczy -
ły się sza cun ku do zie mi i jej owo ców, do cięż kiej pra cy
w ogro dzie, ale też do świad cza ły efek tów swo jej pra cy.
Są też sym bo lem do brej or ga ni za cji dział kow ców zrze -
szo nych” – pi szą in struk to rzy SSI PZD – Okrę go we go
Za rzą du Ślą skie go w Ka to wi cach pod kre śla jąc, że tyl ko
RPO nie do ce nia ani dział kow ców ani po zy ty wów pły -
ną cych z ogro dów. Wy stą pie nie RPO utwier dzi ło je dy nie
dział kow ców w prze ko na niu, że nie mo gą ufać Rzecz -
ni ko wi Praw Oby wa tel skich,  a tak że in nym or ga nom
wła dzy pań stwo wej. 

Co raz czę ściej wśród dział kow ców po ja wia się opi nia,
że prof. Ire na Li po wicz igno ru jąc ty sią ce li stów, któ re 
w cią gu ostat nich mie się cy tra fi ły na jej biur ko, po ka zu -
je swój praw dzi wy sto su nek do śro do wi ska dział ko we go,
a jest nim cał ko wi te lek ce wa że nie. Czy tak po wi nien po -
stę po wać Rzecz nik Praw Oby wa tel skich, któ ry rze ko mo
jest po to, by bro nić oby wa te li? Igno ro wa nie ma so wych
li stów dział kow ców po wo du je, że co raz wię cej osób jest
roz cza ro wa nych ta ką po sta wą RPO. Swo je emo cje 
i prze my śle nia od zwier cie dla ją w li stach, któ re sta ją się
przez to co raz bar dziej kry tycz ne. Py ta niem re to rycz nym
po zo sta je czy Pa ni Rzecz nik czy ta ła choć je den z tych
li stów, któ re każ de go dnia tra fia ją pod ad res jej biu ra?
Trud no nie od nieść wra że nia, że in sty tu cja Rzecz ni ka
Praw Oby wa tel skich jest tyl ko ko lej nym pu stym urzę -
dem, któ ry ma słu żyć wła dzy, a nie oby wa te lo wi. Prof.
Li po wicz cięż ko na ta ką opi nię pra cu je. Mi mo mil cze nia
dział kow cy wciąż cze ka ją. Na sło wo, gest, do brą wo lę.
Czy się do cze ka ją? 

AH

3. Czy RPO przerwie milczenie?

Już po nad ty siąc zbio ro wych i in dy wi du al nych li stów
dział kow ców za le ga na biur ku Rzecz nik Praw Oby wa tel -
skich. W ten spo sób wy ra ża ją oni swój zde cy do wa ny
sprze ciw wo bec szko dli wych dzia łań po dej mo wa nych

przez prof. Ire nę Li po wicz. Wszyst ko wska zu je jed nak na
to, że RPO nie trak tu je dział kow ców do koń ca po waż nie,
gdyż przez trzy mie sią ce nie po fa ty go wa ła się, by od po -
wie dzieć na cho ciaż  jed no z wy stą pień dział kow ców.
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Ca łe na pię cie na li nii dział kow cy – RPO roz po czę ło się
kil ka mie się cy te mu, a do kład nie w czerw cu br. Wte dy to
RPO w swo im wy stą pie niu do wi ce pre mier Elż bie ty
Bień kow skiej za su ge ro wa ła, że no wa usta wa dział ko wa
jest nie kon sty tu cyj na, dla te go nad jej za pi sa mi po wi nien
po chy lić się Try bu nał Kon sty tu cyj ny. Trud no się dzi wić,
że na dział kow ców sło wa te za dzia ła ły ni czym ku beł zim -
nej wo dy wy la ny na gło wę w naj mniej spo dzie wa nym
mo men cie. Za le d wie pięć mie się cy wcze śniej za koń czy -
li w Sej mie wal kę o no wą usta wę o ROD i by li pew ni, że
w koń cu w ogro dach za pa nu je spo kój. Tym cza sem RPO,

swo im jed nym wy stą pie niem, pod wa ży ła ich ca ły kil ku -
mie sięcz ny trud i wy si łek. Ma ło te go, prof. Ire na Li po -
wicz po sta wi ła za rzut, a na stęp nie scho wa ła gło wę 
w pia sek. Mi mo te go, że dział kow cy w set kach li stów do -
ma ga ją się wy ja śnień bądź też spo tka nia, RPO mil czy 
i zda je się uda wać, że nic ta kie go się nie dzie je. Je dy nym
„ge stem” na ja ki do tych czas się zdo by ła był  tekst za -
miesz czo ny w jed nym z ogól no pol skich dzien ni ków, 
w któ rym  RPO je dy nie  po wtó rzy ła swo je do tych cza so -
we za rzu ty wo bec no wej usta wy o ROD, czym wy wo ła -
ła jesz cze więk szą fa lę kry ty ki dział kow ców. 

Od cze go się za czę ło?

Jaw ne lek ce wa że nie oby wa te li

Tym cza sem mi ja ją ko lej ne ty go dnie, kry tycz nych li -
stów dział kow ców z dnia na dzień  przy by wa, a RPO ca -
ły czas mil czy. Dział kow ców do dat ko wo bul wer su je
fakt,  że prof. Ire na Li po wicz lek ce wa ży głos mi lio na
oby wa te li, któ rzy w spra wie mó wią jed nym gło sem,
tym cza sem bar dzo po waż nie trak tu je wy stą pie nia dwóch
ma ło wia ry god nych sto wa rzy szeń ogro do wych  (jed no
z Kro sna, dru gie z Kra ko wa),  któ rych dzia ła nia sta ły się
pre tek stem do jej wy stą pie nia. Dzia ła jąc w ten spo sób
RPO chy ba nie do koń ca zda wa ła so bie spra wę, że w ten

spo sób sa ma wy ko pa ła  pod so bą do łek. W skład jed ne -
go z tych sto wa rzy szeń wcho dzi bo wiem nie wiel ka gru -
pa osób, któ rym za le ży przede wszyst kim na za ła twie niu
par ty ku lar nych in te re sów. Pod szyl dem dru gie go, nie ist -
nie ją ce go sto wa rzy sze nia, ukry wa się je den czło wiek,
któ ry od kil ku lat pro wa dzi za cie kłą wal kę z PZD. Za dzi -
wia ją ce jest więc to, że RPO wsłu chu je się z uwa gą w
głos tak ma ło wia ry god nych osób, lek ce wa żąc rów no -
cze śnie to, co ma ją jej do po wie dze nia dział kow cy nie z
dwóch, a pię ciu ty się cy ogro dów. 

Ty siąc li stów to dla RPO wciąż ma ło

Igno ran cja, ja ką wy ka zu je RPO spra wia, że dział kow -
cy zda ją się tra cić już cier pli wość. Po twier dze niem te go
jest cho ciaż by zmie nia ją cy się ton ich li stów. Po cząt ko -
wo zwra ca li się do RPO przede wszyst kim pro sząc o za -
prze sta nie szko dli wych dzia łań. Dziś, gdy ich cier -
pli wość wy sta wia na jest na nie ma łą pró bę, nie szczę dzą
so bie ostrych i kry tycz nych słów. Li sty peł ne go ry czy
spły wa ją na biur ko RPO każ de go dnia. Przy naj mniej na -

dzie ję na to, że tra fia ją na biur ko, a nie do ko sza na śmie -
ci ma ją wszy scy dział kow cy. Py ta nie jed nak ile jesz cze
słów kry ty ki mu si paść pod ad re sem prof. Ire ny Li po -
wicz, ile ty się cy li stów mu szą jesz cze wy słać dział kow -
cy, by do cze kać się choć jed nej, na wet krót kiej
od po wie dzi.  Wszyst ko wska zu je jed nak na to, że ty siąc
kry tycz nych li stów to dla RPO wciąż za ma ło, więc
dział kow cy pi szą da lej.

(mz)

W Rzecz po spo li tej, w do dat ku Rzecz o Pra wie, w dniu
20 sierp nia 2014 r. uka zał się ob szer ny ar ty kuł  Ire ny Li -
po wicz Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich pod ty tu łem
„Ogród ki dział ko we a Kon sty tu cja”. Jest to re ak cja Pa -
ni Rzecz nik na wy stą pie nia, nie tyl ko jak pi sze „nie któ -

re od dzia ły tej or ga ni za cji (cho dzi o PZD)”, ale wie lu
jed no stek, a przede wszyst kim na wy stą pie nia wie lu in -
dy wi du al nych dział kow ców. Ze wszyst ki mi li sta mi moż -
na za po znać się na stro nie PZD i mo że wów czas ich
wy mo wa tra fi do opi nii pu blicz nej, co oby wa te le my ślą

4. Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich zabrała głos 
w sprawie ogrodów działkowych 
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o ini cja ty wie Pa ni Rzecz nik Praw Oby wa tel skich. Tro ska
Pa ni Rzecz nik o kon sty tu cyj ność za pi sów usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych z 13 grud nia 2013 r. ma
się szcze gól nie do kon sty tu cyj nej ro li obro ny praw oby -
wa te la. Otóż Pa ni Rzecz nik, ta usta wa i te kwe stio no wa -
ne przez Pa nią prze pi sy to jest wła śnie je dy ny moż li wy
w prak ty ce śro dek do cią gło ści pra wa dział kow ca do
swo jej dział ki. Moż na so bie teo re ty zo wać o „nie rów no -
ści eko no micz nej sto wa rzy szeń”, ale mo że wy star czy
tych eks pe ry men tów i teo rii na ży wym or ga ni zmie. Gdy -
by do bit nie urze czy wist nić Pa ni wi zje, to by ła by Pa ni za -
do wo lo na z czy sto ści pra wa, ale czy to za do wo le nie
po dzie li ło by mi lion pol skich ro dzin tra cąc swe pra wa do
dział ki, a na wet swój ma ją tek trwa le zwią za ny z grun -
tem? Był by to kla sycz ny pa ra doks – ope ra cja się uda ła
pa cjent zmarł. Tym ra zem pa cjent nie dał się otu ma nić i
za dbał o swo je in te re sy po przez oby wa tel ską ini cja ty wę
usta wo daw czą. W trak cie pro ce su le gi sla cyj ne go by ły
róż ne wąt pli wo ści do po szcze gól nych roz wią zań i dla -
te go ko rzy sta no z au to ry te tów kon sty tu cjo na li stów, któ -
rzy opi nio wa li naj bar dziej kon tro wer syj ne kwe stie.
Oczy wi ście jed ną z nich by ła spra wa dal sze go funk cjo -
no wa nia PZD ja ko sto wa rzy sze nia. Kon klu zja jest ta ka
– to człon ko wie da nej or ga ni za cji ma ją pra wo do de cy -
do wa nia o jej lo sie, ale przede wszyst kim o tym, czy sa -
mi chcą być człon kiem ta kiej or ga ni za cji. Ten me cha-
nizm zo stał wpro wa dzo ny do usta wy. To człon ko wie
PZD sa mi de cy du ją, czy na dal chcą być jej człon ka mi 
i czy chcą, aby PZD na dal pro wa dzi ło ich ogród. 

Co tu jest nie kon sty tu cyj ne go? Czy to, że to oby wa tel,
a nie Pań stwo i je go urzęd ni cy ma ją de cy do wać za nie -
go? Czy na dal w naj wyż szych or ga nach Pań stwa funk -
cjo nu je skom pro mi to wa na za sa da, że Pań stwo wie le piej
od oby wa te la, co dla nie go jest do bre. Ku rio zal ny jest
też za rzut, że nie kon sty tu cyj ne jest to, że ist nie je nie rów -
ność eko no micz na po mię dzy PZD i no wo po wsta ją cy mi
sto wa rzy sze nia mi. Na czym po le ga ta nie rów ność, to już
Pa ni Rzecz nik nie wy ja śnia. Je śli dział kow cy z da ne go
ogro du po sta na wia ją po wo łać wła sne sto wa rzy sze nie i
odłą czyć się od PZD, co ma już miej sce, bo usta wa jest
re ali zo wa na, to no we sto wa rzy sze nie przej mu je wszyst -
ko, co do te go ogro du na le ży. Co jesz cze mia ło by prze -
jąć? Sza now na Pa ni Rzecz nik, ma ją tek PZD, to ma ją tek
znaj du ją cy się w ogro dach. Ba zu jąc na tak sfor mu ło wa -
nym za rzu cie, w do dat ku do ty czą cym osób praw nych, a
nie oby wa te li, mo że my mieć do czy nie nia z cie ka wym
eks pe ry men tem – każ da oso ba praw na no wo po wsta ją ca
mo że do ma gać się wy rów na nia sta tu su eko no micz ne go
z już ist nie ją cy mi oso ba mi praw ny mi. Kon klu zja przed -
sta wio na w pod su mo wa niu te go wąt ku jest bar dzo cie ka -
wa – „do cza su wy od ręb nie nia się no we go sto wa rzy-
sze nia ogro do we go ca ło ścią do tych cza so we go ma jąt ku
bez ogra ni czeń dys po nu je PZD” i to ma jed no znacz nie
wska zy wać na nie rów ny po ten cjał eko no micz ny sto wa -

rzy szeń. Szu ka my w tym ja kiejś lo gi ki – jak wy rów nać
po ten cjał eko no micz ny PZD z nie ist nie ją cym sto wa rzy -
sze niem. Sko ro jesz cze nie zo sta ło za ło żo ne, to ja ki ma
mieć sta tus eko no micz ny? Co ozna cza te za Biu ra Stu -
diów i Ana liz Są du Naj wyż sze go po wta rza na przez Pa -
nią Rzecz nik, że PZD dys po nu je ca łym ma jąt kiem bez
ogra ni czeń? Co ni by PZD mia ło by zro bić z ma jąt kiem
znaj du ją cym się w da nym ogro dzie, za rzą dza nym przez
dział kow ców z te go ogro du? Czy to ma ozna czać, te sza -
cow ne in sty tu cje uwa ża ją, iż PZD bę dzie po ci chu sprze -
da wał w ob ce rę ce ogro dze nie ogro du, dom dział kow ca,
in sta la cje wo do cią go we i ener ge tycz ne? To jest ma ją tek
ROD. Są jesz cze środ ki na kon cie ogro du, ale nikt po za
dział kow ca mi z te go ROD nie jest upraw nio ny do dys -
po no wa nia ty mi środ ka mi. Co ma więc ozna czać ten za -
rzut, bo jest po waż ny, ale nie ma ani sło wa o tym, co to
zna czy „bez ogra ni czeń”? Mo że są ja kieś przy kła dy ko -
rzy sta nia z te go „bez ogra ni czeń”? Otóż nie ma, to znów
zwy kłe teo re ty zo wa nie i szu ka nie dziu ry w ca łym. Z ca -
łe go wy stą pie nia Pa ni Rzecz nik, tak że z za po wie dzi
szyb kiej re ak cji, moż na wy snuć je den wnio sek – Pa ni
obu rze nie o nie kon sty tu cyj ność wzbu dza tyl ko jed na
rzecz – nie roz wią za no PZD, nie po zba wio no wszyst kich
człon ków tej or ga ni za cji hur to wo człon ko stwa w niej –
jak chcą, to niech się po now nie za pi su ją i two rzą od no -
wa or ga ni za cję. To by ło by naj lep sze roz wią za nie, tyl ko
dla ko go? Dla kon sty tu cyj no ści pra wa? Czy dla oby wa -
te li? Czy oby wa te le są dla Kon sty tu cji, czy to Kon sty tu -
cja jest dla oby wa te li? Czy moż na szko dzić spo łe -
czeń stwu w imię teo rii o nie kon sty tu cyj no ści praw oby -
wa te li? To są py ta nia za sad ni cze, bo wiem pod mio tem
dla Kon sty tu cji jest oby wa tel, a nie two rzo ne przez nie -
go sto wa rzy sze nia. Oby wa tel ma do te go pra wo, mo że
się zrze szać, kie dy tyl ko ze chce, je śli już na le ży do ja kie -
goś zrze sza nia, mu si mieć nie skre po wa ne pra wo do wy -
stą pie nia z nie go bez po no sze nia uszczerb ku na in nych
pra wach cy wil nych. Wy da wa ło by się, że to jest pro ste,
ale jed nak nie, gdy cho dzi o bli sko 44 ty sią ce hek ta rów
grun tów zaj mo wa nych przez ogro dy, w więk szo ści w
mia stach. To jest klucz do ca łej, trwa ją cej już 24 la ta
woj ny z dział kow ca mi. Je dy ną me to dą, aby bez żad nych
zo bo wią zań prze jąć te grun ty by ło roz wią za nie pod mio -
tu, któ ry miał pra wo do tych grun tów, a więc PZD. Sku -
tek jed nak był by dal szy, je śli nie ma PZD, to tak że
wy ga sa ją pra wa dział kow ców do dzia łek. Grunt jest w
peł nej dys po zy cji wła ści cie la. A dział ko wiec, oby wa tel,
je go do tych cza so we pra wa? To aku rat ob cho dzi ło wy -
łącz nie sa mych dział kow ców i to za wa ży ło na de cy zji
Sej mu RP, któ ry pra wie jed no gło śnie, po nad po dzia ła mi
po li tycz ny mi, wziął w opie kę i obro nę oby wa te li RP –
mi lion pol skich ro dzin. Dal szym cią giem woj ny z dział -
kow ca mi jest wy rok NSA w spra wie al tan. Tu taj spo dzie -
wa li śmy się ini cja ty wy Pa ni Rzecz nik, aby chro ni ła
pra wa mi lio na pol skich ro dzin. Jed nak my li li śmy się. Pa -
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ni Rzecz nik wska zu je, że „na nie wie lu pol skich dział -
kach, ina czej niż na nie miec kich, moż na spo tkać słow ni -
ko we al ta ny”. Szko da jed nak, że przy wo łu je Pa ni
Rzecz nik ogro dy nie miec kie, bo aku rat tam na dział kach
są naj le piej wy po sa ża ne dom ki dział ko we w ca łej Eu ro -
pie, a słow ni ko we „al ta ny” to wszę dzie, w Pol sce i ca łej
Eu ro pie, do dat ko wy, bar dzo rzad ki ele ment na dział ce. 

Dla cze go za padł ta ki wy rok? Dla cze go ktoś w NSA
po słu żył się jed ną z wie lu de fi ni cji al tan z in ter ne to wej
wi ki pe dii? Dla cze go uży to me to dy słow ni ko wej, a nie
ce lo wo ścio wej do in ter pre ta cji ist nie ją cych prze pi sów, a
przede wszyst kim po nad 120-let niej tra dy cji na pol skich
dział kach? Nie nam wni kać w te spra wy, ale za miast
ubo le wać, że wy klu cze nie tej for my al tan roz sze rzy ska -
lę ubó stwa, a na wet bez dom no ści osób star szych, li czy -
li śmy na ini cja ty wę Pa ni Rzecz nik w ce lu praw ne go
ure gu lo wa nia te go pro ble mu. Czy Pa ni Rzecz nik zda je
so bie spra wę z te go, co ta ki wy rok mo że ozna czać dla
pra wie wszyst kich dział kow ców w Pol sce? To już nie

jest teo re tycz ne roz wa ża nie, to praw dzi we za gro że nie
praw na by tych oby wa te li, praw do ich pry wat ne go ma -
jąt ku. Szko da, że aku rat ten pro blem praw oby wa tel skich
zaj mu je w ar ty ku le Pa ni Rzecz nik tak ma ło miej sca, bo
to jest praw dzi we za gro że nie kon sty tu cyj nych praw oby -
wa te la. 

Na za koń cze nie ma ła dy gre sja. Sza now na Pa ni Rzecz -
nik w pod ty tu le „Trze ba cier pli wo ści” uży wa zwro tu
„ża den z wła ści cie li dzia łek”. Otóż pra gnie my Pa nią po -
in for mo wać, że na te re nie bli sko pię ciu ty się cy ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych, ża den z bli sko mi lio na
dział kow ców nie jest wła ści cie lem dział ki. Mo że to
szcze gół, ale dla nas dział kow ców świad czą cy o tym, że
nie do koń ca orien tu je się Pa ni Rzecz nik w re aliach i pra -
wach dział kow ca, a sku pia się je dy nie na tym, jak wy eli -
mi no wać PZD – wbrew zde cy do wa nej wo li je go
człon ków, na co wska zu je już osiem mie się cy obo wią zy -
wa nia no wej usta wy.

Ma rek Pyt ka 
Kie row nik Wy dzia łu Pre zy dial ne go KR PZD

5. List otwarty

Sza now na Pa ni Pro fe sor 
Zgro ma dze ni w dniu 6 wrze śnia 2014 r. uczest ni cy

Kra jo wych Dni Dział kow ca, któ rzy zje cha li do War sza -
wy z ca łej Pol ski by wspól nie świę to wać do żyn ki dział -
ko we, pra gną prze słać na Pa ni rę ce wy ra zy za nie po-
ko je nia i obaw, ja kie w śro do wi sku dział kow ców wy wo -
łu ją ini cja ty wy po dej mo wa ne przez Pa nią pro fe sor wo -
bec usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
Ape lu je my  o za prze sta nie an ga żo wa nia urzę du Rzecz -
ni ka Praw Oby wa tel skich w dzia ła nia wy mie rzo ne prze -
ciw ko oby wa tel skiej usta wie o ROD. 

Przy ję cie przez Sejm w dniu 13 grud nia 2013 r. usta -
wy o ROD, by ło efek tem wie lo mie sięcz nych sta rań ca -
łej na szej spo łecz no ści za an ga żo wa nej w ideę oby wa-
tel skie go pro jek tu usta wy. Lo sy ini cja ty wy, któ rą wła -
snym pod pi sem po par ło po nad 900 000 oby wa te li, by ły
burz li we. Jed nak dzię ki de ter mi na cji se tek ty się cy pol -
skich dział kow ców, osta tecz nie usta wa re ali zu je za sad ni -
cze za ło że nia pro jek tu zgło szo ne go przez oby wa te li. 

Dzię ki te mu akt ten cie szy się ol brzy mią ak cep ta cją
spo łecz ną. Za war te w nim roz wią za nia sta no wią wy wa -
żo ny kom pro mis po mię dzy po trze ba mi dział kow ców, 
a in te re sa mi wła ści cie li te re nów zaj mo wa nych przez
ogro dy, tj gmin. Za bez pie cza naj waż niej szą dla dział -
kow ców kwe stię, tj po sza no wa nie praw na by tych przez
ich ro dzi ny do dzia łek, zwięk sza jąc jed no cze śnie upraw -
nie nia miast w spo so bie dys po no wa nia te re na mi ROD.
No wa usta wa roz wią za ła rów nież istot ną z punk tu wi -
dze nia wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go kwe stię sys -
te mu za rzą dza nia ogro da mi, opie ra jąc go o za sa dy plu -
ra li zmu i swo bo dy zrze sza nia się dział kow ców. 

Sza now na Pa ni Rzecz nik 
Pod kre śla my te za gad nie nia, po nie waż ma my po wo dy

by ob wiać się, że for mu ło wa ne przez Pa nią wąt pli wo ści
wo bec za pi sów słu żą cych zre for mo wa niu sys te mu
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce, w isto cie mo gą po -
słu żyć za pre tekst do po now nej pró by pod wa że nia usta -

List otwar ty 

Uczest ni ków Kra jo wych Dni Dział kow ca 2014 r. 
do Rzecz nik Praw Oby wa tel skich prof. Ire ny Li po wicz 

w obro nie oby wa tel skiej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
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wo wych za bez pie czeń praw na szych ro dzin. Chcie li by -
śmy uświa do mić Pa ni pro fe sor, że w po wszech nym
wśród dział kow ców od czu ciu, kwe stie za gwa ran to wa nia
bez pie czeń stwa ogro dów oraz na szych praw na wy pa -
dek li kwi da cji ROD, są naj waż niej szy mi re gu la cja mi za -
war ty mi w usta wie. Dla zde cy do wa nej więk szo ści
dział kow ców zmia na sys te mu or ga ni za cyj ne go ROD, nie
mia ła ja kie go kol wiek zna cze nia, bo jej nie ocze ki wa li.
Na sze do świad cze nia wska zu ją bo wiem, iż fakt zrze sze -
nia w ogól no pol skiej or ga ni za cji, któ rej po ten cjał sta no -
wi re al ną prze ciw wa gę dla wpły wów śro do wisk
go spo dar czych dą żą cych do prze ję cia te re nów ogro dów,
jest rów nie waż ny dla za bez pie cze nia na szych praw, jak
gwa ran cje usta wo we. 

Każ dy kto zna re alia ogro dów wie, że idea za cho wa nia
Pol skie go Związ ku Dział kow ców cie szy ła się wśród je -
go człon ków re al nym po par ciem. Po twier dzi ły to cho -
ciaż by efek ty zbiór ki pod pi sów pod oby wa tel skim pro-
jek tem za ini cjo wa nym przez tą or ga ni za cję. Po par cia
udzie li ła mu re kor do wa licz ba po nad 900 000 oby wa te -
li, wśród któ rych dział kow cy sta no wi li przy tła cza ją cą
więk szość. Co wię cej, do wo dów po wszech nej ak cep ta -
cji dla przy na leż no ści do PZD nie brak rów nież i dzi siaj.
Usta wa zo bli go wa ła ogro dy do zwo ła nia spe cjal nych ze -
brań, na któ rych dział kow cy wy po wia da ją się o przy -
szło ści or ga ni za cyj nej ich ROD. W de mo kra tycz nych
gło so wa niach, w któ rych udział za gwa ran to wa no każ de -
mu z dział kow ców, w zde cy do wa nej więk szo ści ogro -
dów za pa da ją de cy zje o po zo sta niu w PZD. Tam zaś,
gdzie idea odłą cze nia ogro dów znaj du je po par cie, zgod -
nie z usta wą PZD prze ka zu je pro wa dze nie ROD wraz 
z je go ma jąt kiem na rzecz no wo po wo ła nych sto wa rzy -
szeń. 

Nie ste ty wie le wska zu je na to, iż roz strzy gnię cia po -
dej mo wa ne przez dział kow ców nie po do ba ją się wszyst -
kim. Oso by, któ re swe go cza su roz po wszech nia ły
fał szy wy ob raz re la cji po mię dzy PZD, a je go człon ka -
mi, nie chcą po go dzić się z wy ni ka mi wy bo rów do ko ny -
wa nych przez dział kow ców. W dal szym cią gu wy su wa ją
kłam li we i oszczer cze za rzu ty wo bec PZD i kwe stio nu -
ją za pi sy usta wy, któ re gwa ran tu ją, iż de cy zja o przy -
szło ści ogro dów po dej mo wa na jest na trans pa rent nych
za sa dach. Brak re al ne go po par cia dla ich po glą dów nie
prze szka dza im twier dzić, że wy stę pu ją w imie niu na -
szej spo łecz no ści. Wy ko rzy stu ją do te go sto wa rzy sze nia,
któ re po mi mo nazw su ge ru ją cych zrze sze nie licz nej gru -
py dział kow ców, w rze czy wi sto ści sku pia ją wą ską, ale
wy jąt ko wo krzy kli wą rze szę osób, nie rzad ko skłó co nych
ze spo łecz no ścią na wet we wła snym ogro dzie. Co wię -
cej, zna ne są nam przy pad ki, że w sy tu acji, gdy oso by te
nie mo gły zna leźć 15 dział kow ców chęt nych do za ło że -
nia sto wa rzy sze nia, i tak fał szy wie po da wa ły się za re -
pre zen tan tów ta kiej or ga ni za cji.  

Sza now na Pa ni Rzecz nik 
Śle dząc Pa ni wy stą pie nia do cho dzi my do wnio sku, iż

wpływ na Pa ni po glą dy mu sia ło mieć przy ję cie za praw -
dzi wy, fał szy we go ob ra zu sto sun ków pa nu ją cych 
w ogro dach. Z ubo le wa niem mo że my je dy nie stwier dzić,
iż for mu łu jąc kry tycz ne oce ny na te mat no wej usta wy 
o ROD, nie za dba ła Pa ni o zwe ry fi ko wa nie pod staw, na
któ rych zo sta ły one opar te. Dla te go pro si my  Pa nią, aby
przed pod ję ciem ko lej nych dzia łań w spra wie usta wy 
o ROD, ze chcia ła Pa ni po głę bić wie dzę na te mat ogro -
dów. W szcze gól no ści za chę ca my Pa nią do bliż szych
kon tak tów z or ga ni za cją zrze sza ją ca po nad 1 000 000
dział kow ców w Pol sce, tj. Pol skim Związ kiem Dział -
kow ców. Sto wa rzy sze niem, do któ re go przy na leż ność,
zgod nie z art. 49 usta wy o ROD, jest cał ko wi cie do bro -
wol na i któ re mu w de mo kra tycz nych gło so wa niach
dział kow cy po wie rzy li już pro wa dze nie po nad 1000
ogro dów. 

Głę bo ko wie rzy my, że za po znaw szy się ze sta nem rze -
czy wi stym, a zwłasz cza z praw dzi wy mi pro ble ma mi, 
z ja ki mi bo ry ka ją się dział kow cy, zmie ni Pa ni na sta wie -
nie do usta wy o ROD. Co wię cej, ma my na dzie ję, że ze -
chce Pa ni włą czyć swój urząd w po moc w ich roz-
wią zy wa niu. Już dziś za chę ca my Pa nią cho ciaż by do
czyn ne go za an ga żo wa nia urzę du RPO w pro ce sy, w któ -
rych PZD bro ni ogro dy przed wąt pli wy mi rosz cze nia mi
tzw. by łych wła ści cie li. Zja wi sko to re al nie do ty ka kil ku -
dzie się ciu ty się cy ro dzin dział ko wych, a kosz ty, ja kie
PZD po no si bro niąc praw dział kow ców, tyl ko w 2014 r.
wy nio sły bli sko 10 mi lio nów zło tych. Za kła da my, że
fak ty te nie by ły Pa ni zna ne, gdy kry ty ko wa ła Pa ni prze -
pi sy przej ścio we usta wy o ROD, ja ko rze ko mo pre fe ru -
ją ce PZD pod wzglę dem ma jąt ko wym. 

Sza now na Pa ni Pro fe sor
Nie daw no świę to wa li śmy 25 rocz ni cę przy wró ce nia

de mo kra cji w Pol sce.  Po mi mo upły wu tak dłu gie go cza -
su, usta wa o ROD jest do pie ro pierw szym ak tem re gu lu -
ją cym kom plek so wo waż ną dzie dzi nę ży cia spo łecz ne go
uchwa lo nym w try bie ini cja ty wy oby wa tel skiej. Po par -
ła ją re kor do wa licz ba oby wa te li, głów nie dział kow ców,
co do wo dzi, iż na sze śro do wi sko, sku pia oso by świa do -
me swych praw. W po wszech nym od czu ciu spo łecz nym,
nie tyl ko dział kow ców, jest to usta wa, któ ra ura to wa ła
ogro dy, a więc de fac to po nad mi lion ro dzin pol skich
dział kow ców, przed ko lej ną już pró bą usu nię cia ich z
zaj mo wa nych te re nów. Uwa ża my, że tyl ko te fak ty da ją
nam mo ral ne pra wo do za ape lo wa nia do Pa ni pro fe sor o
za prze sta nie an ga żo wa nia się w ata ko wa nie na szej usta -
wy. Uwa ża my za nie do pusz czal ne, aby urząd, któ ry w
na zwie ma sło wo „oby wa tel ski”, sta nął na cze le kam pa -
nii, któ rej ce lem jest zwal cza nie usta wy oby wa tel skiej.

Jed no cze śnie pra gnie my Pa ni pro fe sor przy po mnieć,
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że więk szość dział kow ców to oso by, któ re z ra cji wie ku
ma ją bo ga ty wa chlarz do świad czeń ży cio wych. Na uczy -
ły nas one, że je że li ktoś na si łę chce nas uszczę śli wić, to
nie cho dzi mu o na sze do bro. Zgod nie z usta wą, to my
dział kow cy ma my za de cy do wać o przy szło ści na szych
ogro dów. Ta pro sta re gu ła, jak chy ba żad na, od zwier cie -
dla ideę spo łe czeń stwa oby wa tel skie go. Nie wszyst kim
w Pol sce by ła ona jed nak bli ska. Zna leź li się po sło wie,
któ rzy wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go pró bo wa li wy -
ko rzy stać ja ko pre tekst do ode bra nia na szym ro dzi nom

wszel kich praw, in ni chcie li za de cy do wać za nas i roz -
wią zać PZD. Pa ni do tych cza so we dzia ła nia da ły dział -
kow com pod sta wę do roz wa żań, czy aby Rzecz nik Praw
Oby wa tel skich rów nież nie sta nął po stro nie prze ciw ni -
ków ROD. Stąd nasz list. 

Wie rzy my, że po za po zna niu się przez Pa nią z ca ło -
kształ tem pro ble mów, z ja ki mi bo ry ka my się w ogro -
dach, zmie ni Pa ni na sta wie nie do oby wa tel skiej usta wy
o ROD i wy co fa się z ini cja tyw, któ re tak bar dzo za nie -
po ko iły dział kow ców.

Z po zdro wie nia mi 
z dział ko we go świę ta plo nów 

Uczest ni cy – sy gna ta riu sze li stu 
/-/ 472 pod pi sy War sza wa, ROD „Ra ko wiec” 6 wrze śnia 2014 r. 

Polski Związek Działkowców i Związek Miast
Polskich podpisały porozumienie o współpracy. Obie
strony zapowiedziały, że w swoich działaniach będą
uwzględniały zapisy nowej ustawy o ROD zgodnie 
z którymi ogrody mają służyć nie tylko działkowcom,

ale też mieszkańcom lokalnych społeczności.
Porozumienie w dniu 22 sierpnia podpisali: prezes PZD
Eugeniusz Kondracki, członek Prezydium KR PZD
Zdzisław Śliwa oraz prezes ZMP Ryszard Grobelny.

VI. POLSKI ZWIÑZEK DZIAŁKOWCÓW A ZWIÑZEK
MIAST POLSKICH 

1. Jest porozumienie

Wyciszenie zaognionej sytuacji

To, że stronom udało się znaleźć wspólną płaszczyznę
do porozumienia, jest z pewnością wydarzeniem
wyjątkowo ważnym. Zanosi się bowiem na to, że
zakończy ono kilkumiesięczny, dość ostry spór, jaki
istniał między Polskim Związkiem Działkowców a
Związkiem Miast Polskich. Sytuacja zaogniła się
zwłaszcza w grudniu ubiegłego roku, kiedy to
działkowcy byli na finiszu walki o nową ustawę o ROD.
Po zmaganiach w Sejmie, czekali już tylko na podpis
prezydenta pod ustawą. Wtedy właśnie do gry wkroczył
ZMP, który dość głośno zaczął promować tezę, że

ustawa działkowa jest niekonstytucyjna, dlatego jak
najszybciej nad jej zapisami powinien pochylić się
Trybunał Konstytucyjny. ZMP zwrócił się na piśmie do
prezydenta Bronisława Komorowskiego, by ten
skierował ustawę działkową do TK, zastrzegając, że
jeżeli się tak nie stanie, zrobi to sam. Stanowisko ZMP
wywołało prawdziwą burzę wśród działkowców, którzy
swój sprzeciw wyrazili w setkach stanowisk skie-
rowanych do prezesa ZMP Ryszarda Grobelnego.
Sprawa ta spowodowała też podział w samym ZMP,
gdyż część miast należących do Związku stanowczo



38

odcięła się od tej propozycji. Dziś działkowcy mogą
odetchnąć z ulgą, gdyż w zawartym porozumieniu

znalazł się zapis zgodnie z którym ZMP wycofał się ze
swojej propozycji.

Ogrody nie tylko dla działkowców

W porozumieniu znalazło się też wiele innych zapisów,
zobowiązujących obie strony do konkretnych działań.
Jeden z najważniejszych mówi o dalszym rozwoju
ogrodów. Widmo ich likwidacji, zwłaszcza w dużych
miastach, jest bowiem tym, czego działkowcy boją się
od dawna. Nie jest bowiem tajemnicą, że lista chętnych
do przejęcia terenów na których znajdują się działki jest
dość długa, zwłaszcza wśród inwestorów, którzy z
pewnością nie mieliby problemów, by altany zamienić
w szklane apartamentowce. Jak jednak mówił prezes

PZD Eugeniusz Kondracki ogrody działkowe to coś
znacznie więcej niż grunty.  Dlatego PZD chce, by
służyły one nie tylko wybranym, którzy mają w nich
działki, ale całemu społeczeństwu.

Jak dodawał Ryszard Grobelny wiele ROD otoczonych
jest obecnie osiedlami, dzięki porozumieniu mogą być
miejscem rekreacji dla okolicznych mieszkańców. „ZMP
zależy na rozwoju systemu ogrodów i na jak najlepszym
ich funkcjonowaniu – zapewniał Grobelny.

Wspólne działania na rzecz altan

Jedno z pierwszych wspólnych działań PZD i ZMP ma
dotyczyć altan.  Z orzeczenia Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego wynika bowiem, że większość z 900 tys. to
samowole budowlane, gdyż swoją konstrukcją przy-
pominają małe domki rekreacyjno-wypoczynkowe.
Tymczasem wg NSA, powołującego się na definicję
słownikową, altaną jest jedynie ażurowa konstrukcja
przypominająca wiatę, służąca głównie do ochrony przed
słońcem i wiatrem. Obecnie PZD prowadzi działania
mające na celu nowelizację zapisów ustawy – Prawo
budowlane oraz niektórych innych ustaw, które mają na
celu ochronę altan przed masową likwidacją. Prezes
ZMP zapowiedział, że będzie wspierał działania
działkowców, bo w tej konkretnej sytuacji namacalnie
widać, jak bardzo prawo odbiega od życia. 

W zawartym porozumieniu znalazło się wiele innych

postanowień. Jedno z nich mówi o tym, że ogrody  nie
będą wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, 
w szczególności poprzez zamieszkiwanie. Zgodnie 
z innym zapisem prowadzone będą działania mające na
celu poprawienie estetyki ogrodów w miastach, tak by
były jak najlepszym dopełnieniem miejskiego kraj-
obrazu. Strony mają też prowadzić promocję ogro-
dnictwa jako formy rekreacji i wypoczynku członków
społeczności miejskiej oraz ogrodnictwa miejskiego.
Jeżeli zaś któraś ze stron nie będzie wywiązywała się 
z przestrzegania zapisów nowej ustawy  spór ma zostać
zakończony na drodze ugody. Patrząc jednak na to, że
zarówno PZD i ZMP podkreślały, że sprawę traktują
wyjątkowo poważnie i priorytetowo, należy mieć
nadzieję, że do ponownego konfliktu między związkami
nie dojdzie.

(MZ) 

2. TreÊç porozumienia

POROZUMIENIE

z dnia 22 sierpnia 2014 r.
w sprawie 

współpracy pomiędzy Związkiem Miast Polskich  i Polskim Związkiem Działkowców 

zawarte pomiędzy 
Związkiem Miast Polskich, 
reprezentowanym przez p. Ryszarda Grobelnego, Prezesa ZMP,
a
Polskim Związkiem Działkowców,
reprezentowanym przez p. Eugeniusza Kondrackiego, Prezesa PZD
oraz p. Zdzisława Śliwę, członka Prezydium KR PZD
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Mając na uwadze znaczenie istnienia rodzinnych
ogrodów działkowych dla miast i ich mieszkańców oraz
dostrzegając potrzebę wypracowania mechanizmów
stałej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi, 
a środowiskiem działkowców, w celu zapewnienia
prawidłowej realizacji zapisów ustawy z dnia 13 grudnia
2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, ZMP 
i PZD, zwane dalej stronami, zgodnie postanawiają:  

§ 1. 
Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych

ogrodach działkowych stanowi podstawę dla codziennej
współpracy pomiędzy władzami miast a stowa-
rzyszeniem ogrodowym Polski Związek Dzia-
łkowców.  

§ 2.
1. Strony podejmą współpracę w zakresie wypraco-

wania mechanizmów służących stosowaniu prze-
pisów ustawy w sposób nienaruszający intere-
sów miast oraz działkowców oraz pełniejszemu
wykorzystaniu potencjału ROD do zaspokajaniu
potrzeb członków społeczności lokalnych.

2. Współpraca, o której mowa w ust 1, obejmie 
w szczególności następujące zagadnienia:
1) zrównoważony rozwój miast, 
2) wykorzystanie ROD jako terenów zielonych

służących społecznościom lokalnym,
3) wspieranie inwestycji ROD w infrastrukturę

służącą działkowcom oraz innym osobom
korzystającym z ROD, 

4) regulacja sytuacji prawnej ROD, 
5) zapobieganie wykorzystywania terenów ROD w

sposób niezgodny z prawem, w szczególności
przez zamieszkiwanie, prowadzenie działalności
gospodarczej, samowole budowlane,

6) działania na rzecz poprawy estetyki i zagos-
podarowania ROD,

7) promocja ogrodnictwa działkowego, jako formy
wypoczynku i rekreacji członków społeczności
miejskiej oraz ogrodnictwa miejskiego,

8) inicjowanie badań i analiz zjawiska ogrodnictwa
działkowego, w szczególności pod kątem
przyszłych form wykorzystania potencjału, jaki
niesie ze sobą utrzymywanie ROD na terenie
miast.      

§ 3
1. Strony będą inicjowały działania służące

podtrzymaniu prawidłowych relacji pomiędzy
władzami lokalnymi a społecznościami dział-
kowców. 

2. W przypadku sporu pomiędzy miastem zrzeszonym
w ZMP a PZD, w szczególności przy stosowaniu
zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach dział-
kowych, strony porozumienia podejmą próbę
wypracowania rozwiązań służących zakończeniu
sporu na drodze ugody.

3. Postanowienia ust. 2 nie mogą być interpretowane
jako podstawa do ograniczania uprawnień członków
ZMP lub PZD do korzystania z innych dostępnych
środków prawnych. 

§ 4
W przypadku zaistnienia działań legislacyjnych,

których przedmiot odnosić się będzie do kwestii
związanych z funkcjonowaniem ROD, w szczególności
obecnie uregulowanych w ustawie z dnia 13 grudnia
2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, strony
podejmą starania w celu wypracowania zgodnego
stanowiska w tej sprawie. 

§ 5
Związek Miast Polskich, wobec uwzględnienia 

w ostatecznym tekście ustawy najważniejszych uwag,
biorąc pod uwagę postulaty części miast członkowskich,
wycofuje przesłaną do Prezydenta RP prośbę 
o skierowanie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku 
o rodzinnych ogrodach działkowych do Trybunału
Konstytucyjnego. 

§ 6 
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Prezes 
Polskiego Związku Działkowców

/-/ Eugeniusz Kondracki

Członek Prezydium 
Krajowej Rady 

Polskiego Związku Działkowców
/-/ Zdzisław Śliwa

Prezes Związku Miast Polskich 
/-/ Ryszard Grobelny
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Ogro dy dział ko we w cen trum uwa gi – to ha sło, któ -
re przy świe ca ło te go rocz ne mu Mię dzy na ro do we mu
Kon gre so wi Biu ra Ogro dów Dział ko wych i Ro dzin -
nych, któ ry od był się w dniach 28-30 sierp nia 
w Utrech cie. Po za re pre zen tan ta mi 14 państw eu ro pej -
skich w Kon gre sie wzię li tak że udział przed sta wi cie le
pol skich dział kow ców z Pre ze sem PZD Eu ge niu szem
Kon drac kim na cze le.

Kon gre sy Biu ra Mię dzy na ro do we go od by wa ją się re -
gu lar nie, za zwy czaj co trzy la ta, w róż nych eu ro pej skich
mia stach. W tym ro ku pa dło na Ho lan dię, a do kład nie
Utrecht, nie zwy kle ma low ni cze mia stecz ko po ło żo ne za -
le d wie dwa dzie ścia mi nut dro gi od Am ster da mu. 

Przez trzy kon gre so we dni przed sta wi cie le 15 eu ro pej -
skich związ ków, dzie li li się swo imi do świad cze nia mi
zwią za ny mi z ogrod nic twem dział ko wym. Po nie waż każ -
de pań stwo to in na kul tu ra i oby cza je, ogro dy dział ko we,
a tak że spo sób ich za go spo da ro wa nia nie wszę dzie wy -
glą da ją tak sa mo. Mi mo te go, że nie bra ku je wie lu punk -
tów wspól nych, jest też wie le róż nic. By ło to szcze gól nie
wi docz ne pod czas pre zen ta cji, kie dy każ dy Zwią zek miał
oka zję przed sta wić naj waż niej sze in for ma cje na te mat
ogrod nic twa dział ko we go w swo im kra ju. 

Otóż oka zu je się, że je den z naj bar dziej po pu lar nych
ogro dów w Au strii usy tu owa ny jest w sa mym cen trum
Wied nia. W są siedz twie znaj du ją się sa me biu row ce 
i apar ta men tow ce. W prze ci wień stwie jed nak do te go,
jak wy glą da to w Pol sce, ta kie ulo ko wa nie ogro du ni ko -
mu nie prze szka dza. Ma ło te go, nie tyl ko dział kow cy,
ale tak że miesz kań cy mia sta, bar dzo ce nią so bie ten zie -
lo ny park, w któ rym mo gą za czerp nąć świe że go po wie -
trza, ode rwać się od zgieł ku mia sta. In we sto rzy nie ma ją
też po kus, by za sa dzać się na ten te ren i pró bo wać go
prze jąć pod ja kąś in we sty cję. Jest to z pew no ścią sy tu -
acja, ja kiej pol scy dział kow cy mo gą po zaz dro ścić tyl ko
swo im są sia dom. Na sza rze czy wi stość wy glą da bo wiem
nie co ina czej – dział kow cy mu szą cią gle wal czyć 
o utrzy ma nie użyt ko wa nych przez sie bie grun tów, na
któ re cią gle za ku sy ma wie lu de we lo pe rów. 

Je że li cho dzi o np. Fran cję to tam tej si dział kow cy sta -
ra ją się two rzyć ogro dy dział ko we przy ja zne w spo sób
szcze gól ny oso bom nie peł no spraw nym. W wie lu ogro -
dach wy dzie la ne są spe cjal ne ob sza ry, któ re do sto so wa -
ne są do po trzeb osób po ru sza ją cych się na wóz kach
in wa lidz kich. Spe cjal nie z my ślą o nich grząd ki umiesz -
cza ne są na pod wyż sze niu, dzię ki cze mu oso by ma ją ce

pro ble my z po ru sza niem się mo gą bez pro ble mu upra -
wiać na nich róż ne go ro dza ju  wa rzy wa  czy zio ła. 

Po dob nie jak w Pol sce, tak i np. w Niem czech w ogro -
dach dział ko wych bu do wa ne są ho te le dla owa dów za py -
la ją cych. Dział kow cy bar dzo czę sto bu du ją je wła s-
no ręcz nie, bez po no sze nia du żych na kła dów fi nan so -
wych. Dzię ki cze mu trzmie le, pszczo ły czy in ne za py la -
cze znaj du ją bez piecz ne schro nie nie. Pa trząc na licz bę
sto so wa nych dziś pe sty cy dów dzia ła nia te wszy scy
uczest ni cy kon gre su uzna li za nie zwy kle po trzeb ne, dla -
te go wie le związ ków za po wie dzia ło, że wpro wa dzi je
rów nież do swo jej dzia łal no ści.

Oka zu je się rów nież, że w więk szo ści eu ro pej skich
ogro dów, po dob nie jak w Pol sce, pro wa dzo na jest sze ro -
ka dzia łal ność na rzecz dzie ci. W ogro dach or ga ni zo wa -
ne są tzw. zie lo ne szko ły pod czas któ rych naj młod si uczą
się eko lo gicz nej upra wy owo ców i wa rzyw. W wie lu
ogro dach or ga ni zo wa ne są też wa ka cje dla dzie ci, bu do -
wa ne pla ce za baw, są też ogro dy w któ rych ist nie ją
przed szko la. 

Uczest ni cy Kon gre su mie li też oka zję od wie dzić kil ka
ho len der skich ogro dów, co też po ka za ło ich róż no rod -
ność. Wy jąt ko wa wil got ność gle by spra wia, że wie le
ogro dów usy tu owa nych jest na dość ba gni stych te re nach,
przez co upra wa wa rzyw czy owo ców nie za wsze jest ła -
twa. Mi mo te go, nie bra ku je chęt nych któ rzy chcą po -
sia dać wła sny ka wa łek zie mi, dla te go li sty ocze ku ją cych
na przy zna nie dział ki w ho len der skich ogro dach są wy -
jąt ko wo dłu gie. 

Wie le tam tej szych ogro dów peł ni ro lę par ków, po któ -
rych po spa ce ro wać mo gą wszy scy  miesz kań cy oko licz -
nych blo ków. Ma ło te go, wie lu z nich ko rzy sta z moż-
li wo ści wy na ję cia skraw ka zie mi czy szklar ni, by ho do -
wać wła sno ręcz nie wa rzy wa czy zio ła. Dla wie lu eu ro -
pej skich dział kow ców, w tym pol skich, za sko cze niem
by ła ho dow la zwie rząt, ja ką prak ty ku ją na dział kach ho -
len der scy dział kow cy. Kró li ki, owce, ku ry, ko zy, to tyl -
ko nie któ re zwie rzę ta, któ re moż na spo tkać w tam -
tej szych ogro dach. Sta no wi to szcze gól ną atrak cję dla
dzie ci, któ re bar dzo czę sto lek cję bio lo gii spę dza ją wła -
śnie na dział kach.

Oka zu je się też, że w Ho lan dii, ina czej niż w Pol sce,
otrzy ma nie dział ki w użyt ko wa nie nie jest wca le ta kie
pro ste. By zo stać dział kow cem naj pierw trze ba od być
spe cjal ny, za zwy czaj rocz ny, staż pod czas któ re go kan -
dy da ci uczą się pod staw ogrod nic twa. Je że li po tym cza -

VII. DZIAŁKOWCY W UTRECHCIE

1. Spotkanie europejskich działkowców w Utrechcie 
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sie fak tycz nie stwier dzą, że dział ka jest ich pa sją, do pi -
sy wa ni są do dłu giej li sty ocze ku ją cych na jej przy zna -
nie. Na stęp nie mu szą stać się człon ka mi Związ ku i uiścić
sto sow ne opła ty. A te, w prze ci wień stwie do pol skich,
wca le ni skie nie są. Za 200 m2 dział kę w Utrech cie trze -

ba za pła cić 300 eu ro, za 400 m2 aż 600 eu ro. Dla wie lu
Ho len drów jed nak ko rzy ści re kre acyj ne, wy po czyn ko -
we ja kie da ją im ogro dy dział ko we są o wie le więk sze
niż tyl ko kosz ty ma te rial ne, ja kie mu szą po nieść. 

Pol skie ak cen ty

Pod czas Kon gre su nie obe szło się też bez pol skich ak -
cen tów. Jed nym z naj waż niej szych by ła pre zen ta cja
dzia łal no ści me dial nej Pol skie go Związ ku Dział kow ców.
Po ka za ła ona, że ża den in ny zwią zek eu ro pej ski nie pro -
wa dzi jej aż na tak sze ro ką ska lę. W żad nej in nej or ga ni -
za cji dział kow ców nie wy da je się tak wie lu ma te ria łów

in for ma cyj nych i pro mo cyj nych dla użyt kow ni ków dzia -
łek jak w PZD. Pre zen ta cja zo sta ła bar dzo do brze przy -
ję ta. Pa dło wie le py tań na te mat te go, co mo gą zro bić in 
z in for ma cja mi do użyt kow ni ków dzia łek, me diów a tak -
że spo łe czeń stwa. Treść re fe ra tu pu bli ku je my poniżej. 

Eu ro pej ski Dzień Dział kow ca 

Waż nym punk tem pro gra mu był też Eu ro pej ski Dzień
Dział kow ca, w któ rym po za użyt kow ni ka mi dzia łek,
wziął udział bur mistrz mia sta, któ ry obie cał tak że, że

mia sto bę dzie wspie ra ło dział kow ców tak, by ogro dy
mo gły się jak naj le piej roz wi jać. 

Ogro dy mu szą się roz wi jać

Na za koń cze nie Kon gre su przy ję ta zo sta ła re zo lu cja,
w któ rej wy zna czo no dal sze kie run ki dzia łań dla wszyst -
kich eu ro pej skich Związ ków zrze sza ją cych dział kow -
ców. Uzna no w niej, że ogro dy dział ko we są nie zbęd nym
ele men tem prze strze ni pu blicz nej,  gdyż speł nia ją wie le
po zy tyw nych funk cji. Ko niecz ne jest więc ich dal szy
roz wój.  „Mu si my ak tyw nie pra co wać na rzecz dal sze go
roz wo ju ogro dów dział ko wych, by ich po zy tyw ne aspek -
ty zo sta ły uświa do mio ne ca łe mu spo łe czeń stwu. Na szym
ce lem mu si być to, aby spra wić, że po czu cie war to ści i
ist nie nia ogro dów dział ko wych sta nie się fun da men tem
przy szło ści spo łe czeń stwa”– czy ta my w re zo lu cji. Uzna -
no tak że, że licz ne dzia ła nia w ogro dach dział ko wych
zna ne są tyl ko we wnątrz or ga ni za cji, dla te go na le ży pod -
jąć dzia ła nia, któ re po zwo lą przy cią gnąć za in te re so wa -

nie me diów, a  tak że lo kal nych spo łecz no ści.  „Stać się
wi docz ny mi dla in nych, po ka zy wać ogro dy w spo sób
po zy tyw ny, kon se kwent nie re ali zo wać swo je ce le, emi -
to wać wo kół sie bie pew ność sie bie i po czu cie wła snej
war to ści, po ka zy wać swo ją si łę, wspól ne dzia ła nia trak -
to wać ja ko prio ry tet -  to jed ne z naj waż niej szych ce lów,
ja kie po sta wi li so bie na naj bliż sze la ta wszy scy uczest -
ni cy kon gre su. In for ma cją o tym, na ile uda ło się je zre -
ali zo wać dział kow cy bę dą mo gli się ze so bą po dzie lić
już za dwa la ta, pod czas ko lej ne go kon gre su, któ ry od -
bę dzie się w Wied niu. Do te go cza su pie czę nad dzia ła -
nia mi wszyst kich związ ków spra wo wał bę dzie no wy
pre zy dent Biu ra Mię dzy na ro do we go Wil helm Wo hat -
schek z Au strii, któ ry swo ją funk cję prze jął po ustę pu ją -
cym Chri sie Zij de vel dzie z Ho lan dii. 

(mz)

2. Polscy działkowcy w mediach. Co si´ sprawdza a czego nale˝y unikaç

1.1De fi ni cja
Me dia mi na zy wa my róż ne go ro dza ju no śni ki in for ma -

cji, za po mo cą któ rych kie ru je się pew ne tre ści do bar dzo

licz nej i  zróż ni co wa nej  gru py od bior ców. Za li cza do
nich przede wszyst kim pra sę, ra dio, te le wi zję i in ter net.
Zde cy do wa na więk szość od bior ców prze ka zu me dial ne -

I. Czym  są me dia?
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go jest prze świad czo na o tym, że pod sta wo wym za da -
niem me diów jest prze ka zy wa nie in for ma cji i po da wa nie
okre ślo nych in for ma cji o zda rze niach, i w więk szość
przy pad ków tak jest. Dla te go bar dzo czę sto me dia od -
bie ra ne są ja ko uczci we in sty tu cje in for ma cyj ne. W prak -
ty ce me dia mo gą być i czę sto są in stru men ta mi
ma ni pu la cji. Dla te go war to pa mię tać, że w me diach bar -
dzo czę sto przed sta wia ne są rów nież nie rze tel ne in for -
ma cje, zgod ne z li nią da nej re dak cji. War to pa mię tać, by
nie ufać im bez gra nicz nie i nie przyj mo wać bez kry tycz -
nie. 

Me dia ma ją nie zwy kle sil ne od dzia ły wa nia na opi nię
pu blicz ną, dla te go czę sto są na zy wa ne „czwar tą wła -
dzą”. 

1.2 Me dia w skró cie:
− dzię ki nim spo łecz no ści mo gą się ze so bą ko mu ni -

ko wać i być od bior ca mi róż nych in for ma cji
− są nie od łącz ną czę ścią rze czy wi sto ści każ de go czło -

wie ka
− ma ją ogrom ny wpływ na od bior cę
− kreu ją rze czy wi stość
− to one ma ją de cy du ją cy wpływ na spo sób my śle nia

i po stę po wa nia czło wie ka
− to one przy czy nia ją się do te go, jak od bie ra ne/in ter -

pre to wa ne jest ja kieś wy da rze nie

Uwa ga: war to pa mię tać, że nie moż na przyj mo wać ich
bez kry tycz nie

II. Ro dza je me diów w któ rych mó wi się o dział kow cach

Moż na roz róż nić trzy głów ne ro dza je me diów, w któ -
rych mó wi się o dział kow cach: 
➢ OGÓLNOPOLSKIE
➢ LOKALNE
➢ ZWIĄZKOWE

1. Me dia ogól no pol skie - czy li ta kie, któ re uka zu ją
się na te re nie ca łe go kra ju. Ich za sięg i si ła od dzia ły wa -
nia są bar dzo du że. Po ru sza ją te ma ty waż ne dla wszyst -
kich dział kow ców. Ma ją naj więk szy wpływ na opi nię
pu blicz ną. 

PZD ma wy ku pio ny mo ni to ring me diów, dzię ki któ re -
mu co dzien nie otrzy mu je pa kiet ma te ria łów, ja kie uka za -
ły się w da nym dniu (w pra sie, ra diu, te le wi zji,
In ter ne cie) na te mat dział kow ców. 

Z ra por tu moż na wy snuć na stę pu ją ce wnio ski: Me dia
ogól no pol skie od no szą się dość po zy tyw nie do dzia łań
PZD, jed nak wy dźwięk ma te ria łów jest o wie le bar dziej
po zy tyw ny w me diach lo kal nych. Zda rza ją się me dia
ogól no pol skie, któ re ma ni pu lu ją in for ma cja mi na te mat
dział kow ców, po ka zu jąc ich w krzy wym zwier cia dle. Bar -
dzo czę sto to sa mo wy da rze nie, przed sta wio ne jest zu peł -
nie ina czej w dwóch róż nych ogól no pol skich dzien ni kach.
Uza leż nio ne to jest od po li ty ki da nej re dak cji. 

Wnio sek: nie na le ży być bez kry tycz nym od bior cą me -
diów. 

2. Me dia  lo kal ne - czy li ta kie, któ re uka zu ją się w
wy bra nych  wo je wódz twach/ czę ściach Pol ski, do ty czą
ja kieś wą skiej gru py osób, np. dział kow ców z jed ne go
ogro du. Ich za sięg jest mniej szy (w po rów na niu do me -
diów ogól no pol skich), ale si ła od dzia ły wa nia  w da nej
spo łecz no ści bar dzo du ża. W tych me diach uka zu je się o

wie le wię cej ma te ria łów na te mat dział kow ców niż w
me diach ogól no pol skich. Jest też o wie le wię cej ma te -
ria łów o wy dźwię ku po zy tyw nym.

WNIOSKI:  Nie na le ży lek ce wa żyć me diów lo kal nych.
Bar dzo czę sto o nich za po mi na my, sku pia jąc się na
współ pra cy z me dia mi ogól no pol ski mi. Tym cza sem są
one rów nie waż ne. 

Me dia ogól no pol skie            Me dia lo kal ne

pi szą rza dziej na pi szą bar dzo du żo
te mat dział kow ców na te mat dział kow ców

ma te ria ły ma ją wy dźwięk ma te ria ły ma ją zazwyczaj 
bar dzo róż ny wy dźwięk bar dzo po zy tyw ny 

w cią gu mie sią ca uka zu je dzien nie uka zu je się 
się od kil ku do kil ku na stu od kil ku do na wet  
ma te ria łów na te mat 10 ma te ria łów na 
dział kow ców te mat dział kow ców

3. Me dia związ ko we – me dia wy da wa ne przez ogól -
no pol ską or ga ni za cję dział kow ców. Są naj waż niej szym
i naj szyb szym źró dłem in for ma cji dla dział kow ców. Ich
si ła od dzia ły wa nia jest naj więk sza. Ma ją naj więk szy za -
sięg, prze ka zu ją naj waż niej sze in for ma cje i co naj waż -
niej sze prze ka zu ją  wia ry god ne in for ma cje, tzw. z
pierw szej rę ki. Są naj waż niej szym ka na łem ko mu ni ka cji
z dział kow ca mi. Są w nich po ru sza ne naj waż niej sze dla
dział kow ców te ma ty. Są to in for ma cje rze tel ne i obiek -
tyw ne. Do więk szo ści z nich dział kow cy ma ją bez płat ny
do stęp. 
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4.1 Skąd dział kow cy czer pią naj wię cej in for ma cji?

Gdzie ukazuje się najwięcej materiałów poświęconych działkowcom?

4. PODSUMOWANIE
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4.2 Naj waż niej sze me dia – to me dia związ ko we
Dla cze go?

➢ do cie ra ją do  4 000 000 dział kow ców, ich ro dzin i
zna jo mych
➢ wy da wa ne są re gu lar nie – sta łe źró dło in for ma cji
➢ ma ją naj więk szy za sięg

➢ po ka zu ją praw dzi we, rze tel ne, spraw dzo ne in for -
ma cje
➢ po da ne w przy stęp nej  for mie
➢ naj wię cej in for ma cji uka zu je się w ma te ria łach dru -

ko wa nych i in ter ne cie
➢ prze ka zu ją in for ma cje z naj więk sza zna jo mo ścią

pro ble mów dział ko wych 

III. Me dia związ ko we – czy li ja kie?

3.1 Mie sięcz ni ki „dział ko wiec” i „Mój ogró dek”
3.2 Zie lo na Rzecz po spo li ta
3.3 Biu le tyn In for ma cyj ny Kra jo wej Ra dy 
3.4 In for ma tor dział kow ca
3.5 Ulot ki, pla ka ty, bro szu ry in for ma cyj ne, plan sze in -

for ma cyj ne
3.6 Książ ki
3.7 Stro ny in ter ne to we i so cial me dia
3.8  Ma te ria ły wi deo (YouTube)

3.1 Mie sięcz nik „dział ko wiec” -  naj więk szy w Pol -
sce ma ga zyn o te ma ty ce ogrod ni czej. Obec ny na ryn ku
od 60 lat. Ma ga zyn li czy so bie bli sko 100 stron, a je go
na kład wy no si 200 000 eg zem pla rzy. Moż na w nim zna -
leźć in for ma cje na te mat upra wy owo ców i wa rzyw,
urzą dza nia ogro du, zdro we go sty lu ży cia, ochro ny ro -
ślin, mo der ni za cji dzia łek, na wo że nia, ochro ny ro ślin, 
a tak że naj waż niej sze in for ma cje na te mat dzia łań ogól -
no pol skiej or ga ni za cji dział kow ców. Mie sięcz nik ca ły
czas się zmie nia, łą cząc tra dy cję z no wo cze sno ścią, bio -
rąc z nich to co naj lep sze. 

Mie sięcz nik „Mój ogró dek” – naj now sze pi smo wy -
daw nic twa „dział ko wiec”. Do stęp ne na ryn ku od mar ca
br. Li czy so bie oko ło  60-70 stron. Pi smo współ re da go -
wa ne przez czy tel ni ków, któ rzy mo gą  pre zen to wać swo -
je dział ki i  dzie lić się pa sją ogrod ni czą, wie dzą,
do świad cze niem. Jed no z nie licz nych te go ty pu pism 
w Pol sce. 

3.2. Zie lo na Rzecz po spo li ta - je dy na w Pol sce ga ze -
ta wy da wa na bez płat nie dla dział kow ców. Wy da wa na od
2013 ro ku przez Kra jo wą Ra dę PZD. Na kład wy no si 
200 000 eg zem pla rzy. Jest bez płat nie prze ka zy wa na do
wszyst kich ogro dów dział ko wych. Do stęp do „ZRz” ma
każ dy użyt kow nik ogro du dział ko we go.  Jest też do po -
bra nia w wer sji elek tro nicz nej ze stro ny KR PZD. 
W „ZRZ” pu bli ko wa ne są wszyst kie naj waż niej sze in -
for ma cje, na te mat ak tu al nej sy tu acji ogro dów i Związ -
ku. Dzię ki wy daw nic twu dział kow cy otrzy mu ją szyb ką

in for ma cję na te mat naj waż niej szych wy da rzeń. Je dy ne
te go ty pu pi smo w Pol sce, po świę co ne tyl ko i wy łącz nie
ak tu al nej sy tu acji dział kow ców. 

3.3. Biu le tyn In for ma cyj ny – rocz nie wy da wa nych
jest oko ło 10-12 nu me rów. Każ dy li czy so bie od 100 do
120 stron. Na kład wy no si oko ło 10 000 eg zem pla rzy. 
W „Biu le ty nie” pu bli ko wa ne są  wszyst kie ak tu al ne in -
for ma cje na te mat te go, co dzie je się w PZD. Pu bli ko -
wa ne są też wszyst kie waż ne uchwa ły, de cy zje, ko mu -
ni ka ty, oświad cze nia, wzo ry do ku men tów. Do stęp ny jest
bez płat nie dla każ de go dział kow ca po przez Za rzą dy
ROD, wy da wa ny rów nież w wer sji elek tro nicz nej. 

3.4. In for ma tor dział kow ca – wy da wa ny każ de go
mie sią ca w na kła dzie oko ło 16 000 eg zem pla rzy.  Tra fia
do każ de go ogro du dział ko we go bez płat nie. Wy wie sza -
ny jest na ta bli cach in for ma cyj nych w każ dym ogro dzie.
Znaj du ją się w nim wszyst kie waż ne in for ma cje na te -
mat ak tu al nej sy tu acji ogro dów. Za wie ra bar dzo krót kie,
new so we in for ma cje. 

3.5. Ulot ki, pla ka ty, bro szu ry, plan sze in for ma cyj ne
– wy da wa ne z oka zji waż nych wy da rzeń, ja kie ma ją
miej sce w Związ ku, np. ogól no pol skiej ma ni fe sta cji
dział kow ców,  wej ścia w ży cie no wej usta wy o ROD.
Ich ce lem jest do tar cie z szyb ką, pro stą in for ma cją do
jak naj więk szej licz by dział kow ców. Na kład wy no si za -
zwy czaj 150 000 – 200 000 eg zem pla rzy. Są prze ka zy -
wa ne bez płat nie wszyst kim dział kow com. 

3.6. Książ ki – po świę co ne są przede wszyst kim te ma -
ty ce ogrod ni czej. Opra co wy wa ne spe cjal nie dla użyt -
kow ni ków dzia łek i ogród ków przy do mo wych, gdzie na
ma łej po wierzch ni upra wia nych jest wie le róż nych ro -
ślin. Au to ra mi ksią żek są wy łącz nie pol scy ogrod ni cy,
na ukow cy i prak ty cy, współ pra cu ją cy od wie lu lat ze
Związ kiem, któ rzy po le ca ją me to dy upra wy, ga tun ki 
i od mia ny ro ślin do brze spraw dzo ne w pol skich wa run -
kach.

3.7. Stro ny in ter ne to we i so cial me dia  – PZD ma
oko ło 150 stron in ter ne to wych
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Naj waż niej sza stro na, to stro na Kra jo wej Ra dy PZD,
któ ra ak tu ali zo wa na jest co dzien nie. Ma cha rak ter new -
so wy. Je że li coś waż ne go się dzie je od ra zu in for ma cja
na ten te mat po ja wia się na stro nie in ter ne to wej. Ma te ria -
ły pu bli ko wa ne są za zwy czaj 7 dni w ty go dniu. Cza sem
pu bli ko wa nych jest na wet 20 tek stów dzien nie. Stro nę
od wie dza dzien nie oko ło 5000 osób. Za wie ra wszyst kie
waż ne dla dział kow ców new sy. Jest naj szyb szym  źró -
dłem in for ma cji dla dział kow ców. Na stro nie Kra jo wej
Ra dy PZD stwo rzo nych zo sta ło wie le za kła dek, któ re
umoż li wia ją dział kow com do tar cie do ma te ria łów z da -
nej dzie dzi ny. Naj waż niej sze z nich to: Ak tu al no ści, In -
for ma cje z OZ, In for ma cje z ROD, Ko mu ni ka ty,
Pu bli cy sty ka Związ ko wa, Pra wo, Wy daw nic twa, Me dia
o nas, a tak że za kład ka w ję zy ku an giel skim. 

Jest też 26 stron Okrę go wych Za rzą dów, po nad 100
stron ro dzin nych ogro dów dział ko wych, stro na wy daw -
nic twa „dział ko wiec”. Są też stro ny spe cjal ne, któ rych
po wsta nie  to wa rzy szy waż nym wy da rze niom, ta kim jak
pra ce nad no wą usta wą o ROD. 

3.8 Ma te ria ły wi deo – wy da wa ne re gu lar ne, z oka zji
róż nych waż nych związ ko wych wy da rzeń, ta kich jak
Kon gres, Zjazd, wal ka o no wą usta wę dział ko wą. 

WNIOSKI: Ogól no pol ska or ga ni za cja dział kow ców
po win na wy da wać róż ne go ro dza ju ma te ria ły in for ma -
cyj ne dla dział kow ców. Waż na jest ich róż no rod ność, wy -
da wa nie z re gu lar ną czę sto tli wo ścią, ale tak że w od-
po wie dzi na roz wój wy da rzeń. Je że li dzie je się coś waż -
ne go, na le ży szyb ko sko rzy stać z me diów za po mo cą któ -
rych mo że my szyb ko do trzeć do dział kow ców. 

VI. Jak sku tecz nie wy ko rzy stać me dia ogól no pol skie lub lo kal ne?

1. Co ro bi PZD?
– mu si być oso ba/ oso by od po wie dzial ne za te kon tak ty
– me dia mu szą mieć do niej kon takt - @ lub te le fo -

nicz ny

– waż ne jest: utrzy my wa nie sta łe go kon tak tu
– dys po zy cyj ność 
– otwar tość
– do star cza nie cie ka wych new sów

V . Ja kie dzia ła nia się spraw dza ją? Co ro bi PZD?

1 Re gu lar ne wy sy ła ko mu ni ka ty pra so we
Mu si my wy sy łać re gu lar nie ko mu ni ka ty pra so we, na

te mat waż nych wy da rzeń ja kie ma ją miej sce w Związ ku.
Mu si my mieć świa do mość, że po win ny to być te ma ty

chwy tli we, któ re mo gą za in te re so wać dzien ni ka rzy.
Przed sta wia ny te mat mu si być in te re su ją cy i za wie rać 
w so bie new so wość. 

KR PZD

OZ-26 stron

Wydawnictwo
działkowiec

Ocalmy
ogrody. pl

Związane 
z ważnymi

wydarzeniami
np. Strona
Kongresu

ROD ponad 
100 stron
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1.1 Co wpły wa na atrak cyj ność ko mu ni ka tu pra so -
we go?

Ak tu al ność - każ de mu dzien ni ka rzo wi za le ży, aby po -
ka zy wać naj śwież sze new sy. Je że li opi su je my wy da rze -
nia sprzed pa ru ty go dni lub te, o któ rych moż na już
do wie dzieć się z in nych źró deł, wte dy, szan se na za in te -
re so wa nie na szą spra wą przez me dia ma le ją.

Istot ność – war to za dać so bie py ta nie, ja kie kon se -
kwen cje ma ją po da wa ne w ko mu ni ka cie in for ma cje?
Czy są waż ne z punk tu wi dze nia czy tel ni ków, czy tyl ko
z na szej per spek ty wy

Bez stron ność – ce lem ko mu ni ka tu jest prze ka za nie
fak tów, to nie jest miej sce na tre ści re kla mo we, pro mo -
cyj ne, po chwa ły lub kry ty kę. 

Zwię złość – naj waż niej sza jest sa ma in for ma cja i to
ona ma być za pa mię ta na. Je że li zo sta nie ona przed sta -
wio na na tle sze re gu do dat ko wych opi sów, wy po wie dzi,
nie po trzeb nych da nych, stra ci swo ją si łę. 

Uni kal ność – opi sy wa ne fak ty po win ny mieć wy miar
wy jąt ko wo ści. Dzię ki te mu spra wi my, że ko mu ni kat na -
bie rze więk sze go zna cze nia.   

2. Or ga ni zu je kon fe ren cje pra so we
Ich ce lem jest prze ka za nie me diom waż nych i ak tu al -

nych in for ma cji. Na le ży pa mię tać, że me dia po szu ku ją
in for ma cji no wych, cie ka wych i war to ścio wych. Te ma -
tem new su in for ma cyj ne go mu szą być zda rze nia zna czą -
ce, wno szą ce coś no we go do spra wy. 

3. Udzie la wy wia dów – w pra sie, ra diu, te le wi zji
PZD jest re gu lar nie za pra sza ny do pro gra mów te le wi -

zyj nych czy au dy cji ra dio wych w ro li ko men ta to rów -
-eks per tów. Na le ży pa mię tać, by ni gdy nie od ma wiać
me diom, by re ago wać szyb ko. Do me diów nie na le ży
wy sy łać przy pad ko we go eks per ta ze Związ ku. War to do -
wie dzieć się od dzien ni ka rza cze go ma do ty czyć roz mo -
wa, czy bę dzie na ży wo, kto bę dzie jesz cze w stu diu.
Na le ży do brze prze my śleć, kto udzie la wy wia du i czy
jest spe cja li stą z dzie dzi ny, któ rej jest po świę co na roz -
mo wa. 

4  Pi sze tek sty do sta łych ru bryk w pra sie – (współ -
pra ca z „Try bu ną”)

Waż ne jest na wią zy wa nie i utrzy my wa nie sta łej współ -
pra cy z me dia mi. PZD utrzy mu je np. ta ką współ pra cę 
z dzien ni kiem Try bu na. Po le ga ona na re gu lar nym (co -
ty go dnio wym) pi sa niu tek stów, któ re pu bli ko wa ne są 
w ga ze cie. Tek sty do ty czą waż nych dla dział kow ców
spraw.  Pu bli ka cje ma ją cha rak ter ogól no pol ski.  

5. Pi sze spro so wa nia i po le mi ki– w pra sie po ja wia ją
się bar dzo róż ne in for ma cje na te mat PZD, nie za wsze są
to in for ma cje praw dzi we. Wszyst kie te in for ma cje na le -
ży pro sto wać, wy sy ła jąc sto sow ne re ak cje do re dak cji,
re dak to rów na czel nych i au to rów pu bli ka cji. Nie rze tel -
ne go ar ty ku łu nie na le ży po zo sta wiać bez ko men ta rza. 

6 Za miesz cza re kla my w pra sie – je że li jest ja kieś
waż ne wy da rze nie, to war to za in we sto wać w re kla mę.
War to jed nak pa mię tać, że nie mo że uka zać się w przy -
pad ko wym me dium. Na le ży zwró cić uwa gę na to, kto
jest gru pą do ce lo wą da ne go ty tu łu, ja ki pro cent czy tel ni -
ków sta no wią – w na szym przy pad ku  – dział kow cy, czy
re kla ma uka że się w wi docz nym miej scu(w przy pad ku
pra sy) czy w pa śmie o wy so kiej oglą dal no ści (w przy -
pad ku TV). Re kla ma, by by ła za pa mię ta na po win na uka -
zać się kil ka ra zy.

7.Współ pra cu je z in ny mi in sty tu cja mi – nie  moż na
ogra ni czać swo ich dzia łań tyl ko do współ pra cy z dział -
kow ca mi. War to na wią zy wać współ pra cę z in ny mi in -
sty tu cja mi. PZD ta kie dzia ła nia po dej mu je. 

– Od wie lu lat obej mu je pa tro na ty nad im pre za mi
zwią za ny mi z ogrod nic twem dział ko wym, ta ki mi jak tar -
gi ogrod ni cze, fe sty ny, im pre zy ple ne ro we.

– PZD od wie lu lat  współ pra cu je  z Gre en pe ace 
–Wspól nie or ga ni zu je my wie le ak cji, na któ re za pra sza -
ne są licz ne me dia. Dzia ła nia te wpły wa ją na bu do wa nie
po zy tyw ne go wi ze run ku ogól no pol skiej or ga ni za cji
dział kow ców. 

– PZD re gu lar nie współ pra cu je z wie lo ma or ga ni za -
cja mi sa mo rzą do wy mi i spo łęcz ny mi

V. Pod su mo wa nie

5.1 Ja kich błę dów nie na le ży po peł niać w kon tak -
tach z me dia mi. Co się nie spraw dza?
– Zbyt póź na re ak cja
– Prze ka zy wa nie do me diów nud nych, nie istot nych in -

for ma cji
– Prze ka zy wa nie nie rze tel nych, nie spraw dzo nych in -

for ma cji
– Nie kom pe ten cja
– Nie wie dza

– Bra k pro fe sjo na li zmu
– Za nie dba nie re la cji z me dia mi

5.2 . Co się spraw dza w kon tak tach z me dia mi? 
– Śle dze nie te go, co pi szą o dział kow cach w pra sie

ogól no pol skiej i lo kal nej
– Wy ku pie nie mo ni to rin gu me diów, dzię ki któ re mu

ma my do stęp do wszyst kich ma te ria łów me dial nych
na te mat dział kow ców
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wie dzy mo że my z pew no ścią stwier dzić, że współ pra ca
z me dia mi nie jest ła twa. Wy ma ga wie le tru du, za an ga -
żo wa nia i wy sił ku. Je że li jed nak chce my, by me dia po -
ka zy wa ły nas po zy tyw nie, mu si my o te re la cje dbać. 

Me dia nie bez po wo du na zy wa ne są czę sto czwar tą
wła dzą. Jak po ka zu ją licz ne przy kła dy, po tra fią ze pchnąć
z pie de sta łu każ de go, na wet te go, kto jest na sa mym
szczy cie. Rów no cze śnie jed nak mo gą zmie nić czyjś wi -
ze ru nek z ne ga tyw ne go na po zy tyw ny. Mu si my pa mię -
tać, że to któ ry sce na riusz spraw dzi się wo bec
nas -dział kow ców, za le ży w bar dzo du żym stop niu od nas
sa mych. 

Dba nie o po zy tyw ne re la cje z me dia mi po win no być
prio ry te tem każ dej or ga ni za cji zrze sza ją cej dział kow -
ców. Nie jest bo wiem sztu ką ro bie nie wie lu rze czy o któ -
rych wie dzą nie licz ni, praw dzi wą sztu ką jest  spra wie nie,
by o na szych suk ce sach i osią gnię ciach do wie dzia ło się
jak naj wię cej osób. I te go wła śnie ży czy my wszyst kim
związ kom zrze sza ją cym dział kow ców. 

(mz)

– Na wią zy wa nie kon tak tów z dzien ni ka rza mi, któ rzy
pi szą o dział kow cach po zy tyw nie

– Na wią zy wa nie sta łe go kon tak tu z pra są, do star cza nie
im go to wych tek stów

– Au to ry za cja  wy po wie dzi pra so wych
– In spi ro wa nie po wsta wa nia ma te ria łów
– Szyb ka re ak cja na nie praw dzi we in for ma cje na te -

mat dział kow ców
– Pra ca nad po zy tyw nym wi ze run kiem –współ pra ca 

z in ny mi in sty tu cja mi, ta ki mi jak np. Gre en pe ace
– Two rze nie wła snych wy daw nictw – one ma ją naj -

więk szy za sięg i naj więk szą si łę od dzia ły wa nia na
dział kow ców

– Szyb kie do cie ra nie z waż ny mi in for ma cja mi do
dział kow ców – wy ko rzy sty wa nie do te go in ter ne tu,
ulo tek, bro szur, in nych wy daw nictw.

5.3 Pod su mo wa nie
Wszyst kie wy żej wy mie nio ne spo so by ko mu ni ko wa -

nia się z me dia mi są wy ni kiem wie lo let nich do świad czeń
Pol skie go Związ ku Działk cow ców. Na pod sta wie na szej

3. Altany w holenderskich ogrodach działkowych 

Pod czas Mię dzy na ro do wy Kon gres Biu ra Ogro dów
Dział ko wych i Ro dzin nych w Utrech cie, uczest ni cy mie -
li oka zję od wie dzić kil ka ho len der skich ogro dów. Ze
wzglę du na kon tro wer syj ny wy rok NSA, któ ry za ne go -
wał tra dy cyj ne i utrwa lo ne ro zu mie nie al ta ny w ogro -
dach dział ko wych, na sza de le ga cja zwra ca ła szcze gól ną
uwa gę na obiek ty po sta wio ne przez ho len der skich dział -
kow ców na swo ich dział kach.

Nie sta no wił za sko cze nia fakt, że w Ho lan dii al ta ny są
ro zu mia ne tak sa mo jak w na szym kra ju. Spo śród pra -
wie dzie się ciu od wie dzo nych ogro dów nie za uwa żo no
ani jed ne go obiek tu, któ ry przy po mi nał by al ta nę w ro -
zu mie niu lek kiej kon struk cji o ażu ro wych ścia nach.
Obiek ty sta wia ne przez ho len der skich dział kow ców sta -
no wią ra czej nie wiel kie bu dyn ki wy po czyn ko wo -re kre -
acyj ne.

Z roz mów prze pro wa dzo nych z przed sta wi cie la mi
władz tych ogro dów wy ni ka, że w al ta nach nie moż na

ani za miesz ki wać, ani na wet no co wać. Wy da wa ło by się
więc, że tak ści słe ogra ni cze nia po win ny uza sad niać wła -
śnie sta wia nie w tam tej szych ogro dach al tan w ro zu mie -
niu słow ni ko wym. Tak jed nak nie jest. Mi mo tych
ry go rów, ist nie ją ce obiek ty jak naj bar dziej na da ją się do
nie dłu gie go (np. week en do we go) po by tu dział kow ców,
któ rzy jed nak skru pu lat nie prze strze ga ją obo wią zu ją cych
ich re guł.

Cie ka we jest rów nież to, że – po dob nie jak w na szym
kra ju – w Ho lan dii nie trze ba uzy ski wać żad nych po zwo -
leń, ani zgła szać or ga nom bu dow la nym za mia ru sta wia -
nia al ta ny. Ta kie zgło sze nie na le ży jed nak przed sta wić
wła dzom ogro du, któ re spra wu ją w tym za kre sie peł ny
nad zór. W szcze gól no ści ma ją pra wo wy ra zić zgo dę na
miej sce usy tu owa nia al ta ny na te re nie dział ki.

Al ta ny w ho len der skich ROD po twier dza ją, że nie mal
w ca łej Eu ro pie sta no wią one po dob ne kon struk cje i peł -
nią ta kie sa me funk cje.     

TT
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Zgod nie z wie lo let nią tra dy cją  nie mal wszyst kie Okrę -
go we Za rzą dy PZD po raz ko lej ny zor ga ni zo wa ły Okrę -
go we Dni Dział kow ca. W su mie; w tym ra do snym
świę cie, wzię ło udział kil ka na ście ty się cy dział kow ców.  

Okrę go we Dni Dział kow ca by ły do sko na łą oka zją do
po dzię ko wa nia wszyst kim, któ rzy ak tyw nie włą czy li się
w wal kę o oby wa tel ski pro jekt usta wy o ROD, dzię ki
cze mu dziś jest on obo wią zu ją cym pra wem. Wie le uwa -
gi po świę co no tak że wy stą pie niu Rzecz nik Praw Oby -
wa tel skich, któ ra zgło si ła za strze że nia co do kon sty-

tu cyj no ści no wej usta wy o ROD oraz wy ro ko wi NSA,
któ ry pod zna kiem za py ta nia po sta wił le gal ność wszyst -
kich al tan w ROD. Uczest ni cy Okrę go wych Dni Dział -
kow ca przy ję li licz ne ape le i sta no wi ska, w któ rych
za pew ni li, że bę dą na dal wal czy li o za cho wa nie ogro -
dów dział ko wych. Pod czas Okrę go wych Dni Dział kow -
ca na gro dze ni zo sta li tak że lau re aci róż nych kon kur sów. 

Po ni żej przed sta wia my skró to we re la cje z Okrę go -
wych Dni Dział kow ca, któ re zo sta ły prze ka za ne do KR
PZD. Wię cej in for ma cji moż na zna leźć na www.pzd.pl

VIII. DNI DZIAŁKOWCA I JUBILEUSZE W OZ I ROD 

1. Okr´gowe Dni Działkowca

Okrę go we Dni Dział kow ca w Byd gosz czy

13 wrze śnia 2014 r. w ROD „Sa san ka” w Byd gosz czy
od by ły się Okrę go we Dni Dział kow ca. Po za dział kow ca -
mi w wy da rze niu udział wzię li za pro sze ni go ście, któ -
rzy w swo ich wy stą pie niach za pew nia li o swo im
po par ciu dla ogro dów dział ko wych. W ra mach ofi cjal -
nej czę ści uro czy sto ści do ko na no wrę cze nie od zna czeń
związ ko wych – „Za za słu gi dla PZD” oraz „Zło tych Od -

zna ki PZD”.  Zo sta ły rów nież ogło szo ne wy ni ki kon kur -
su „Wzo ro wy Ogród Ro ku 2014” oraz „Wzo ro wa Dział -
ka Ro ku 2014”. Uro czy stość od by ła się przy pięk nej
sło necz nej po go dzie. Dniom Dział kow ca to wa rzy szy ła
wy sta wa plo nów. Barw ne, ukwie co ne sto iska, prze peł -
nio ne ape tycz ny mi, do rod ny mi owo ca mi i wa rzy wa mi 
z da le ka przy cią ga ły uwa gę uczest ni ków do ży nek. 

Okrę go we Dni Dział kow ca w Bia łym sto ku

13 wrze śnia od by ły się Okrę go we Dni Dział kow ca  w
Bia łym sto ku. Po za dział kow ca mi, wśród go ści zna leź li
się przed sta wi cie le wo je wódz kich i miej skich władz rzą -
do wych  i sa mo rzą do wych, rad ni, przed sta wi cie le par tii
po li tycz nych, któ rzy w swo ich wy stą pie niach za pew nia -

li o po par ciu dla ogro dów dział ko wych.  Uczest ni cy
przez akla ma cję przy ję li list do Rzecz ni ka Praw Oby wa -
tel skich w któ rym za ape lo wa li  o za prze sta nie dzia łań
szko dli wych dla dział kow ców. Nie za bra kło roz mów i
dys ku sji na te mat ak tu al nej sy tu acji ogro dów i Związ ku.

Okrę go we Dni Dział kow ca w Gdań sku

23 sierp nia 2014 r. w Tcze wie od by ły się Okrę go we
Dni Dział kow ca, któ re zo sta ły zor ga ni zo wa ne we współ -
pra cy z wła dza mi sa mo rzą do wy mi Mia sta Tcze wa.
Głów na część uro czy sto ści od by ła się na tczew skiej „Ka -
non ce”. W ra mach ofi cjal nej czę ści uro czy sto ści do ko na -
no wrę cze nie od zna czeń Związ ko wych „Za za słu gi dla
PZD” oraz „Zło tych Od zna ki PZD”. Wrę czo no rów nież
oko licz no ścio we pu cha ry dla ogro dów ob cho dzą cych

swo je ju bi le usze. Na gro dze ni zo sta li rów nież lau re aci
kon kur sów, „Naj ład niej Za go spo da ro wa ny ROD Okrę -
gu”, „Wzo ro wa dział ka Okrę gu”. „Naj ład niej sza Dział -
ka Mia sta Tcze wa”. „Ka non kę” w tym dniu przy ozdo bi ły
licz ne sto iska, na któ rych wy sta wi ły swo je plo ny wszyst -
kie Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we Mia sta Tcze wa i Po -
wia tu Tczew skie go. 
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30 sierp nia w ROD im. ks. K. Nie sio łow skie go od by -
ły się Okrę go we Dni Dział kow ca, któ re by ły po łą czo ne
z ju bi le uszem 90-le cia za ło że nia ogro du. Z tej oka zji pre -
zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki prze ka zał pu char wraz  
z ży cze nia mi, a Pre zy dium KR PZD dy plom oko licz no -
ścio wy.  Po nad to Pre zes Okrę go we go Za rzą du  Je rzy
Wdow czyk, w imie niu Pre zy dium OZ PZD wrę czył
ogro do wi pu char i dy plom oko licz no ścio wy oraz na gro -
dę rze czo wą. Du żą część uro czy sto ści po świe co no na
wrę cze nie od zna czeń związ ko wych i re sor to wych

(„Za słu żo ny dla Rol nic twa” „Za Za słu gi dla PZD” 
w tym dla Sta ro sty Ple szew skie go, „Za słu żo ny Dział ko -
wiec”). Wrę czo no tak że wie le dy plo mów oko licz no ścio -
wych i po dzię ko wań wraz z al bu ma mi i książ ka mi.
Po nad to ogło szo no wy ni ku kon kur sów okrę go wych
„ROD Ro ku 2014” i „Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2014”, 
w któ rych zwy cię ży li ROD „Re laks” w Ja ro ci nie oraz
dział ka Pa na Paw ła Mar ka z ROD „Źró deł ko” w Tur ku.
W wy da rze niu wzię ło udział po nad 350 dział kow ców.

Okrę go we Dni Dział kow ca w Ka li szu

Ma zo wiec kie Dni Dział kow ca 

13 wrze śnia br. w Ko zie ni cach od by ły się Ma zo wiec -
kie Dni Dział kow ca, któ rych or ga ni za to rem z ra mie nia
Okrę go we go Za rzą du Ma zo wiec kie go PZD by ła De le -
ga tu ra OZM PZD w Ra do miu. Głów na część uro czy sto -
ści od by ła się w  ko zie nic kim am fi te atrze. Do Ko zie nic
za wi ta ło 700 dział kow ców z ogro dów war szaw skich
oraz sku pio nych na te re nie wszyst kich de le ga tur OZM
PZD na Ma zow szu. W  wy da rze niu wzię li tak że udział
za pro sze ni go ście, w tym Pre zes PZD Eu ge niusz Kon -
drac ki. Przy by li  rów nież, przed sta wi ciel wo je wo dy ma -
zo wiec kie go – Rad ny Sej mi ku Ma zo wiec kie go Zbi g-
niew Go łą bek, Rad ny Sej mi ku Ma zo wiec kie go i jed no -
cze śnie prze wod ni czą cy SLD na Ma zow szu Le szek Rej -
mer, Bur mistrz Ko zie nic To masz Śmie tan ka i sta ro sta
Ja nusz Stą pór. 

Część ofi cjal ną Ma zo wiec kich Dni Dział kow ca otwo -
rzył uro czy ście Wi ce pre zes OZM PZD Pan Sta ni sław
Za wad ka, wi ta jąc wszyst kich przy by łych. W dal szej czę -
ści uro czy sto ści głos za brał Pre zes PZD Eu ge niusz Kon -
drac ki, któ ry przy bli żył uczest ni kom uro czy sto ści
ak tu al ną sy tu ację Związ ku. Zwró cił tak że uwa gę na naj -
więk sze za gro że nia dla dział kow ców oraz pla ny na naj -
bliż szy okres. Wspo mniał o sta no wi sku Związ ku Miast
Pol skich oraz o nie ko rzyst nym dla dział kow ców orze -
cze niu Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go w spra wie

al tan, a tak że o nie daw nym wy stą pie niu Rzecz ni ka Praw
Oby wa tel skich. Bur mistrz Ko zie nic To masz Śmie tan ka
w swo im wy stą pie niu za pew nił o po par ciu władz Ko zie -
nic dla roz wo ju ro dzin nych ogro dów dział ko wych.
Stwier dził tak że, iż pięk ne ogro dy dział ko we są wspól -
nym do brem i nie oce nio ną war to ścią w kra jo bra zie ca łe -
go re gio nu. Dni Dział kow ca by ły rów nież oka zją do
uho no ro wa nia od zna ka mi związ ko wy mi za słu żo nych
dział kow ców oraz wrę cze nia ju bi le uszo wych pu cha rów
i dy plo mów dla ogro dów. Od zna ki i dy plo my wrę czył
Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki oraz wi ce pre zes OZM
PZD Sta ni sław Za wad ka. Pod su mo wa no tak że kon kur -
sy „Ro dzin ny Ogród Dział ko wy 2014” i „Wzo ro wa
Dział ka 2014”. Ro dzin nym Ogro dem Dział ko wym 2014
ro ku zo stał ogród „Ko le jarz” z Sie dlec. Na to miast wzo -
ro wą dział ką 2014 r. oka za ła się dział ka Pa ni Han ny
Gieł żec kiej z ogro du XXXV- le cia z Ra do mia. Ostat nim
punk tem im pre zy by ła część ar ty stycz na, któ rą za pew -
nił ze spół Klu bu Se nio ra „Zło ta Je sień” z Ko zie nic,
przed sta wia jąc wi do wi sko folk lo ry stycz ne pt. „Na sze
ko zie nic kie we se le”. Po wspól nym po sił ku zwie dza no
ROD „Do lin ka” w Ko zie ni cach. Uczest ni cy uro czy sto ści
mo gli tak że sko rzy stać z kier ma szu ogrod ni cze go, po -
dzi wiać eks po zy cję plo nów z ogro dów Ma zow sza oraz
wy sta wę ko zie nic kich twór ców lu do wych.

Okrę go we Dni Dział kow ca OZO PZD w Opo lu

W dniu 13 wrze śnia 2014 r. od by ły się uro czy ste ob -
cho dy Okrę go we go Dnia Dział kow ca Ro ku 2014 w ro -
dzin nym ogro dzie dział ko wych „Źró deł ko” w Ole śnie.
W uro czy sto ściach, po za dział kow ca mi, wzię li udział
licz ni go ście, w tym bur mi strza mia sta Syl we ster Le wic -
ki. Z upo waż nie nia Pre ze sa Kra jo wej Ra dy PZD Eu ge -
niu sza Kon drac kie go wrę czo no pu char Ju bi la to wi 
z oka zji 30-le cia ist nie nia, dy plom i po da ru nek w po sta -

ci du żej pacz ki fa cho wych wy daw nictw, do wy po sa że nia
bi blio te ki ogro do wej. ROD „Źró deł ko” uho no ro wa ny
zo stał rów nież pu cha rem, dy plo mem i książ ka mi ufun -
do wa ny mi przez Pre zy dium OZO PZD w Opo lu. Pa ni
Bry gi da Pul ka otrzy ma ła oso bi sty dy plom w uzna niu jej
za sług wnie sio nych w roz wój ogro du. Dzie się ciu dział -
kow ców otrzy ma ło zło te – brą zo we i srebr ne od zna cze -
nia PZD za za słu gi wnie sio ne w roz wój ogro du. By ły też
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Kon kur sy – na naj ład niej szy „Kosz Do żyn ko wy”, na naj -
ład niej szy „Ka pe lusz ogro do wy”, na naj więk sze go ziem -

nia ka z dział ki.  Tań ce i śpie wy trwa ły do dłu gich go dzin
noc nych.    

Okrę go we Dni Dział kow ca w OZ Su dec kim

iska, prze peł nio ne ape tycz ny mi, do rod ny mi owo ca mi 
i wa rzy wa mi z da le ka przy cią ga ły wzrok i cie ka wość.
Obok moż na by ło po dzi wiać pra ce lo kal nych ar ty stów.
Dla ak tyw nych ro dzin prze pro wa dzo no sze reg roz gry wek
zręcz no ścio wych pod na zwą „po tycz ki ro dzin ne”, a dla
fa scy nu ją cych się spor tem po ka zy walk za pa śni czych.
Wy róż nio nym Ro dzin nym Ogro dom Dział ko wym oraz
dział kow com wrę czo no dy plo my i na gro dy.

Okrę go we Dni Dział kow ca od by ły się 20 wrze śnia 
w Świ no uj ściu. W uro czy sto ści, po za dział kow ca mi,
udział wzię li za pro sze ni go ście: w tym re pre zen tu ją ca
KR PZD Ma ria Fojt, pre zy dent Mia sta Świ no uj ście Ja -
nusz Żmur kie wicz, prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta  Pa weł
Suj ka, za stęp ca pre zy den ta mia sta Jo an na Aga tow ska,
asy stent  se na to ra Pre is sa - Da wid Szy mań ski, Pre zes OZ
Ko sza lin – Sta ni sław Su szek. Na uro czy stość przy by ły
de le ga cje z róż nych stron okrę gu m.in. z Choszcz na,
Star gar du Szcze ciń skie go, Szcze ci na, Go le nio wa, Gry -
fic, Gry fi na i wie lu in nych miej sco wo ści. Za bie ra ją cy
głos wy ra ża li swo je po par cie dla ak cji „Stop roz biór kom

al tan” oraz kry tycz nie od no si li się do pro po zy cji Rzecz -
nik Praw Oby wa tel skich w oce nie któ rej no wa usta wa
dział ko wa po win na tra fić do TK.  Na znak po par cia
uczest ni cy Dni Dział kow ca przy ję li list do Rzecz ni ka
Praw Oby wa tel skich oraz apel do dział kow ców i ich ro -
dzin. Du żą część uro czy sto ści po świę co no na wrę cze nie
od zna czeń związ ko wych: „Za za słu gi dla PZD” oraz zło -
tych od znak „Za słu żo ny dział ko wiec”. W trak cie uro -
czy sto ści wrę czo ne zo sta ły rów nież na gro dy w kon-
kur sie okrę go wym na naj lep szy ogród dział ko wy, wzo -
ro wą dział kę, wzo ro wą dział kę re kre acyj ną i wzo ro wą
dział kę wa rzyw ni czo -sa dow ni czą.

Te go rocz ne Dni Dział kow ca Okrę gu Su dec kie go PZD
od by ły się 30 sierp nia w Bie la wie na te re nie przy le głym
do ROD „Gen. Wła dy sła wa Si kor skie go”. W uro czy sto ści
wzię ło udział kil ku set dział kow ców  oraz przed sta wi cie -
le władz lo kal nych: bur mistrz Bie la wy Ry szard Dżwi niel,
prze wod ni czą cy RM Le szek Stró żyk oraz rad ni. Dniom
Dział kow ca to wa rzy szy ło sze reg do dat ko wych atrak cji,
ta kich jak np. wy sta wa plo nów. Barw ne, ukwie co ne sto -

Okrę go we Dni Dział kow ca w OZ Szcze cin

Okrę go we Dni Dział kow ca w OZ Śląsk

W dniu 20 wrze śnia 2014 r. w Ro dzin nym Ogro dzie
Dział ko wym „Ka prys” w Za brzu od by ły się Okrę go we
Dni Dział kow ca. Po za dział kow ca mi w wy da rze niu
wzię li udział za pro sze ni go ście, w tym: re pre zen tu ją cy
KR PZD r.pr. To masz Ter lec ki, po seł SLD Zby szek Za -
bo row ski oraz Woj ciech Sza ra ma z PiS. Obec ni by li rów -
nież przed sta wi cie le wła dzy sa mo rzą do wej w tym m.in.
Bur mistrz Ra dzion ko wa Ga briel To bor, za stęp ca pre zy -
den ta By to mia An drzej Pa nek, za stęp ca pre zy den ta Za -
brza Krzysz tof Le wan dow ski oraz przed sta wi ciel
Urzę du Mia sta Ru dy Ślą skiej.

To masz Ter lec ki przed sta wił za ło że nia pro jek tu oby -
wa tel skie go do ty czą ce go zmia ny pra wa bu dow la ne go w
za kre sie de fi ni cji al ta ny, za chę ca jąc dział kow ców do ak -

tyw ne go włą cze nia się w ak cję ma ją cą na ce lu ich obro -
nę przed ma so wą roz biór ką. Po seł Woj ciech Sza ra ma
wy ra ził swo je po par cie dla pro jek tu oby wa tel skie go do -
ty czą ce go al tan. Wska zał, iż zmia na pra wa w tym za kre -
sie jest ko niecz na.  Po seł Zby szek Za bo row ski po gra tu -
lo wał dział kow com so li dar no ści oraz kon se kwent nej 
i wy trwa łej wal ki o ogro dy dział ko we. Za chę cał rów nież
wszyst kich do dal szej obro ny ROD. Pod czas uro czy sto -
ści wrę czo no tak że na gro dy w kon kur sach „Wzo ro wa
dział ka ro ku 2014” oraz „Ro dzin ny Ogród Dział ko wy
Ro ku 2014”. Na za koń cze nie ze bra ni pod ję li sta no wi sko
w spra wie dzia łań Rzecz ni ka praw Oby wa tel skich oraz
w spra wie jed no ści dział kow ców.
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W dniu 14 wrze śnia 2014 r. w Trzcian ce w Par ku 
1 Ma ja od by ły się Okrę go we Dni Dział kow ca zor ga ni zo -
wa ne przy współ udzia le Bur mi strza Trzcian ki, Okrę go -
we go Za rzą du PZD w Pi le oraz Za rzą dów Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych z Trzcian ki. Wśród licz nie przy -
by łych swo ją obec no ścią za szczy ci li mię dzy in ny mi: po -
sło wie na Sejm RP – Ma ria Ja ny ska, Sta ni sław Ka lem ba
i Ro mu ald Aj chler, se na tor RP – Mie czy sław Au gu styn,
czło nek za rzą du wo je wódz twa wiel ko pol skie go – To -
masz Bu gaj ski, rad ny sej mi ku wo je wódz twa wiel ko pol -
skie go – Mar cin Po rzu cek,  Prze wod ni czą cy Ra dy
Mia sta Trzcian ki Wło dzi mierz Igna siń ski oraz dział kow -
cy z okrę gu pil skie go i miesz kań cy Trzcian ki. Krzysz tof
Czar nec ki Bur mistrz Trzcian ki zo stał od zna czo ny przez
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD naj wyż szym od zna cze -
niem na sze go Związ ku „Za Za słu gi dla PZD”. 

Pod czas uro czy sto ści ogło szo no wy ni ki w związ ku 
z roz strzy gnię ciem kon kur sów zor ga ni zo wa nych przez
Okrę go wy Za rząd PZD w Pi le.  Lau re ata mi kon kur su pn.
„Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2014” zo sta li: ROD

„Mal wa” w Pi le, ROD „Ko le jarz” w Pi le i ROD „Ko le -
jarz” w Czarn ko wie.

Lau re ata mi kon kur su pn. „Wzo ro wa Dział ka Ro ku
2014” zo sta li: Ma ria i Hen ryk Janc oraz Ga brie la 
i Edward Ma kow scy z ROD „St. Sta szi ca” w Czarn ko -
wie, Jo lan ta i Mi ro sław Po zor scy z ROD im. „Ko le jarz” w
Pi le, Ma ria Bur dziak z ROD im. „Bel fe rek” w Pi le oraz
Ber nar dy na i Hen ryk Sas, Gra ży na i Ja nusz Piw nic cy 
i An na Du szyń ska z ROD im. „Sło necz nik” w Trzcian ce.

Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we z Trzcian ki: „Mal wa”,
„Sło necz nik”, „Spół dziel ca”, „Re laks” i „Trans por to -
wiec”   w ra mach wy sta wy „Kor so” za pre zen to wa ły
efek ty swo jej ca ło rocz nej pra cy w  po sta ci wa rzyw, owo -
ców i kwia tów. Uczest ni cy przy ję li re zo lu cję – list do
Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich dr hab. Ire ny Li po wicz
, zbie ra no rów nież pod pi sy pod pro jek tem „Stop roz biór -
kom al tan”. Wy jąt ko wo sło necz na po go da sprzy ja ła bie -
sia do wa niu pod czas te go rocz nych ob cho dów Dni
Dział kow ca. 

Okrę go we Dni Dział kow ca w Pi le

Okrę go we Dni Dział kow ca w Po zna niu

30 sierp nia 2014 r. od by ły się Okrę go we Dni Dział -
kow ca, któ re po ło żo ne zo sta ły z Do żyn ka mi Miej ski mi.
Pierw sza część uro czy sto ści od by ła się w ROD „Ju trzen -
ka” na po znań skich Je ży cach. W uro czy sto ści wzię ło
udział kil ku set dział kow ców oraz licz ni go ście, w tym
po seł Sta ni sław Stec. Du żą część uro czy sto ści po świę -
co no na wrę cze nie od zna czeń związ ko wych, w tym  „Za
za słu gi dla PZD” oraz zło te od zna ki Za słu żo ny Dział ko -
wiec”.  Mia no naj lep sze go ogro du uzy ska ły ROD im. K.
Świer czew skie go w No wym To my ślu, „Re laks” w Obor -
ni kach, ROD „Mi ni ko wo” w Po zna niu i ROD „Zło te
Pia ski” w No wym To my ślu. Dla wy róż nio nych dzia łek
m.in. pań stwa Ja ni ny i Mie czy sła wa Mar ków z ROD im
2 Ar mii WP w Po zna niu, pań stwa Bo gu mi ły i Ma ria na

Krau se ROD im. K. Świer czew skie go w No wym To my -
ślu, pa ni Han ny Pierz chot z ROD im. In spek to ra So wiń -
skie go w Ko ścia nie przy go to wa no tak że oko licz-
no ścio we dy plo my i na gro dy rze czo we i  książ ki. Po za -
koń cze niu spo tka nia w ROD „Ju trzen ka” dział kow cy ze
swo imi sztan da ra mi oraz wią zan ka mi ogro do wych kwia -
tów i ko sza mi owo ców uda li się naj pierw do ko ścio ła
pw. św. Mi cha ła Ar cha nio ła, gdzie uro czy stą Mszę św.
ce le bro wał bi skup po znań ski Da mian Bryl, a na stęp nie w
do żyn ko wym ko ro wo dzie prze mie ści li się do Par ku Wil -
so na, gdzie od był się do żyn ko wy ce re mo niał w wy ko -
na niu zna ne go w Pol sce ze spo łu pie śni i tań ca
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go „Ła ny”. Uro czy stość prze -
bie ga ła w ra do snej i spo koj nej at mos fe rze. 

Okrę go we Dni Dział kow ca w Zie lo nej Gó rze

22 sierp nia br. Zie lo na Gó ra ni czym nie przy po mi na ła
mia sta ja kim jest na co dzień. By ło ko lo ro wo, gło śno, 
a rów no cze śnie bar dzo ra do śnie. Wszyst ko za spra wą
Dni Dział kow ca w któ rych wzię ło udział 400 dział kow -
ców i bli sko dwa i pół ty sią ca  miesz kań ców mia sta. 
W wy da rze niu uczest ni czy li tak że zna mie ni ci go ście, w
tym pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców Eu ge niusz
Kon drac ki, wi ce pre mier Ja nusz Pie cho ciń ski, by ły mar -
sza łek Sej mu Jó zef Zych, pre zy dent mia sta Ja nusz Ku -
bic ki, mar sza łek wo je wódz twa Elż bie ta Po lak, a tak że

człon ko wie za rzą du wo je wódz twa lu bu skie go i lu bu scy
po sło wie.

Ofi cjal na część uro czy sto ści od by ła się w Zie lo no gór -
skiej Fil har mo nii. Otwie ra ją cą prze mo wę wy gło sił pre -
zes OZ PZD w Zie lo nej Gó rze Ma rian Pa siń ski, któ ry
pod kre ślił, że Zie lo na Gó ra jest mia stem nie zwy kle przy -
ja znym dla ogro dów dział ko wych. Wie lu miesz kań ców
miast ma też dział ki w ROD, któ re sta no wią nie od łącz -
ny ele ment ich ży cia. Dział kow cy są nie zwy kle zży ci ze
swo imi  ogro da mi, dla te go ak tyw nie uczest ni czą we
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wszyst kich dzia ła niach ma ją cych na ce lu ich obro nę. Po -
twier dze niem te go jest cho ciaż by ogrom ne za an ga żo wa -
nie, ja kim w ostat nim cza sie wy ka za li się w wal ce 
o no wą usta wę o ROD. Dział kow cy zie lo no gór scy ze -
bra li ty sią ce pod pi sów po par cia pod usta wą, za ję li set ki
sta no wisk, od by li dzie siąt ki spo tkań z par la men ta rzy sta -
mi. Pre zes Pa siń ski pod kre ślał, że dział kow cy zie lo no -
gór scy są moc no za ko rze nie ni w swo jej or ga ni za cji czy li
PZD, dla te go  mi mo moż li wo ści ja kie da je im no wa usta -
wa, nie za mie rza ją się dzie lić, tyl ko chcą po zo stać ra -
zem.

Sło wa uzna nia i po dzię ko wa nia  pod ad re sem dział -
kow ców zie lo no gór skich skie ro wał tak że Pre zes PZD
Eu ge niusz Kon drac ki, któ ry tak że pod kre ślał ich za an -
ga żo wa nie w obro nę usta wy o ROD. „To mię dzy in ny -
mi dzię ki wa sze mu, wiel kie mu wspar ciu ma my dziś
do bre pra wo, któ re jest gwa ran tem dal sze go ist nie nia
ogro dów dział ko wych w Pol sce”– mó wił pre zes PZD.

Pre zes Eu ge niusz Kon drac ki przy po mniał, że PZD 
i dział kow cy ma ją na swo im kon cie wie le suk ce sów, jed -
nak na ho ry zon cie po ja wia ją się ko lej ne za gro że nia, 
z któ ry mi trze ba bę dzie się zmie rzyć. Jed nym z nich jest
wy sta pie nie prof. Ire ny Li po wicz, w oce nie któ rej no wa
usta wa dział ko wa po win na tra fić do TK. „Na sza usta wa
jest zgod na z kon sty tu cją -mó wił pre zes PZD Eu ge niusz
Kon drac ki. Nie mie li co do te go wąt pli wo ści kon sty tu -
cjo na li ści i nie mal wszy scy po sło wie, któ rzy za gło so wa -
li za jej uchwa le niem. Nie mo że my więc do pu ścić do
te go, by nasz wiel ki, wspól ny suk ces zo stał za prze pasz -
czo ny. Mu si my po zo stać ra zem tak jak do tych czas. Bo

to jest klucz do na sze go suk ce su”– za zna czał Pre zes
PZD.

Sło wa uzna nia pod ad re sem dział kow ców skie ro wał
tak że wi ce pre mier Ja nusz Pie cho ciń ski, któ ry pod kre ślił,
że Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest or ga ni za cją z któ -
rą czu je się zwią za ny i któ rą od wie lu lat po pie ra.

Nie bę dzie lep szej Pol ski, jak nie bę dzie lep szych Po -
la ków! Ród związ ko wy – ród dział ko wy, jest po twier -
dze niem spo łecz ni ko stwa w naj lep szym wy mia rze.
Te re ny dział ko we są dziś otwar tą prze strze nią pu blicz ną
i dla te go mu szą być trak to wa ne w spo sób szcze gól ny, bo
to też jest pol ska zie mia, ale szcze gól na. Ta zie lo na, na
któ rą mo że przyjść każ dy – kto chce się spo tkać 
z ludź mi, kto chce z dzieć mi i wnu ka mi spę dzić do brze
czas - mó wił wi ce pre mier Pie cho ciń ski, do da jąc, że jest
to pierw szy okrę go wy Dzień Dział kow ca, któ ry spę dzam
po za Ma zow szem.

Pod czas Dni Dział kow ca głos za brał tak że pre zy dent
Zie lo nej Gó ry Ja nusz Ku bic ki, któ ry w swo im wy stą pie -
niu wie lo krot nie wska zy wał na do brą i owoc ną współ -
pra cę z dział kow ca mi i Pol skim Związ kiem Dział-
kow ców. Zwró cił się też do przed sta wi cie li władz, by
swo je po par cie i po moc dla dział kow ców wy ra ża li na co
dzień, a nie tyl ko przy oka zji waż nych uro czy sto ści.

Tak że wszy scy po zo sta li uczest ni cy do ży nek, któ rzy
za bie ra li głos de kla ro wa li swo je po par cie dla dział kow -
ców i Związ ku. Pod kre śla li, że jest to jed na z nie licz nych
or ga ni za cji w Pol sce, któ ra nie zła ma ła się pod ata ka mi
i na ci ska mi róż ne go ro dza ju grup in te re su, co jest po -
twier dze niem jej praw dzi wej si ły.

Od zna cze nia

Pod czas uro czy sto ści wrę czo no rów nież  20 od zna czeń
związ ko wych „Za za słu gi dla PZD oraz zło tą od zna kę
„Za słu żo ne go Dział kow ca”. Ho no ro we od zna cze nie „Za
za słu gi dla PZD” z rąk Eu ge niu sza Kon drac kie go otrzy -
mał pre zy dent J. Ku bic ki.

Mi ni ster stwo Rol nic twa tak że przy zna ło ho no ro we od -

zna cze nia „Za słu żo ny dla rol nic twa” przed sta wi cie lom
Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Wy róż nie ni zo sta li
dział kow cy, któ rzy  w spo sób szcze gól ny przy czy ni li się
do roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go w re gio nie Zie lo -
nej Gó ry. Dzia łow ców od zna czył wi ce pre mier Ja nusz
Pie cho ciń ski oraz Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki.

Plo ny dział ko we

Waż nym punk tem pro gra mu by ła wy sta wa kwia tów i
plo nów dział ko wych z 40 rod, któ rą od wie dzi ło oko ło
2500 miesz kań ców mia sta. Dział kow cy pre zen to wa li na
niej owo ce, wa rzy wa, wi na i prze two ry wy pro du ko wa ne
z dział ko wych plo nów. Po nad to moż na by ło po dzi wiać
wień ce i ko sze dział ko wych kwia tów. Wśród nich do mi -
no wa ły sło necz ni ki, któ re są sym bo lem Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. Nie za bra kło rów nież wy staw

ogro do wych kro nik, któ re do ku men tu ją cie ka we i waż -
ne wy da rze nia w hi sto rii po szcze gól nych ogro dów. Du -
żym za in te re so wa niem cie szy ła się też eks po zy cja
„dom ków dla za py la czy” przy go to wa na dział kow ców.

To by ły ko lej ne Uda ne i cie szą ce się wiel ką po pu lar no -
ścią ob cho dy Dni Dział kow ca , któ re po ka za ły, że ogro -
dy dział ko we by ły, są i bę dą po trzeb ne, nie tyl ko
dział kow com, ale i ca łe mu spo łe czeń stwu.
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Już do tra dy cji PZD wpi sa ły się uro czy ste ob cho dy
ju bi le uszy ROD. Rok 2014 jest ko lej nym ro kiem ob fi -
tu ją cym w ob cho dy przy pa da ją cych ju bi le uszy za ło że -
nia Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych. 

W ro ku 2014  ju bi le usze ob cho dzą  na stę pu ją ce ogro -
dy dział ko we:

190-le cie  im. Po wstań ców Wlkp. w Koź mi nie.

90-le cie ROD  im. ks. Ka zi mie rza Nie sio łow skie go
w Ple sze wie; im. 3-go Ma ja w Ostro wie Wiel ko pol skim.

85-le cie ROD „1 Ma ja – Wol ność” w Czę sto cho wie.

80-le cie ROD „Irys”  w Ru dzie Ślą skiej; ROD
„Lech” w Byd gosz czy.

75-le cie    ROD  im. J. Wa szyng to na  w War sza wie.

65-le cie ROD  im. St. Sta szi ca  w Kro to szy nie;  ROD
„Pod Li pa mi” we Wrze śni; ROD „Żwir ki i Wi gu ry” 
w War sza wie.

60-le cie ROD im Ko sy nie rów Bu kow skich w Bu ku;
ROD im „Wie po fa ma” w Po zna niu; ROD „Zwycię stwo”
w Mak sy mi lia no wie; ROD im. A. Mic kie wi cza w Mo si -
nie; ROD im. Świer czew skie go w Bu ku; ROD „Lesz -
czyn ko” w Lesz nie; ROD „Se ne ka” w Po zna niu; ROD
im. K. Świer czew skie go w Ja ro ci nie; ROD  im H. Der -
dow skie go w Kar tu zach; ROD „Bu mar - Fa blok” 
w Chrza no wie; ROD „Ku ja wiak” w Ino wro cła wiu; ROD
im Obroń ców Pocz ty Pol skiej w Tcze wie; ROD im. 
T. Ko ściusz ki w Śro dzie Wiel ko pol skiej; ROD „Ko -
ściusz ki” w Byd gosz czy; ROD „Ju trzen ka” w Gro dzi -
sku Wiel ko pol skim.

55-le cie ROD „Po lphar ma” w Star gar dzie Gdań skim;
ROD „Re laks” w Gnieź nie.

50-le cie ROD „Zjed no cze ni” w Po zna niu; ROD im.
mjr  Do brzyc kie go  w Obor ni kach; ROD „Gwda” w Pi -
le;  ROD „Zie lo ny Za ką tek”  w Cho dzie ży ; ROD „Wy -
po czy nek” w Po zna niu; ROD im 1000 le cia Pań stwa
Pol skie go w Szcze ci nie; ROD „Wi dok” w Krako wie;
ROD im „St. Czar niec kie go”  w Star gar dzie Szcze ciń-
skim; ROD „Źró dło Zdro wia” we Wro cła wiu; ROD im.
Bo ha te rów Mon te Cas si no w Gdań sku; ROD „Kę pa Słu -
że wiec ka” w War sza wie; ROD „Eko – Re laks” w Mię -

dzy cho dzie; ROD „Me ta lo wiec” w Skar ży sku Ka mien -
nej; ROD „Zgo da” w Kie trzu.

45- le cie ROD „Ener ge tyk” w Kra ko wie; ROD „Zie lo -
ne Wzgó rze” w Trze mesz nie.

40-le cie ROD im. kpr. Be ne dy w Byd gosz czy ;ROD
„Syn te za” w Kę dzie rzy nie Koź lu; ROD „Okól nik” w El -
blą gu.

35-le cie ROD „Jed ność” w Nie kło ni cach; ROD „Wy -
my słów” w Tar no brze gu; ROD „Cu krow nik” w Gry fi -
cach; ROD „Sza fi rek” w Mi cha ło wie;  ROD „Ka ro lin”
w Ko zie gło wach; ROD „Bo ro wi na” w Biad kach; ROD
„Ja rzyn ka” w Bia łej Pod la skiej; ROD im. S. Że rom skie -
go w Ostrow cu Świę to krzy skim; ROD „Wi ta mi na” 
w Szczyt nie; ROD „Oa za” w Wę gro wie. 

30-le cie ROD im. H. Wie niaw skie go w Rze szo wie;
ROD „Sło necz ko” w Dę bi cy; ROD „Hu zar” w Ko strzy -
nie n/Od rą; ROD „Mię dzy le sie Pół noc” w Wu dzy nie;
ROD „Mię dzy le sie – Wschód” w Wu dzy nie; ROD „Se -
nior” w No wym Są czu;    ROD „Jam no” w Ko sza li nie;
ROD „Pocz to wiec” w Niem czy; ROD „Ko ło Ka ni” 
w To ru niu; ROD „Mo krzy szów” w Tar no brze gu; ROD
„Przy le sie” w Bo ga ty ni; ROD im. gen. W. Wró blew skie -
go w Księ ży nie; ROD „Skow ro nek” w Ka je ta nach; ROD 
im. Skol win ka w Szcze ci nie; ROD „Kop ciu szek” 
w Opo lu; ROD „Ma rze nie” w Bo ga ty ni ;ROD „Na dzie -
ja” w Cho cia no wie; ROD „Le śna Do li na” w Kwi dzy nie;
ROD „Mię dzy le sie” w Lesz nie; ROD „Źró deł ko” w Ole -
śnie ;ROD „Po rę by”  w Miel cu; ROD „Abi syn ka” 
w Nada rzy nie -Ka je ta nach; ROD „Po święt ne” we Wro -
cła wiu.

25-le cie ROD „Ol szyn ka” w Gru dzią dzu; ROD „Pod
To po la mi” w Ostrow cu Świę to krzy skim.

Z oka zji ju bi le uszy za ło że nia ROD wszyst kim w/w
ogro dom Pre zes PZD ufun do wał oko licz no ścio we pu -
cha ry oraz dy plo my. Po nad to, zgod nie z uchwa łą 
Nr 163/2014 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 9
lip ca 2014 r. w spra wie ze sta wów ksią żek dla Ro dzin -
nych Ogro dów Dział ko wych, któ re ob cho dzą ju bi le usze
w ro ku 2014 wszyst kim w/w ogro dom dział ko wym przy -
zna ne zo sta ły ze sta wy ksią żek, z prze zna cze niem dla
dzia ła czy i dział kow ców wy róż nia ją cych się w dzia łal -
no ści ROD.

J. Przy gódz ka

2. Jubileusze ROD w 2014
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Przy sprze da ży na sa dzeń, urzą dzeń i obiek tów znaj du -
ją cych się na dział ce w ROD, bę dą cych wła sno ścią dział -
kow ca czę sto po ja wia się py ta nie, czy ta ka sprze daż jest
opo dat ko wa na po dat kiem od czyn no ści cy wil no praw -
nych. 

Przez dłu gi okres cza su spra wa opo dat ko wa nia ta kich
trans ak cji po dat kiem od czyn no ści cy wil no praw nych by -
ła spor na. Zwią za ne to by ło z art. 16 usta wy z dnia 8 lip -
ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, któ ry
zwal niał dział kow ców ze wszel kich po dat ków, któ re
mia ły zwią zek z użyt ko wa niem dział ki ro dzin nej, w tym
z po dat ku od czyn no ści cy wil no praw nych. Jed nak że za -
pis ten był czę sto kwe stio no wa ny przez są dy ad mi ni stra -
cyj ne, w tym Na czel ny Sąd Ad mi ni stra cyj ny, któ re
uzna wa ły, że „ma my do czy nie nia ze sprze da żą, wo bec
cze go umo wa mię dzy dział kow ca mi pod le ga opo dat ko -
wa niu po dat kiem od czyn no ści cy wil no praw nych”. 

W usta wie z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych uda ło się utrzy mać zwol nie nie z po dat -
ku rol ne go i po dat ku od nie ru cho mo ści. Jed nak że
po sło wie, kie ru jąc się opi nią Mi ni ster stwa Fi nan sów nie
przy chy li li się do utrzy ma nia zwol nie nia z po dat ku od
czyn no ści cy wil no praw nych. Mi mo, że ta ki za pis za wie -
rał pier wot ny tekst oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych. W związ ku z tym na le ży
stwier dzić, że dział ko wiec bę dzie mu siał za pła cić po da -
tek od czyn no ści cy wil no praw nych w przy pad ku
sprze da ży al ta ny, na sa dzeń i in nych obiek tów, znaj du -
ją cych się na dział ce, a sta no wią cych je go wła sność. 

Co do za sa dy, urzę dy skar bo we uzna ją, że wy so kość

po dat ku wy no si 2% war to ści przed mio tów sprze da ży. Je -
śli więc usta lo na w umo wie prze nie sie nia praw do dział -
ki war tość al ta ny, na sa dzeń itp. wy nie sie 20 tys. zł, to
fi sku so wi trze ba bę dzie za pła cić 400 zł. Po da tek ten pła -
ci się w urzę dzie skar bo wym wła ści wym we dle miej sca
za miesz ka nia ku pu ją ce go. Aby do peł nić te go obo wiąz -
ku, trze ba się po słu żyć urzę do wym for mu la rzem (de kla -
ra cją PCC-3), któ ry moż na otrzy mać w urzę dzie skar-
bo wym al bo ścią gnąć z In ter ne tu. De kla ra cję na le ży zło -
żyć w ter mi nie 14 dni od dnia pod pi sa nia umo wy prze -
nie sie nia praw do dział ki. 

Z uwa gi, że część urzę dów skar bo wych uzna je, że wy -
so kość po dat ku od czyn no ści cy wil no praw nych wy no si
1 % war to ści przed mio tów sprze da ży na dział ce w ROD
war to w tej spra wie przed zło że niem de kla ra cji po dat ko -
wej skon tak to wać się z wła ści wym te ry to rial nie urzę dem
skar bo wym. 

Obo wią zek zło że nia de kla ra cji i za pła ty po dat ku od
czyn no ści cy wil no praw nych bę dzie cią żył na ku pu ją -
cym (art. 4 pkt. 1 usta wy z dnia 9 wrze śnia 2000 r. o po -
dat ku od czyn no ści cy wil no praw nych). Acz kol wiek
sprze da ją cy i ku pu ją cy w umo wie prze nie sie nia praw do
dział ki mo gą do wol nie ure gu lo wać kwe stię wza jem nych
roz li czeń. 

Zgod nie z usta wą o po dat ku od czyn no ści cy wil no -
praw nych z po dat ku bę dzie zwol nio na sprze daż rze czy
ru cho mych, je że li ich war tość nie prze kra cza 1 000 zł.
Jed nak że z uwa gi na róż ne kwa li fi ka cje praw ne na sa -
dzeń i na nie sień na dział ce w ROD war to w tej spra wie
skon sul to wać się z urzę dem skar bo wym bądź Kra jo wą
In for ma cją Po dat ko wą, któ re udzie lą od po wie dzi w in -
dy wi du al nej spra wie. 

MAP 

IX. INFORMACJE 

1. Czy przy sprzeda˝y altany i nasadzeƒ na działce w ROD trzeba b´dzie
zapłaciç podatek od czynnoÊci cywilno-prawnych?

2. PZD reguluje stan prawny gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy 
z dnia 13 grudnia 2013 r., o ROD.

Dzię ki  usta wie z dnia 13 grud nia 2013 r., Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców re gu lu je stan praw ny grun tów ROD.
Spra wa do ty czy bli sko 14 tyś. ha grun tów na któ rych zlo -
ka li zo wa ne są ogro dy. Zwią zek od wie lu lat sta rał się do -

pro wa dzić do re gu la cji sta nu praw ne go tych grun tów. No -
wa usta wa o ROD da ła moż li wość po twier dze nia  PZD
praw do grun tów. Po nad 27 tyś. ha po zo sta je w użyt ko -
wa niu wie czy stym PZD.  Jed nak  zna jąc sy tu ację bli sko
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14 000 ha grun tów ROD, gdzie PZD nie jest w sta nie wy -
le gi ty mo wać się ty tu łem praw nym, za dbał aby pro jekt
oby wa tel ski usta wy o ROD nor mo wał rów nież te kwe stie.
W prze zwy cię że niu za gro żeń po móc ma art. 76 usta wy
o ROD, któ ry umoż li wia na by cie przez PZD pra wa
użyt ko wa nia i ujaw nie nie go w księ dze wie czy stej. 

Jest to moż li we wy łącz nie w od nie sie niu do grun tów
ROD, bę dą cych wła sno ścią jed no stek sa mo rzą du te ry to -
rial ne go bądź Skar bu Pań stwa oraz speł nia ją cych jed ną z
prze sła nek wy mie nio nych w art. 76 ust.1 pkt. 1-4 usta wy.

Do na by cia te go pra wa pro wa dzi za ist nie nie jed nej
z prze sła nek: 

1) zgod ność funk cjo no wa nia ROD z za pi sa mi miej sco -
we go pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go 
(w dniu wej ścia w ży cie usta wy – 19.01.2014 r. 

2) zwią zek na by cia wła sno ści nie ru cho mo ści przez
Skarb Pań stwa z or ga ni za cją ogro du i 30-let ni okres
zaj mo wa nia tej nie ru cho mo ści przez dział kow ców 

3) zwią zek ko mu na li za cji nie ru cho mo ści z funk cjo no -
wa niem na niej ogro du i 30-let ni okres zaj mo wa nia
tej nie ru cho mo ści przez dział kow ców 

4) po sia da nie przez ogród lo ka li za cji sta łej bądź na by -
cie sta tu su ogro du sta łe go na pod sta wie usta wy 
z dnia 6 ma ja 1981r. o pra cow ni czych ogro dach
dział ko wych.

W ra mach tych prze sła nek PZD ini cju je po stę po wa nia,
w któ rych or ga ny ad mi ni stra cji ba da ją, czy ogród speł -
nia wy żej wy mie nio ne prze słan ki. Je że li tak, to ma obo -
wią zek wy dać de cy zje po twier dza ją cą pra wa dział-
kow ców do te re nu. Wie le za le ży więc od te go, czy uda
się wy ka zać speł nie nie prze sła nek okre ślo nych w usta -
wie. 

Za rzą dy ROD oraz Okrę go we Za rzą dy PZD kom ple tu -
jąc do ku men ta cję i we ry fi ku jąc stan praw ny ROD ko -
rzy sta ją z wy tycz nych przy go to wa nych w tym wzglę dzie

przez Pre zy dium KR PZD ( uchwa ła nr 21/2014 r. 
– treść uchwa ły zo sta ła opu bli ko wa na w Biu le ty nie In -
for ma cyj nym KR PZD nr 2/2014) . W wy tycz nych tych
zo sta ła okre ślo na do kład na pro ce du ra re gu la cji sta nu
praw ne go grun tów ca ło ści/ czę ści ROD na pod sta wie 
art. 76 usta wy o ROD.

Na chwi lę obec ną PZD zło żył wnio ski w sto sun ku
do 492 ROD o łącz nej po wierzch ni  3264,4590 ha  
i uzy skał po twier dze nie pra wa użyt ko wa nia w sto sun -
ku do 25 ROD o łącz nej po wierzch ni 130,6897 ha 
z cze go 85,6564 ha uzy ska ło już wpis do ksiąg wie czy -
stych. Po zo sta łe wnio ski są w trak cie roz pa try wa nia
przez wła ści we or ga ny (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, w za-
kre sie nie ru cho mo ści sta no wią cych wła sność jed no stek
sa mo rzą du te ry to rial ne go  – or gan wy ko naw czy tej jed -
nost ki (dla gmin - wójt, bur mistrz, pre zy dent, dla po wia -
tu  – sta ro sta, dla wo je wódz twa  – mar sza łek wo je -
wódz twa). 

Zwią zek przy go to wu je ko lej ne wnio ski, któ re są 
w trak cie kom ple to wa nia do ku men ta cji i w naj bliż -
szym cza sie zo sta ną zło żo ne. 

Są to do pie ro pierw sze efek ty po dej mo wa nych
przez Zwią zek dzia łań w za kre sie re gu la cji sta nów
praw nych do grun tów ROD na mo cy usta wy z dnia
13 grud nia 2013 ro ku, któ ra we szła w ży cie 19 stycz -
nia 2014 ro ku.

Za chę ca my za rzą dy ROD, któ re ma ją nie ure gu lo -
wa ną sy tu ację praw ną do współ pra cy z Okrę go wym
Za rzą dem PZD. W tym wzglę dzie ko niecz ne jest
wspar cie za rzą dów ROD, któ re naj le piej zna ją sy tu -
ację praw ną ogro dów, aby przed sta wiać ar gu men ty
i do ku men ty na po twier dze nie jed nej z prze sła nek

do re gu la cji sta nu praw ne go grun tów na pod sta wie
art. 76 usta wy o ROD. 

WYKAZ ROD,któ rym na wnio sek PZD 
usta no wio no pra wo użyt ko wa nia w opar ciu o art. 76 usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r. o ROD

1. BYGDOSZCZ 1 Borowianka Tuchola 1,9261
2 Pałuczanka Żnin 3,2800
3 Stokrotka Świecie 1,4753
4 Befana Bożenkowo 10,1740
5 Budowlani Bożenkowo 9,0811
6 Zacisze Bożenkowo 6,3268
7 Chmielniki Prądocin 4,1500
8 Energetyk Bożenkowo 17,3960

Lp. OZ Lp. Nazwa ROD Miejscowość Powierzchnia ha
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Zgod nie z art. 30 ust. 1 usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r.
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 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. W związ ku z tym, w przy pad ku sprze da ży
na sa dzeń i na nie sień, a do kład niej pod pi sa nia umo wy
prze nie sie nia praw do dział ki dział ko wiec bę dzie miał
pra wo do otrzy ma nia za al ta nę, szklar nię czy też drze wa
i krze wy na dział ce od po wied nie wy na gro dze nie. 

Na tym tle po ja wia się wąt pli wość, czy od kwo ty uzy -
ska nej w wy ni ku sprze da ży na sa dzeń, urzą dzeń i obiek -
tów znaj du ją cych się na dział ce dział ko wiec bę dzie

mu siał za pła cić po da tek do cho do wy od osób fi zycz -
nych?

Od po wie dzi na to py ta nie nie znaj dzie my wprost w
prze pi sach pra wa. Mo że my ją od na leźć po przez wy kład -
nie usta wy o po dat ku do cho do wym od osób fi zycz nych,
a w szcze gól no ści po przez In ter pre ta cje Dy rek to rów Izb
Skar bo wych wy stę pu ją cych w imie niu Mi ni stra Fi nan -
sów. Zgod nie z in ter pre ta cja mi, wy da wa ny mi w spra -
wach in dy wi du al nych dział ko wiec bę dzie zo bo -
wią za ny do za pła ty po dat ku do cho do we go od osób fi -
zycz nych w przy pad ku sprze da ży na sa dzeń, urzą -

3. Czy przy sprzeda˝y altany i nasadzeƒ na działce trzeba zapłaciç podatek
dochodowy od osób fizycznych?

9 Pod Orłem Prądocin 5,3899
10 Szuwarek Prądocin 1,2600

Razem 60,4592

2 KOSZALIN 1 E. Gierczak Koszalin 13,8414
2 J. Fałata Koszalin 3,0045
3 A.Mickiewicza Czaplinek 9,2877
4 Kolejarz Koszalin 4,6977
5 Ikar Mirosławiec 11,0156
6 E. Gierczak Kołobrzeg 1,1319
7 Urzędowy Drawsko-Pomorskie 2,7043
8 Budowlani Kołobrzeg 5,7300

Razem 51,4131

3 Małopolski 1 Krokus Miechów 1,6013
2 Miedzowity Miechów 7,5433

Razem 9,1446

4 Mazowiecki 1 Krubin Ciechanów 0,4603

5 Opolski 1 Przyszłość Grodków 1,5315

6 Podlaski 1 Drzewiarz Czarna Białostocka 2,6213

7 Śląski 1 Miłość Rydułtowy 1,9597

8 Świętokrzyski 1 Bratek Rudki 3,100

ŁĄCZNIE 130,6897

(mk)
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dzeń i obiek tów znaj du ją cych się na dział ce. Po t-
wier dził to na wet Wo je wódz ki Sąd Ad mi ni stra cyj ny 
w Gdań sku w wy ro ku z dnia 26 lu te go 2013 r. 

Dy rek to rzy Izb Skar bo wych twier dzą, że obo wią zek
za pła ty przez dział kow ca po dat ku do cho do we go od osób
fi zycz nych wy ni ka art. 9 ust. 1 usta wy z dnia 26 lip ca
1991 r. o po dat ku do cho do wym od osób fi zycz nych, któ -
ry sta no wi, że „opo dat ko wa niu po dat kiem do cho do wym
pod le ga ją wszel kie go ro dza ju do cho dy z wy jąt kiem do -
cho dów wy mie nio nych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz do -
cho dów, od któ rych na pod sta wie prze pi sów Or dy na cji

po dat ko wej za nie cha no po bo ru po dat ku”. A wśród do -
cho dów, któ re nie są opo dat ko wa ne po dat kiem do cho -
do wym od osób fi zycz nych nie ma wy mie nio nych
do cho dów uzy ska nych ze sprze da ży ma jąt ku na dział -
kach w ROD. 

Sprze da jąc al ta nę, na sa dze nia i in ne urzą dze nia dział ko -
wiec uzy sku je przy chód ze źró dła, o któ rym mo wa w art. 10
ust. 1 pkt. 7 usta wy o po dat ku do cho do wym od osób fi zycz -
nych tj. z praw ma jąt ko wych, któ ry pod le ga roz li cze niu
łącz nie z in ny mi do cho da mi w ze zna niu po dat ko wym PIT-
36 (poz. 74) za rok, kie dy na stą pi ła sprze daż. 

MAP

Źró dło:
• In ter pre ta cja Dy rek to ra Izby Skar bo wej w  Po zna niu z dnia 13 lu te go 2014 r.( ILP B2/415-1090/13-3/WS )
• In ter pre ta cja Dy rek to ra Izby Skar bo wej w Byd gosz czy z dnia 28 mar ca 2013 r. (ITP B2/415-1176/12/MU)
• Wy rok WSA w Gdań sku z 26 lu te go 2013 r. w spra wie utrzy ma nia w mo cy In ter pre ta cji Dy rek to ra Izby Skar bo -

wej w Gdań sku z dnia 22 sierp nia 2012 r.

X. PUBLICYSTYKA ZWIÑZKOWA

1. „Cudze chwalicie, swego nie znacie” – tak wypoczywajà seniorzy 

Kie dy my śli my o let nim wy po czyn ku to naj czę ściej ko -
ja rzy nam się to z mo rzem, gó ra mi, je zio rem lub wy jaz -
dem za gra nicz nym. Tym cza sem jak mó wi sta re
przy sło wie „Cu dze chwa li cie, swe go nie zna cie”. Bo wiem
tuż obok nas znaj du ją się za cisz ne i pięk ne miej sca, któ re
od wie lu lat za pra sza ją do wy po czyn ku na ło nie przy ro dy -
– są to ogro dy dział ko we. Nie każ dy mo że i chce wy jeż -
dżać na wa ka cje po za mia sto. Tym cza sem dział ko we
bra my to wro ta do nie zwy kłych miejsc ni czym w baj ce o
Ali cji z kra iny cza rów. Wcza sy na dział kach dla se nio rów,
któ re or ga ni zo wa ne są w wie lu miej scach w kra ju na te re -
nach ROD, to wspa nia ła oka zja do ak tyw ne go spę dze nia
let nich dni w mi łym to wa rzy stwie i na świe żym po wie -
trzu.

- Wy po czy nek dla se nio rów or ga ni zu je my w na szym
ogro dzie już od 18 lat. Ta ka for ma spę dza nia wa ka cji cie -
szy się nie słab ną cą po pu lar no ścią. A w tym ro ku za tę ini -
cja ty wę otrzy ma li śmy cer ty fi kat od pre zy den ta mia sta
Płock – mó wi pre zes ROD Ko ściusz ki” w Płoc ku Ka zi -

mierz Ko wal ski. Pod kre śla, że bar dzo waż ne jest, aby
ogro dy słu ży ły nie tyl ko dział kow com, ale też ca łe mu spo -
łe czeń stwu, więc tak że tym, któ rzy nie ma ją swo ich dzia -
łek, a chcie li by w se zo nie let nim od po cząć na dział kach.
Ta ką moż li wość stwa rza ją wła śnie wa ka cje dla se nio rów
or ga ni zo wa ne w ROD. – Dział kow cy to bar dzo go ścin na
spo łecz ność – chęt nie po ka zu ją swo je dział ki wa ka cyj nym
go ściom, dla któ rych co ro ku or ga ni zu je my wy po czy nek w
na szym ogro dzie – mó wi pre zes ROD „Ko per nik” w Bia -
łym sto ku Alek san der Bu ga ce wicz.

Uczest ni cy ta kich wa ka cji nie nu dzą się, bo wiem plan
dnia wy peł nio ny jest róż no ra ki mi za ję cia mi. Są wy ciecz -
ki, im pre zy in te gra cyj ne, ćwi cze nia re ha bi li ta cyj ne, pre -
lek cje o zdro wiu i warsz ta ty. Se nio rzy spę dza ją czas na
po zna wa niu taj ni ków kom pu te ra, ma lo wa niu ob ra zów,
ćwi cze niach ma nu al nych, a na wet na pi sa niu wier szy. 
– Rok te mu pod czas wcza sów dla se nio rów np. pły wa li -
śmy tram wa jem wod nym. Se nio rzy by li za chwy ce ni. By ły
też za ję cia ta necz ne, kur sy sa mo obro ny i pierw szej po mo -
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cy, pre lek cje pra cow ni ków ZUS – mó wi Bar ba ra Ku kliń -
ska z Pol skie go Ko mi te tu Po mo cy Spo łecz nej, któ ra
współ or ga ni zo wa ła wcza sy w ROD „Ko ło II” na war -
szaw skiej Wo li. – To dla star szych osób świet ne miej sce,
bo nie trze ba ni gdzie da le ko jeź dzić -wy star czy przejść kil -
ka kro ków i jest się w ROD, gdzie ma my du ży te ren dla
sie bie i świe tli cę – za chwa la. – Ta kie wcza sy to tak że czas
na wią zy wa nia kon tak tów to wa rzy skich. – Pa no wie gra ją
w kar ty, pa nie szy deł ku ją. I roz ma wia ją, wspo mi na ją 
– wy li cza.

Każ de go ro ku z ta kiej for my wcza sów ko rzy sta w ca łej
Pol sce co naj mniej kil ka ty się cy osób. Dla cze go se nio rzy
wo lą spę dzić wa ka cje w ROD niż wy je chać w da le kie
stro ny? – W ogro dzie dział ko wym mo gę po słu chać śpie wu
pta ków, któ re uwi ły so bie gniaz do na ja błon ce, mo gę ob -
ser wo wać je ża, któ ry przy cho dzi tu co dzien nie, mo gę po -
roz ma wiać z ludź mi, po śmiać się i na wet po tań czyć –
mó wi uczest nik wa ka cji w ROD „Ko per ni ka” w Bia łym -
sto ku pan Sta ni sław. – Wy jazd za gra ni cę czy do ja kie goś
ku ror tu nie jest na mo ją kie szeń – mó wi. – Ta ki wy jazd do
ja kie goś miej sca  nad Bał ty kiem czy w Ta trach to du ży wy -
si łek i stres, bo trze ba spa ko wać wa liz ki, a póź niej spę dzić
wie le go dzin w po dró ży – mó wi in na uczest nicz ka wa ka -
cji dla se nio rów w ROD „Ka ro la Świer czew skie go” 
w No wym To my ślu pa ni Da nu ta. – Jak już czło wiek do je -
dzie na miej sce, to czę sto się oka zu je, że coś jest nie tak 
– pen sjo nat droż szy niż miał być, po kój ma ły, cia sny i
brud ny, a wo da cie płą tyl ko ra no al bo wca le, a do te go
tłu my lu dzi nie po zwa la ją od po cząć – wy ja śnia. – W ogro -
dzie dział ko wym lu dzie są życz li wi i przy jaź ni, jest mi ło i
przy jem nie i ta kich pro ble mów nie ma – do da je.

Pre zes ROD Ko ło II w War sza wie Ta de usz Cwoj dziń ski
za uwa ża, że wie lu  uczest ni ków „Wa ka cji dla se nio rów”
uczest ni czy w ta kiej for mie wy po czyn ku już nie po raz
pierw szy. – Lu dzie są za do wo le ni i cze ka ją na ko lej ny rok,
by znów wziąć udział w dział ko wych wcza sach. Pre ze si
ROD or ga ni zu ją cych wy po czy nek dla se nio rów pod kre -

śla ją, że or ga ni zo wa nie wcza sów to jed na z mi sji ogro dów
dział ko wych. Jest to nie tyl ko wspa nia ły spo sób na spę -
dze nie wol ne go cza su na od po czyn ku, ale rów nież moż li -
wość ucze nia się no wych umie jęt no ści, na któ re wcze śniej
nie by ło cza su, czy oka zji. – Sie dzi my so bie, gra my w kar -
ty, roz ma wia my, śpie wa my – bar dzo przy jem nie jest. Ta ki
ma ły raj dla nas – mó wi uczest nik wa ka cji dla se nio rów
w ROD „Od ro dze nia” w Śro dzie Wiel ko pol skiej. – Po do -
ba mi się, jest du żo zie le ni. Le piej tu, jak w go rą cym do -
mu, a na dział kach ma my świe że po wie trze, sie dzi my so bie
pod li pą i od po czy wa my – do da je in na uczest nicz ka. 
– Średz cy se nio rzy wy po czy wa ją la tem na te re nie ogro du
dział ko we go już od po nad 41 lat. Naj wy tr wal si za czy na ją
py tać się o to, czy i w tym ro ku bę dzie zor ga ni zo wa ny dla
nich tur nus już na wio snę – mó wi pre zes ROD „Od ro dze -
nia” w Śro dzie Wiel ko pol skiej Prze my sław Jaś ko wiak.
Kie dy 3 ty go dnio wy tur nus wcza sów pod gru szą do bie ga
koń ca, je go uczest ni cy z ża lem że gna ją się, by cze kać na
ko lej ne wa ka cje i moż li wość wy po czyn ku wśród zie lo -
nych dzia łek.

Zdro wot ny aspekt ta kie go wy po czyn ku po twier dza ją też
na ukow cy. Kon takt z ro śli na mi, pra ca ogrod ni cza po zwa -
la po pra wić zdro wie fi zycz ne i sa mo po czu cie, re du ko wać
stres, na pię cie, agre sję oraz funk cjo no wa nie spo łecz ne.
Prze by wa nie wśród na tu ry nie sie za so bą wie le po zy tyw -
nych od dzia ły wań – twier dzą eks per ci zaj mu ją cy się hor -
ti te ra pią, czy li lecz ni czym od dzia ły wa niem ro ślin na
czło wie ka. Wcza sy w ogro dach od by wa ją się m.in. 
w Płoc ku (ROD „Ko ściusz ki”), War sza wie („ROD „Ra -
ko wiec”, ROD „Ko ło II”), Cho dzie ży (ROD „Po wstań -
ców Wiel ko pol skich”), Bia łym sto ku (ROD „M. Ko-
per ni ka”) , Śro dzie Wiel ko pol skiej (ROD „Od ro dze nia”)
czy w No wym To my ślu (ROD „K. Świer czew skie go”). –
Kie dy pa trzę na szczę śli we twa rze uczest ni ków wa ka cji
dla se nio rów to wiem, że na praw dę war to ro bić coś dla
in nych lu dzi – mó wi pre zes średz kie go ogro du dział ko we -
go i za chę ca, by w or ga ni za cję ta kiej for my wy po czyn ku
włą czy ły się wszyst kie ogro dy dział ko we.

AH

2. Wczasy na działkach 

Upał. Z nie ba le je się żar. Na ter mo me trach tem pe ra tu -
ra się ga 30 kre sek, choć nie ma jesz cze po łu dnia. Tym cza -
sem tuż za bra mą sto łecz ne go ogro du Ra ko wiec i wi dać
ra do sne i uśmiech nię te twa rze se nio rów. Część osób sie -
dzi pod pa ra so la mi przy sto li kach, choć pa ra so le wy da ją
się zbęd ne, bo cień da ją ogrom ne i pięk ne drze wa. In na
gru pa osób stoi na tra wie i ćwi czy wraz z in struk to rem fit -
ness. Jest ra do śnie i przy jem nie, tak jak mo że być w upal -
ny dzień tyl ko w ogro dzie dział ko wym.

– To był rok 1975 kie dy po raz pierw szy do szło do ta kie -
go spo tka nia z war szaw ski mi se nio ra mi , któ re od by ło się
na te re nie na sze go ogro du. Od te go cza su spo ra dycz nie te
spo tka nia od by wa ły się, a od 14 lat wy po czy nek dla osób
star szych or ga ni zo wa ny jest już re gu lar nie co ro ku –
wspo mi na Pre zes ROD „Ra ko wiec” Ry szard Nie dba ła.
Jesz cze cał kiem nie daw no wa ka cje w ogro dzie trwa ły
przez ca łe wa ka cje (li piec, sier pień), a chęt nych nie bra ko -
wa ło. W tym ro ku zor ga ni zo wa no tyl ko dwa tur nu sy. –
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Chęt nych nie bra ku je. Za po trze bo wa nie se nio rów jest
ogrom ne. Pro ble mem są pie nią dze – mó wi współ or ga ni -
za tor ka wa ka cji dla se nio rów Zdzi sła wa Żo chow ska z
PKPS. – Gdy by nie Ma zo wiec ki Okrę go wy Za rząd PZD to
tych wa ka cji w tym ro ku nie by ło by wca le – mó wi – Ani
dziel ni ca ani mia sto nie do ło ży ły na wet zło tów ki na ten cel

i wa ka cje w ROD sta ły pod du żym zna kiem za py ta nia. Do -
pie ro dzię ki do ta cji od OZ Ma zo wiec kie go PZD po ja wi ła
się na dzie ja, że te wa ka cje uda się zor ga ni zo wać, a po tem
po moc za de kla ro wał je den z hi per mar ke tów i ha la tar go -
wa i tym spo so bem wy go spo da ro wa li śmy fun du sze na dwa
tur nu sy.

Na zdro wie

– Wy jaz dy gdzieś da le ko są uciąż li we, trze ba mieć du żo
si ły i ko goś z kim moż na po je chać, a jak czło wiek jest sa -
mot ny, to już nie jest ta kie ła twe – mó wi Te re sa Gór lic ka,
któ ra jest jed ną z we te ra nek wcza sów dla se nio rów or ga -
ni zo wa nych w ROD Ra ko wiec. – Ta ki wy po czy nek to sa -
me za le ty - śpię we wła snym łóż ku, ubie ram się i
przy cho dzę. To mo bi li zu je mnie do ży cia – mó wi i do da je,
że w do mu nie ma się na wet do ko go uśmiech nąć, a tu ma
wie le osób po dob nym wie ku i o po dob nych pro ble mach,
więc te ma tów do roz mów nie bra ku je. – Star szym lu dziom
bar dzo du żo da je moż li wość ob co wa nia z in ny mi oso ba mi
– do da je. Nie bez zna cze nia jest też miej sce, w któ rym te
oso by mo gą spę dzać swój wy po czy nek. Ogro dy dział ko -
we la tem są prze pięk ne. Kto nie był, ten nie wie co tra ci.
Zie lo ne drze wa, po rzecz ki, agrest, ja błusz ka i in ne owo ce
oraz kwia to we dy wa ny spra wia ją, że wszę dzie jest ko lo -
ro wo, a do te go ten je dy ny i nie po wta rzal ny za pach -
kwia tów słoń ca, wo dy i zie mi. Te go nie da się opi sać sło -

wa mi. Róż ni ca mię dzy na grza ny mi miej ski mi uli ca mi
śmier dzą cy mi spa li na mi, a ogro dem jest bez sprzecz na. –
Tu ra du je się du sza – pod kre śla pa ni Te re sa, któ ra wcza -
sa mi w ogro dzie jest za chwy co na. 

– Nie jed na oso ba nie ma gdzie po je chać i je dy nym wy -
po czyn kiem, ja ki w cią gu ro ku ma to są te dział ki. Eme ry -
tów nie stać na gó ry, mo rze, a do te go czę sto nie po zwa la
im na to zdro wie – mó wi Kry sty na Ja nosz, któ ra uczest -
ni czy w wa ka cjach dla se nio rów już po nad 10 lat. Za py -
ta na, co ją tu cią gnie bez wa ha nia od po wia da, że
po wie trze. – Przed tym wy po czyn kiem co dzien nie bra łam
prosz ki na sen ne, a te raz nie po trze bu ję. Jak przez ca ły
dzień na wdy cham się te go zdro we go i świe że go po wie trza,
to bez pro ble mów za sy piam. I nie tyl ko ja, bo mo je ko le -
żan ki rów nież są bar dzo za do wo lo ne i wie le pro ble mów
zdro wot nych po ta kim wy po czyn ku mi ja – mó wi pa ni Kry -
sty na.

Dział ko wa przy jaźń

Se nio rzy zwie dza jąc dział ki na wią zu ją też przy ja zne
kon tak ty. – Za czy na się prze ni ka nie pt. dział ka -se nior. Co -
raz czę ściej na zor ga ni zo wa nych tur nu sach wcza so wych
po ja wia ją się na si dział kow cy, któ rzy ra zem z se nio ra mi
uczest ni czą w pre lek cjach, wy ciecz kach i tym, co zo sta ło
zor ga ni zo wa ne dla tych osób – mó wi pre zes ogro du Ry -
szard Nie dba ła. Pod czas te go rocz ne go tur nu su był kon -
cert gi ta ro wy, spo tka nie z pi sa rzem, po etą oraz ak tor ką 
z war szaw skie go te atru. Po li cja ra dzi ła se nio rom, jak za -
cho wy wać się w ra zie nie bez pie czeń stwa, a straż miej ska
opo wia da ła i prze strze ga ła przed na pa da mi i kra dzie ża mi,
ja kie są za gro że niem szcze gól nym dla osób star szych. Są
kon kur sy, a na wet cza sem tań ce. – Nie tyl ko du żo się dzie -
je, ale przede wszyst kim jest tu wie le sym pa tycz nych osób
– chwa li wy po czy nek ogro dach pa ni Ha li na z Ocho ty. 
Z wa ka cji w ogro dach ko rzy sta już od wie lu lat. Jest sa -
mot na, a ca ła ro dzi na wy je cha ła za gra ni cę. – Ten wy po -
czy nek jest mi bar dzo po trzeb ny. Od sze re gu lat ko rzy stam

z nie go i je stem wdzięcz na, że są or ga ni zo wa ne ta kie
wcza sy w ogro dach dział ko wych – mó wi. – Ja się tu czu -
ję jak w ro dzi nie, wszy scy są ser decz ni i przy jaź ni. Pa mię -
ta jesz cze, jak 2 la ta te mu dział kow cy zbie ra li pod pi sy pod
pro te stem ws. nie spra wie dli we go dla nich wy ro ku Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go, a rok te mu mar twi li się o to, czy
po li ty cy po zwo lą im za cho wać ogro dy dział ko we i czy
uda się w okre ślo nym cza sie uchwa lić w Sej mie no wą
usta wę dział ko wą. Za uwa ża, że co raz wię cej ogro dów jest
li kwi do wa nych, a w ich miej scach po ja wia ją się nie par -
ki, jak de kla ru ją po li ty cy, a za mknię te osie dla miesz ka -
nio we. – Jak od wie dzi li nas tu rad ni to mó wi li, że na wet
nie wie dzie li o tym, że są ta kie wcza sy dla osób star szych
or ga ni zo wa ne w ogro dach dział ko wych. By li za sko cze ni
– opo wia da. – Chcia ła bym jesz cze da lej z te go ko rzy stać
i mam na dzie ję, że ni ko mu nie uda się za brać lub zli kwi -
do wać ogro dów dział ko wych – mó wi pa ni Ha li na.
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Se nio rzy chwa lą dział kow ców, któ rzy są przy jaź ni,
otwar ci i nie rzad ko dzie lą się tym, co ma ją na swo ich
dział kach – swo imi owo ca mi i wa rzy wa mi. Do strze ga ją
też ogrom ich pra cy, ja ka zo sta ła wło żo na in dy wi du al nie
w każ dą dział kę. – Spa ce ru jąc so bie po tych ogro do wych
alej kach czło wiek na bie ra dy stan su do wie lu spraw, ale
przede wszyst kim mo że po pa trzyć so bie, jak pięk na jest ta
przy ro da i do strzec ogrom pra cy i mi ło ści, ja kie są tu taj
wło żo ne w te dział ki przez tych, któ rzy je upra wia ją – mó -
wi Ali cja Ko zioł kie wicz.

Pa ni Ali cja mia ła kie dyś swój ka wa łek dział ki, ale mia -
sto zli kwi do wa ło ich ogród, a na tym te re nie od wie lu lat
sto ją wy bu do wa ne blo ki. – Za miast dzia łek są je dy nie bie -
ga ją ce wszę dzie pie ski i nie sprzą ta ją cy po nich wła ści -
cie le – mó wi ze smut kiem. Pod kre śla, że se nio rzy bar dzo
po trze bu ją ta kich miejsc jak ROD Ra ko wiec, gdzie moż -
na po spa ce ro wać, wy po cząć i jed no cze śnie po znać wie lu
wspa nia łych lu dzi. – Im pre za jest wspa nia ła i na pew no
chcia ła by się roz prze strze nić, ale z róż nych wzglę dów,
brak jest moż li wo ści or ga ni za cji więk szej licz by tur nu sów
– mó wi pre zes ROD Ra ko wiec. Tak że Zdzi sła wa Żo -
chow ska z PKPS chcia ła by zor ga ni zo wać wię cej tur nu -
sów dla se nio rów. Uwa ża, że przy dał by się jesz cze je den

mie siąc ta kich wa ka cji w ogro dach, bo za in te re so wa nie
jest ogrom ne. – Jak by tak wła dze mia sta do strze gły to, co
jest star sze mu czło wie ko wi po trzeb ne to by ło by cu dow ne.
Na ten te mat wie le się mó wi, ale nikt nie chce się tym głę -
biej za in te re so wać, by przyjść i zo ba czyć jak ci lu dzie tu
od po czy wa ją i jak są szczę śli wi – mó wi ze smut kiem. –
Bę dzie my da lej wal czyć o do ta cję od mia sta dla te go ro -
dza ju wy po czyn ku, ale bez do brej wo li nie da się iść wciąż
pod prąd.

Or ga ni za to rzy za pew nia ją wszyst kim wcza so wi czom
ca ło dzien ne wy ży wie nie, do sko na łą opie kę, a tak że wie -
le cie ka wych za jęć, w tym re ha bi li ta cyj nych, a na wet wy -
ciecz ki. Wcza sy w ROD od zwy kłych róż nią się tyl ko
tym, że ich uczest ni cy nie mu szą po dró żo wać i pa ko wać
wa li zek, bo wiem na noc wra ca ją do swo ich do mów, by
spać we wła snych łóż kach. Uczest ni cy chwa lą so bie ta ką
for mę wcza sów, bo wiem ma ją oka zje ak tyw nie spę dzić
czas na świe żym po wie trzu, a tak że na wią zać no we zna -
jo mo ści i to bez kosz tow nych na kła dów fi nan so wych. 
W cza sach kry zy su eko no micz ne go ta ka for ma wy po -
czyn ku mo że stać się nie tyl ko mod na, ale przede wszyst -
kim atrak cyj na dla mi lio nów Po la ków.

(HA)

W nie ła sce u władz

3. Działki prze˝ywaja wakacyjne obl´˝enie

Od po nad stu lat cie szą się nie słab ną cą po pu lar no ścią.
Kto nie był u zna jo mych na dział ce? Ogro dy dział ko we
to co raz czę ściej ide al ne miej sce na or ga ni za cję spo tkań
przy gril lu, fe sty nów, a na wet wa ka cji. Zie lo ne en kla wy w
za tło czo nych i go rą cych mia stach są ide al nym miej scem
wy po czyn ku dla ca łych ro dzin, ich przy ja ciół i zna jo mych
oraz po zo sta łych miesz kań ców miast. – Ca ły ty dzień cze -

kam tyl ko na pią tek. Wte dy ucie ka my z za tło czo ne go mia -
sta na dział kę. Tam jest nasz dru gi dom. Ci sza, spo kój, tro -
chę cie nia, zie lo no wo kół, sły chać pszczół ki i ptasz ki, no i
moż na jeść wła sne owo ce pro sto z drzew ka. Nie wy obra -
żam so bie już ży cia bez te go wszyst kie go – mó wi pan Ire -
ne usz z ma ło pol skie go ogro du. Ta kich lu dzi jest co raz
wię cej. 

Dział ka jest tren dy

We współ cze snym świe cie za pa no wa ła swe go ro dza ju
mo da na dział ki. To nie tyl ko naj tań sza for ma wy po czyn -
ku, ale też hob by i spo sób na spę dza nie wol ne go cza su.
Bo dzię ki dział ce nie trze ba da le ko wy jeż dżać, że by po -
czuć się jak na wa ka cjach. – Od wio sny aż do je sie ni nasz
ogród za mie nia się pra wie w mia stecz ko – mó wi pre zes
ROD „Mio dów ko” Ro man Grze gorz. Ruch za czy na się
już o 6 ra no, bo część dział kow ców co dzien nie do jeż dża
do pra cy do po ło żo ne go w od le gło ści 18 km Olsz ty na. Na
dział kach nie bra ku je też tych, któ rzy od po czy wa ją ca ły
dzień, a w szcze gól no ści ro dzin z dzieć mi. – Naj więk sze

ob lę że nie ogro du jest jed nak w week en dy i po po łu dnia mi
– mó wi pre zes ogro du w Mio dów ku. – 33 la ta te mu, kie -
dy po wsta wał ogród bra ko wa ło chęt nych, dziś na 23,5 ha
zie mi nie ma mo wy o choć by jed nej nie za go spo da ro wa nej
dział ce, a i dru gie ty le zna leź li by się chęt ni. – Nie da le ko
jest je zio ro, w oko li cy las war miń ski. W se zo nie to raj dla
dzie ci, węd ka rzy i grzy bia rzy. Przy jeż dża ją tu ca łe po ko -
le nia ro dzin  – dziad ko wie, dzie ci, wnu ki, a tak że zna jo mi
i zna jo mi zna jo mych.  Dział ki aż tęt nią ży ciem – mó wi Ro -
man Grze gorz. 
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Dział kow cy to bar dzo zor ga ni zo wa na spo łecz ność. Or -
ga ni zu ją wie czo ry in te gra cyj ne, wy ciecz ki ro we ro we, za -
wo dy spor to we, wspól ne za ba wy, a na wet wie czor ki
ta necz ne no i wspól ne bie sia do wa nia przy ogni sku. 
– Wcza sy w ogród ku moż na spę dzać na wie le spo so bów:
pie lę gnu jąc kwiat ki, wa rzyw ne grząd ki, czy zbie ra jąc owo -
ce z owo co wych drze wek. Moż na roz ło żyć le żak i się opa -
lać, al bo na dmu chać ba sen z wo dą. Na do da tek nie trze ba
przej mo wać się po go dą, bo dział ka ni gdy się nie znu dzi.
Za wsze jest tam coś do zro bie nia – mó wi Ka zi mierz
Miotk, pre zes za rzą du ROD Sej no wy w Wej he ro wie. 
– Nasz ogród po ło żo ny jest tuż przy rze ce, co spra wia, że
la tem jest u nas bar dzo przy jem nie. Ma my wie lu go ści, jak

i oko licz nych miesz kań ców, któ rzy przy cho dzą do nas od -
po cząć od zgieł ku, a tak że przy pro wa dza ją dzie ci czy wnu -
ki na ogro do wy plac za baw do stęp ny dla wszyst kich –
opo wia da. W ogro dach dział ko wych po ja wia ją się lu dzie
w róż nym wie ku, róż nych sta nów i za wo dów, któ rych łą -
czy jed na pa sja: dział ka. – Dział kow cy za wsze mo gą na
sie bie li czyć. Ma ją po czu cie, że są czę ścią świet nej, zgra -
nej pacz ki przy ja ciół – dział ko wi czów, któ rzy za wsze mo -
gą na sie bie li czyć i na wza jem ną po moc choć by przy
ści na niu drze wek czy ko sze niu tra wy – mó wi pan Ka zi -
mierz. Tu taj nikt nie czu je się sam i za wsze mo że li czyć na
po moc in ne go dział ko wi cza. 

Ak tyw ny wy po czy nek

Od po czy nek w mie ście

Dział ka łą czy po ko le nia – nie za leż nie od wie ku jest
atrak cyj nym miej scem dla każ de go człon ka ro dzi ny. – Sy -
tu acja fi nan so wa  mo jej ro dzi ny nie po zwa la na spę dza nie
wy po czyn ku  po za miej scem za miesz ka nia. Dział ka od wie -
lu lat jest na szym do mem wcza so wym, obo zem i ko lo nią
dla dzie ci i wnu ków – mó wi Gra ży na Wod niak z ROD „Pa -
luch Miej ski” w War sza wie. – Ktoś nie zna ją cy re aliów
miesz ka nia w du żym mie ście mo że się spy tać: po co ko mu
dział ka w mie ście? Bę dąc na dział ce po zo sta wia my za jej
pło tem tru dy ca ło dzien nej pra cy za wo do wej, wiel ko miej ski
szum i zgiełk – tłu ma czy Krzysz tof Ka raś kie wicz z ROD
„Piast” w Szcze ci nie. - Tu jest oa za ci szy i ide al ne miej sce
na du cho wy od po czy nek – mó wi pan Krzysz tof. – Co wię -
cej upra wia nie wła sne go skraw ka zie mi spra wia nam przy -
jem ność, po ma ga nam utrzy mać do brą kon dy cję fi zycz ną,
a har ce na świe żym po wie trzu w oto cze niu buj nej przy ro -
dy spra wia ją na szym  dzie ciom ogrom ną  fraj dę. Z po dob -

ny mi stwier dze nia mi, któ re pa da ją z ust dział kow ców, zga -
dza się też Bar tło miej La cho wicz z ROD „Obroń ców Po -
ko ju’ w War sza wie. – Wy da wa ło by się, że w XXI wie ku
dział ka i dzie ci to zu peł nie dwa róż ne świa ty. Tym cza sem ku
na sze mu zdzi wie niu oka zu je się, że wy ry wa nie chwa stów,
sa dze nie na sion czy gra bie nie li ści mo że być świet ną za ba -
wą – mó wi. 

Tem po ży cia w mia stach jest tak szyb kie, że oczy wi ste
sta je się szu ka nie miej sca, w któ rym moż na by by ło zwol -
nić, za trzy mać się, wy ci szyć. Miesz ka jąc i pra cu jąc w du -
żych me tro po liach ja kich jak Gdańsk, War sza wa, Po znań,
Wro cław czy Kra ków, po trze bu je my pew ne go ro dza ju
„od skocz ni” od co dzien nych pro ble mów – miej sca, w któ -
rym bę dzie my mo gli spę dzić przy jem nie czas wol ny. –
Pra ca na dział ce po ma ga zna leźć zło ty śro dek mię dzy pra -
cą za wo do wą, pę dem co dzien ne go ży cia a od po czyn kiem
i kon tak tem z na tu rą – tłu ma czy pan Bar tło miej. 

Dla każ de go

Ogro dy dział ko we do brze słu żą nie tyl ko sa mym dział -
kow com, ale też oko licz nym miesz kań com. – La tem przy -
cho dzę tu co dzien nie, by po ob co wać  przy ro dą i od po cząć
od ulicz ne go ha ła su – mó wi spa ce ru ją ca po war szaw skim
ogro dzie dział ko wym miesz kan ka sto li cy pa ni Ja dwi ga.
– Nie mam tu dział ki, bo na ta ką pra cę trze ba mieć i od -
po wied ni wiek i zdro wie, a mi po trze ba je dy nie pa rę chwil
wy tchnie nia – mó wi. – Co dzien nie jed nak spo ty kam tu

wie le spa ce ru ją cych z wóz ka mi ma tek, a tak że in nych
miesz kań ców War sza wy, a na wet mo ich są sia dów, z któ -
ry mi mo gę usiąść na ła wecz ce i po roz ma wiać.

Cza sem dział kow cy żar tu jąc mó wią swo im zna jo mym,
że spę dza ją wa ka cje na RODOS, czy li w Ro dzin nych
Ogród kach Dział ko wych Ogro dzo nych Siat ką. Na praw -
dę jed nak nie za mie ni li by swo ich dzia łek na ża den za gra -
nicz ny wy jazd.

(AH)
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18 stycz nia 2015 r. – to da ta zna na bar dzo do brze każ -
de mu dział kow co wi. Do te go cza su we wszyst kich ogro -
dach dział ko wych mu szą od być się tzw. usta wo we
ze bra nia dział kow ców,  pod czas któ rych zde cy du ją oni
czy chcą na dal po zo stać w ogól no pol skiej or ga ni za cji czy
też odłą czyć się i dzia łać na wła sną rę kę. Do tych czas, zde -
cy do wa na więk szość dział kow ców, pod ję ła de cy zję o po -
zo sta niu w ogól no pol skiej or ga ni za cji. De cy zję o wy łą -
cze niu pod ję ły po je dyn cze ogro dy. Nie ste ty, oka zu je się,
że ta ki sce na riusz wy da rzeń nie jest pod dro dze tym, któ -
rzy od wie lu lat dą żą do roz bi cia Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, dzię ki cze mu do stęp do grun tów na któ -
rych znaj du ją się ROD stał by się dla nich o wie le ła twiej -
szy.

Po wej ściu w ży cie no wej usta wy o ROD  wie le grup
in te re su za cie ra ło rę ce li cząc na to, że dział kow cy bę dą

ma so wo wy stę po wa li z PZD. Po nie waż dzie je się zu peł -
nie ina czej dla prze ciw ni ków Związ ku naj lep szą for mą
obro ny oka zu je się atak. Dla te go też co raz czę ściej moż -
na usły szeć o dość ab sur dal nych za rzu tach sta wia nych
PZD. Je den z nich do ty czy rze ko me go utrud nia nia dział -
kow com two rze nia od ręb nych sto wa rzy szeń. Tym cza sem
każ dy, kto śle dzi sta no wi ska przyj mo wa ne przez Kra jo -
wą Ra dę PZD, Pre zy dium czy Okrę go we Za rzą dy ma
świa do mość, że  Zwią zek nie za mie rza utrud niać ni ko mu
wy stę po wa nia ze swo jej or ga ni za cji, gdyż dla nie go za -
wsze prio ry te tem by ło i na dal jest po sza no wa nie wo li 
i praw  dział kow ców. Po za tym za pi sy no wej usta wy 
o ROD nie da ją PZD naj mniej szej moż li wo ści wpły wa -
nia na de cy zję dział kow ców. To oni sa mi de cy du ją o swo -
jej przy na leż no ści or ga ni za cyj nej. No wa usta wa
dział ko wa ja sno okre śla na ja kich za sa dach się to od by wa. 

4. Dzia∏kowcy sami decydujà o swojej przysz∏oÊci

Każ dy dział ko wiec de cy du je sam

Po pierw sze nie ma moż li wo ści, by dział ko wiec prze -
ga pił ze bra nie wy łą cze nio we. O je go ter mi nie po wia da -
mia ny jest li stem po le co nym lub po wia do mie niem
do star czo nym przez ku rie ra z  co naj mniej dwu ty go dnio -
wym wy prze dze niem. W ce lu więk sze go za bez pie cze nia
praw dział kow ców  usta wa nie prze wi dzia ła po wia da mia -

nia za po mo cą li stów zwy kłych. Ży cie po ka zu je, że za pis
ten do sko na le spraw dza się w prak ty ce, gdyż przez dzie -
więć mie się cy obo wią zy wa nia usta wy o ROD do PZD nie
wpły nę ło na wet jed no za ża le nie w któ rym dział ko wiec
skar żył by się, że nie zo stał po wia do mio ny przez Zwią zek
o ter mi nie usta wo we go ze bra nia. 

De mo kra tycz ne gło so wa nie 

Wpływ na de cy zję o po zo sta niu lub odłą cze niu się od
PZD ma każ dy dział ko wiec, gdyż jest ona po dej mo wa na
w de mo kra tycz nym gło so wa niu. Usta wa w tym za kre sie
za bez pie cza przede  wszyst kim pra wa dział kow ców. Je -
że li bo wiem w pierw szym ter mi nie na  ze bra nie nie przy -
bę dzie od po wied nia licz ba dział kow ców lub je śli uchwa ła
o wy łą cze niu  nie uzy ska wy ma ga nej więk szo ści gło sów,
nie za my ka to i tak dział kow com dro gi do odłą cze nia się
od PZD. Ma ją oni dwa mie sią ce na to, by spo tkać się po -
now nie i je że li tyl ko na ze bra nie przy bę dzie przy naj mniej

30% dział kow ców z ROD, a spo śród nich przy naj mniej
2/3 za gło su je za wy łą cze niem, de cy zji tej nikt nie bę dzie
mógł pod wa żyć. Ab sur dal nym jest więc sta wia nie za rzu -
tu PZD, ja ko by wpły wał w ja ki kol wiek spo sób na de cy zje
dział kow ców.  Chy ba nikt nie  jest w sta nie uwie rzyć w to,
że Zwią zek ma ta ką wła dzę, że jest w sta nie dyk to wać mi -
lio no wi oby wa te li w ja ki spo sób ma ją gło so wać. Dział -
kow cy ta ką de cy zję po dej mu ją sa mi, bo jak mó wi sta re
po rze ka dło „Po la cy nie gę si i swój ro zum ma ją”. 

Prze ka za nie praw ma jąt ko wych 

Je że li dział kow cy z ja kie goś ogro du po dej mą de cy zję o
wy łą cze niu, ko mi tet za ło ży ciel ski jest zo bo wią za ny prze -
pro wa dzić re je stra cję sto wa rzy sze nia ogro do we go w KRS.
W ten spo sób z mo cy pra wa sta je się na stęp cą praw nym
PZD w za kre sie praw ma jąt ko wych zwią za nych z tym
ROD, do ty czy to m.in. praw do grun tu i środ ków na ra chun -

kach ban ko wych ROD, jak rów nież wej ścia w cha rak te rze
stro ny do umów, któ rych stro ną był ROD - np. na do sta wy
ener gii. PZD nie za mie rza, a tak że nie ma naj mniej szej
moż li wo ści praw nej, by stwa rzać dział kow com ja kie kol -
wiek pro ble my z prze ka za niem ma jąt ku.  Rów no cze śnie
prio ry te tem jest też dla nie go to, by roz sta wać się z dział -
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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 w
związ ku z  § 7 sta tu tu PZD oraz uchwa ły nr 53/2014 Pre -
zy dium KR PZD z dnia 5 mar ca 2014 r. w spra wie ogło -
sze nia kon kur su kra jo we go „Ro dzin ny Ogród Dział ko wy
Ro ku 2014” po sta na wia, 

co na stę pu je:
§ 1

1. Naj lep szy Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2014 –
I miej sce:
ROD „Ra ko wiec” w War sza wie – OZ Ma zo wiec ki. 

2. Lau re aci kon kur su Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro -
ku 2014:
ROD „Bia ła Ró ża” w Za brzu – OZ Ślą ski,
ROD „Za gaj nik” w Po zna niu – OZ Po znań,
ROD im. ks. K. Nie sio łow skie go w Ple sze wie – OZ
Ka lisz,
ROD „Pier wio snek” w Oła wie – OZ Wro cław,
ROD „50-le cia ZZK” w Eł ku – OZ War miń sko – Ma -
zur ski.

§ 2
Lau re ato wi kon kur su, któ ry za jął I miej sce na da je się

ty tuł: „Naj lep szy Ogród Dział ko wy Ro ku 2014” i przy -

zna je się pu char Pre ze sa PZD, dy plom, ta bli cę oko licz no -
ścio wą oraz na gro dę pie nięż ną w wy so ko ści 5.000 zł.

§ 3
Po zo sta łym lau re atom kon kur su na da je się ty tuł „ROD

Ro ku 2014” i przy zna je się pu cha ry, dy plo my, ta bli ce oko -
licz no ścio we oraz na gro dy pie nięż ne w wy so ko ści 4.000
zł.

§ 4
Przy zna je się wy róż nie nia dla na stę pu ją cych ROD w

po szcze gól nych dzie dzi nach:
➢ROD „Pod Skał ką” w No wej Ru dzie – OZ Su dec ki –

za dzia łal ność sta tu to wą,
➢ROD im. S. Sem po łow skiej w Pi le – OZ Pi ła – za ak -

tyw ność w obro nie Związ ku,
➢ROD „For met” w Byd gosz czy – OZ Byd goszcz – za

dzia łal ność oświa to wą,
➢ROD „Ko le jarz” w Ko strzy nie nad Od rą – OZ Go -

rzów Wlkp. – za in we sty cje i re mon ty in fra struk tu ry
ROD,

➢ROD „Ła giew ni ki” w Ło dzi – OZ Łódź – za za go spo -
da ro wa nie ROD,

➢ROD „Le śna Do li na” w Kwi dzy nie – OZ Gdańsk –

XI. KONKURSY KRAJOWE

1. Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2014

kow ca mi w wa run kach po ko jo wych, tak jak sta ło się to
cho ciaż by w Bia łym sto ku, El blą gu, To ru niu czy Opo lu. Po -
je dyn cze ogro dy, któ re zde cy do wa ły się na wy stą pie nie z
PZD na dal wspie ra ją je go dzia ła nia, cze go po twier dze niem
jest  cho ciaż by ak tyw ne włą cze nie się w za ini cjo wa ną przez
Zwią zek ak cję „Stop roz biór kom al tan”. 

Rów no cze śnie jed nak, dla ni ko go chy ba nie po win no

być za sko cze niem to, że dla PZD  waż ne jest, by w je go
struk tu rach po zo sta ło jak naj wię cej dział kow ców. Wszyst -
ko bo wiem wska zu je na to, że za ku sy na te re ny ogro dów
dział ko wych by ły, są i nie ste ty na dal bę dą, Do tej po ry
klu czem do suk ce su dział kow ców by ła jed ność, so li dar -
ność i in te gra cja i by cie ra zem. Na le ży mieć na dzie ję, że
tak bę dzie da lej. 

(mz)

UCHWAŁA NR  177/2014
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Z DNIA 5 SIERPNIA 2014 ROKU
W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU KRAJOWEGO

„Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2014”
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za za go spo da ro wa nie dzia łek,
➢ROD „Źró deł ko” w Ole śnie – OZ Opo le – za dzia łal -

ność na rzecz ochro ny śro do wi ska,
➢ROD „Związ ko wiec” w Tar no brze gu – OZ Pod kar -

pac ki – za bez pie czeń stwo w ROD,
➢ROD „Tu li pan” w Bo le sław cu – OZ Le gni ca – za pro -

mo cję ROD

i przy zna je dy plo my, pu cha ry, ta bli ce oko licz no ścio we
oraz na gro dy pie nięż ne w wy so ko ści 2.000 zł.

§ 5
Po zo sta łe zgło szo ne ogro dy otrzy mu ją dy plo my:

➢ROD im. Ro ose vel ta w Po zna niu – OZ Po znań,
➢ROD „Sło necz nik” w Ja strzę biu Zdro ju – OZ Ślą ski,
➢ROD „Pszczół ka” w Bia łej Pod la skiej – OZ Lu blin,
➢ROD im. T. Ko ściusz ki w Gor li cach – OZ Ma ło pol ski,
➢ROD „Miś” w Ru mian ko wie – OZ To ruń sko – Wło -

cław ski,
➢ROD „Zło te Pia ski” w Sie dl cach – OZ Ma zo wiec ki.

§ 6
Wszyst kie ro dzin ne ogro dy dział ko we bio rą ce udział w

kon kur sie otrzy ma ją ze staw wy daw nictw związ ko wych
na wy po sa że nie bi blio tek ogro do wych.

PREZES
Eu ge niusz KONDRACKI

CZŁONEK PREZYDIUM
I PRZEWODNICZĄCY 

KOMISJI KONKURSOWEJ KR PZD
An to ni KOSTRZEWA

War sza wa, dnia 5 sierp nia 2014 r.

2. Wzorowa działka Roku 2014

UCHWAŁA NR  178/2014
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Z DNIA 5 SIERPNIA 2014 ROKU

W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU KRAJOWEGO
„Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2014”

Pre zy dium Kra jo wej ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dzia ła jąc na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt 1 w
związ ku z  § 7 sta tu tu PZD oraz uchwa ły nr 53/2014 Pre -
zy dium KR PZD z dnia 5 mar ca 2014 r. w spra wie ogło -
sze nia kon kur su kra jo we go „Wzo ro wa Dział ka Ro ku
2014” po sta na wia, co na stę pu je:

§ 1
Usta la się li stę lau re atów, któ rych dział ki otrzy mu ją ty -

tuł „Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2014”:
➢Ma ria i Ro man Po de mscy – dz. nr 195 w ROD „Re -

laks” w Ja ro ci nie – OZ Ka lisz,
➢Ma ria i Jan Szym czy ko wie – dz. nr 118 w ROD „Sło -

necz nik” w Ja strzę biu Zdro ju – OZ Ślą ski,
➢Ire na i Ka zi mierz Pyr kosz – dz. nr 10 N w ROD „No -

wa lij ka” w Go rzo wie Wlkp. – OZ Go rzów,
➢Bo gu mi ła i Wal de mar Ję drzej cza ko wie – dz. nr 33 w

ROD im. A. Mic kie wi cza w Mo si nie – OZ Po znań, 
➢Ma ria i Ry szard Obu cho wicz – dz. nr 275 w ROD im.

1000-le cia w Człu cho wie – OZ Słupsk,
➢Sta ni sła wa i Zyg munt Szy mu siak – dz. nr. 151 w ROD

„Ra ków” w Psa rach – OZ Wro cław,
➢Ma ria i Sta ni sław Fed ko – dz. nr 45 w ROD „Gó ra

Za be łec ka” w No wym Są czu – OZ Ma ło pol ski,
➢Elż bie ta i Ja nusz Cy wiń scy – dz. nr 247 w ROD „Sa -

dy Żo li bor skie” w War sza wie – OZ Ma zo wiec ki.
§ 2

Lau re aci kon kur su, któ rych  dział ki otrzy ma ły ty tuł
„Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2014” otrzy mu ją dy plo my, na -
gro dy pie nięż ne w wy so ko ści 1.000 zł oraz wy daw nic twa
związ ko we i pre nu me ra tę mie sięcz ni ka „dział ko wiec”.

§ 3
Usta la się li stę użyt kow ni ków, któ rych dział ki otrzy ma -

ły wy róż nie nia:
➢Da nu ta i Ry szard Pru sa ko wie – dz. nr 129 w ROD im.

S. Sem po łow skiej w Pi le – OZ Pi ła,
➢Ro ma na i Ta de usz Kie tliń scy – dz. nr 60 w ROD
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„Miś” w Ru mian ko wie – OZ To ruń sko – Wło cław ski,
➢Mi ro sła wa i Eu ge niusz Fie do ruk – dz. nr 30 w ROD

„Pszczół ka” w Bia łej Pod la skiej – OZ Lu blin,
➢Ma rian na i Zbi gniew Gra bar czy ko wie – dz. nr 96 w

ROD „Ka pra la Be ne dy” w Byd gosz czy – OZ Byd -
goszcz,

➢Ma ria i Je rzy Or now scy – dz. nr. 109 w ROD im. Woj -
ska Pol skie go w Bia łym sto ku – OZ Pod la ski 

i przy zna je dy plo my, na gro dy pie nięż ne w wy so ko ści
500 zł oraz wy daw nic twa związ ko we i pre nu me ra tę mie -
sięcz ni ka „dział ko wiec”.

§ 4
Po zo sta li uczest ni cy, któ rych dział ki bra ły udział w kon -

kur sie:

➢Bog dan Bo le sław To po ła – dz. nr 747 w ROD „Przy -
szłość” w Na my sło wie – OZ Opo le,

➢Elż bie ta i Wła dy sław Ro mań scy – dz. nr 64 w ROD
„50–le cia ZZK” w Eł ku – OZ War miń sko – Ma zur ski,

➢Ma ria i Jan Kró lik – dz. nr 274 w ROD „Po święt ne”
we Wro cła wie – OZ Wro cław,

➢Elż bie ta i Jan Ko re nik – dz. nr 301 A w ROD „Zo rza”
w Ziem ni cach – OZ Le gni ca,

➢Mał go rza ta i Cze sław Kra kow scy – dz. nr. 144 w
ROD „Bia ła Ró ża” w Za brzu – OZ Ślą ski,

➢He le na Sie dlec ka – dz. nr. 200 w ROD „Ma gno lia” w
Szczaw nie Zdro ju – OZ Su dec ki,

➢Krzysz tof Wie czo rek – dz. nr 4 w ROD „Ka dziel nia”
w Kiel cach – OZ Świę to krzy ski,

➢Ur szu la i Jan Le de mann – dz. nr 277 w ROD im. płk.
Dąb ka w Ru mii – OZ Gdańsk,

➢He le na i Zby sław Ra pior – dz. nr 3 w ROD im. gen.
W. Si kor skie go w Ra wi czu – OZ Po znań,

➢Ja dwi ga i Jan Jaj ko – dz. nr 92 D w ROD „Siar ko pol”
w Tar no brze gu – OZ Pod kar pac ki,

➢Bar ba ra Ja gieł ło wicz – dz. nr 445 w ROD „Ra ko wiec”
w War sza wie – OZ Ma zo wiec ki

otrzy mu ją dy plo my uczest nic twa w Kra jo wym Kon kur -
sie „Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2014”, wy daw nic twa związ -
ko we oraz pre nu me ra tę mie sięcz ni ka „dział ko wiec”.

War sza wa, dnia 5 sierp nia 2014 r.

PREZES
Eu ge niusz KONDRACKI

CZŁONEK PREZYDIUM
I PRZEWODNICZĄCY 

KOMISJI KONKURSOWEJ KR PZD
An to ni KOSTRZEWA

3. Laureaci konkursu krajowego ROD roku 2014 opowiadają o swoich
ogrodach

Kon kur sy, w któ rych co ro ku star tu ją ogro dy i po szcze -
gól ne dział ki to oka zja, by po chwa lić się swo ją pra cą, czy
to in dy wi du al ną, czy też wspól ną – wszyst kich dział kow -
ców. W ROD nic nie ro bi się sa mo z sie bie. By ogród był
bez piecz ny, pięk ny, funk cjo nal ny, eko lo gicz ny, do brze
wy pro mo wa ny i czy za go spo da ro wa ny, po trze ba wie le
tru du i ludz kiej pra cy. Wszyst kich, któ rzy bio rą udział w
kon kur sach łą czy jed no – pa sja do ogro du. Z każ dym ro -
kiem ro śnie po przecz ka, bo i dział ki i ogro dy sta ją się co -
raz pięk niej sze.

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców sta ra się
pro mo wać no wa tor skie po my sły i roz wią za nia, ja kie win -
ny się zna leźć w pięk nym ogro dzie, a tak że do ce nia prze -
pro wa dza ne in we sty cje i prze obra że nia ogro dów. War to
brać udział w kon kur sach, bo dzię ki te mu mo że my zy skać
za szczyt ny ty tuł, uzna nie wśród lo kal nej spo łecz no ści, po -
czuć du mę z wła snej pra cy, a przy oka zji po chwa lić się
swo ją zie lo ną en kla wą, po ka zać ca łe mu spo łe czeń stwu wy -
jąt ko we pięk no, któ re tkwi w ogro dach dział ko wych, któ -
re go próż no szu kać w par kach, czy miej skich skwer kach.

Prze pis na suk ces

Te go rocz nym lau re atem kon kur su „Ro dzin ny Ogród
Dział ko wy ro ku 2014” zo stał war szaw ski ROD „Ra ko -

wiec”. To je den z naj ład niej szych sto łecz nych ogro dów
cie szą cy się ogrom ną po pu lar no ścią wśród miesz kań ców
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War sza wy, któ rzy trak tu ją go jak swe go ro dza ju park. W
cza sach gro dze nia osie dli i za my ka nia bram przed ob cy -
mi „Ra ko wiec” za pra sza każ de go, kto we współ cze snym
ka mien nym mie ście szu ka wy tchnie nia wśród zie le ni. Co -
dzien nie wi dać tam dzie siąt ki wóz ków dzie cię cych i set -
ki spa ce ro wi czów, ra no bie ga ją jog ge rzy, w zi mie
za pa leń cy na nar tach bie go wych. Jest ład ny i do sko na le
utrzy ma ny plac za baw dla dzie ci. Te re nu pil nu je ochro na,
jest mi ło i bez piecz nie. Są też pięk ne dział ki, uro cze alej -
ki i zna ko mi cie za go spo da ro wa ny te ren z miej scem na
wspól ne bie sia do wa nie i gril la. ROD „Ra ko wiec” to ogród
wy jąt ko wy, bo słu ży nie tyl ko dział kow com, ale przede
wszyst kim miesz kań com sto li cy, a tak że  naj bied niej szym.
Każ de go ro ku przy współ pra cy z Pol skim Ko mi te tem Po -
mo cy Spo łecz nej i Ośrod kiem Po mo cy Spo łecz nej or ga -
ni zo wa ny jest tu let ni wy po czy nek dla se nio rów. - Ogród
dział ko wy nie jest tyl ko miej scem dla dział kow ców, ale
dla każ de go, kto ma ocho tę tu przyjść i wy po czy wać –
mó wi pre zes ROD „Ra ko wiec” Ry szard Nie dba ła. – Przy -
jeż dża ją do nas róż ne de le ga cje dział kow ców z kra ju i za -
gra ni cy. By li Fi no wie i Ja poń czy cy. Prze cie ra li oczy ze
zdu mie nia, że ma my tak pięk ne dział ki i ogród, a przede
wszyst kim, ze je ste śmy ta cy otwar ci i go ścin ni – chwa li
dział kow ców pre zes Nie dba ła za zna cza jąc, że „Ra ko -
wiec” to ogród nie ma ły, bo na 19 ha zie mi znaj du je się aż
520 dzia łek. Do dat ko wym utrud nie niem wszel kich dzia -
łań jest du że zróż ni co wa nie użyt kow ni ków dzia łek. – To

ty po wy ogród miej ski, a nie za kła do wy. Tu taj nie łą czy
dział kow ców wspól na pra ca w jed nej fir mie. Są lu dzie o
róż nym sta tu sie i w róż nym wie ku, a to wszyst ko spra wia,
że trud niej się ta kim ogro dem za rzą dza, ale też jest więk -
sza róż no rod ność dzia łań i po my słów – tłu ma czy pre zes
Ra kow ca. Są wiec nie tyl ko wa ka cje dla se nio rów, ale by -
ło też na te re nie te go ogro du spo tka nie ko mi sji sej mo wej,
któ ra opra co wy wa ła no wą usta wę dział ko wą. Są ju bi le -
usze, dni dział kow ca i in ne im pre zy przy współ pra cy czy
to z okrę go wym za rzą dem ma zo wiec kim czy KR PZD.
Dział kow cy zbie ra ją pod pi sy ws. al tan, pi szą sta no wi ska,
li sty do Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich i wi ce pre mier
Elż bie ty Bień kow skiej. Wszyst ko to dzie je się to za le d -
wie kil ka mi nut od cen trum tęt nią ce go gwa rem, peł ne go
kry zy so wych na stro jów, wiecz ne go po śpie chu i zde ner -
wo wa nia. – My ślę, że to wła śnie ten ca ło kształt na szych
dzia łań i ich róż no rod ność, a tak że otwar tość, zo sta ły do -
ce nio ne i zy ska ły uzna nie w oczach ko mi sji kon kur so wej,
któ ra oce nia ła w tym ro ku zgło szo ne do kon kur su „ROD
ro ku 2014” ogro dy – mó wi Ry szard Nie dba ła. Czy dział -
kow cy cie szą się z te go suk ce su? – Jak że mo gli by się nie
cie szyć – od po wia da pre zes – W cią gu 11 lat to już czwar -
te wy róż nie nie w kon kur sie kra jo wym, choć po raz pierw -
szy je ste śmy zwy cięz cą – mó wi pod kre śla jąc, że pew na
cią głość na gra dza nia Ra kow ca świad czy, że nie jest to
przy pad ko wy wy bór, ale suk ces osią gnię ty wie lo let nią
pra cą i po świę ce niem. 

W ogro dzie każ dy mu si czuć się do brze

- Cie szy nas, że mo że my uczest ni czyć w kon kur sach i
wciąż utrzy mu je my się w czo łów ce ogro dów dział ko wych
w Pol sce. To bar dzo trud ne, bo kon ku ren cja jest na praw -
dę du ża. Ten suk ces to efekt pra cy za rzą du i wszyst kich
dział kow ców, ale tak że władz miej skich i po wia to wych –
mó wi pre zes jed ne go z ogro dów lau re atów kon kur su „Ro -
dzin ny Ogród Dział ko wy ro ku 2014” - ROD im. ks. Ka -
zi mie rza Nie sio łow skie go w Ple sze wie, Jan Masz ta lerz.
Ogród ten w tym ro ku już po raz pią ty otrzy mał wy róż nie -
nie w kon kur sie kra jo wym. W ogro dzie funk cjo nu je 119
dzia łek, któ re prze ka zy wa ne są tu z po ko le nia na po ko le -
nie od 1924 ro ku. W czym tkwi suk ces ogro du? – Je ste -
śmy otwar ci dla każ de go i ro bi my wszyst ko, by nasz

ogród po do bał się każ de mu i by każ dy czuł się w nim do -
brze – mó wi pre zes Masz ta lerz, któ ry zdo by wa licz ne na -
gro dy nie tyl ko w kon kur sach kra jo wych, ale też
re gio nal nych i lo kal nych. - W na szym ogro dzie go ści my
ro dzi ny i dzie ci, eme ry tów i ren ci stów, człon ków Uni wer -
sy te tu Trze cie go Wie ku, or ga ni za cji po za rzą do wych - są u
nas miej sca i ła wecz ki do wy po czyn ku, jest eko lo gicz na
ścież ka dla szkół i przed szko li, jest fon tan na, któ ra zdo bi
oto cze nie, są drze wa, któ re chro nią od ha ła su i spa lin –
mó wi. – War to dbać o swój ogród i swo ją dział kę, bo tyl -
ko ra zem, wspól nym wy sił kiem mo że my stwo rzyć pięk -
no, któ re jest po cie chą i ra do ścią dla lo kal nej spo łecz no ści
– do da je pre zes ple szew skie go ogro du.

By cie eko ogro dem jest mod ne,  atrak cyj ne i zdro we

- Bar dzo się cie szy my, bo to na sze pierw sze wy róż nie -
nie. To za szczyt do stać ta kie wy róż nie nie wśród tak wie -
lu ogro dów dział ko wych, któ re ma my w Pol sce – mó wi
Pre zes ROD „Źró deł ko” w Ole śnie Bry gi da Pul ka. Ogród
jest lau re atem kon kur su ROD ro ku 2014 w ka te go rii

„Dzia łal ność na rzecz ochro ny śro do wi ska”. Czym na tle
in nych ogro dów wy róż nia się ROD „Źró deł ko”? - Ma my
kom post ni ki na każ dej dział ce, a na si dział kow cy sto su ją
tyl ko na tu ral ne środ ki ochro ny ro ślin, któ re do dat ko wo sa -
mi przy go to wu je my m.in. z po krzyw i ziół. Przy naj mniej
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dwa ra zy w ro ku or ga ni zu je my dla dział kow ców szko le -
nia na te mat ochro ny śro do wi ska – mó wi Ge no we fa Bo -
lek z Za rzą du ROD. Po twier dza, że dział kow cy są nie
tyl ko chęt ni, ale przede wszyst kim cie ka wi wszel kich no -
wi nek w kwe stii ogrod ni czych upraw i chęt nie pró bu ją
róż nych rze czy, bo sto so wa nie eko lo gicz nych i na tu ral -
nych na wo zów i opry sków przy no si lep sze plo ny, a przede
wszyst kim jest zdrow sze. – Ta kie ży cie w zgo dzie z na tu -
rą i sto so wa nie na tu ral nych środ ków jest du żo bar dziej
pra co chłon ne, trze ba zbie rać zio ła, mo czyć, od po wied nio
je przy go to wy wać, za miast jed no krot ne go opry sku, trze -
ba pry skać wszyst ko aż trzy ra zy - to wszyst ko wy ma ga
du żo więk sze go na kła du pra cy, ale war to, bo owo ce i wa -
rzy wa są du żo smacz niej sze bez tej ca łej che mii – chwa li
Ge no we fa Bo lek. Za rząd ogro du dzia ła do pie ro od 3 lat,
a mi mo to w tak krót kim cza sie uda ło się osią gnąć zna -
czą ce suk ce sy, któ re za owo co wa ły na gro dą w kon kur sie
kra jo wym. Jak mó wi pre zes ogro du to efekt na praw dę so -
lid nej pra cy ca łe go za rzą du, a tak że so li dar nej pra cy
wszyst kich dział kow ców. Wspo mi na, że po cząt ki by ły
nie zwy kle trud ne, bo chęt nych do spo łecz nej pra cy by ło
nie wie lu. Uda ło się zmo bi li zo wać lu dzi i w tym ro ku użyt -

kow ni cy dzia łek prze pra co wa li spo łecz nie 1400 go dzin. -
Pra cą spo łecz ną zbu do wa li śmy dom dział kow ca, wy mie -
ni li śmy ogro dze nie ogro du, za ło ży li śmy ka na li za cję, a
wszyst ko przy nie wiel kim na kła dzie pie nięż nym, za to ol -
brzy mim ludz kiej pra cy i chę ci bu do wa nia wspól nej prze -
strze ni, któ ra cie szy dział kow ców, ich ro dzi ny i przy ja ciół
- mó wi Bry gi da Pul ka. Jej zda niem lu dzie wi dzą efek ty
swo jej pra cy i są dum ni, że jest czy sto, schlud nie i przy -
jem nie. W ogro dzie jest plac za baw, więc miesz kań cy Ole -
śnie przy cho dzą do nie go z dzieć mi na spa ce ry. - W
ze szłym ro ku zdo by li śmy na gro dę wo je wódz ką. Lu dzie
przy cho dzi li z cie ka wo ści zo ba czyć, za co oni zdo by li tę
na gro dę – wspo mi na Ja ni na Ku bac ka z ROD „Źro deł ko”.
Cie szą się z na gro dy w kon kur sie kra jo wym, bo te raz
znów bę dzie oka zja, by miesz kań com mia sta się po chwa -
lić, a każ dy suk ces za chę ca i mo bi li zu je do dal szej pra cy.
- Kie dyś by ło u nas peł no wol nych dzia łek. Te raz – nie ma
ani jed nej. Lu dzie za cze pia ją nas na uli cy i py ta ją nas czy
są wol ne dział ki. To nie wia ry god ne i aż trud no w to uwie -
rzyć, ale pięk ny i eko lo gicz ny ogród to nie zwy kle atrak -
cyj ne miej sce, a chęt nych do by cia dział ko wi cza mi nie
bra ku je – mó wi pre zes ogro du.

Bez piecz ny ROD jest moż li wy – ten ogród jest te go przy kła dem

Ro dzin ny Ogród Dział ko wy "Związ ko wiec” to za iście
wzo ro wy ogród na Pod kar pa ciu. Jest ra do ścią nie tyl ko
dla 410 ro dzin upra wia ją cych w nim swo je dział ki, któ re
wspól nie two rzą pięk no te go ogro du, ale to tak że dla
miesz kań ców mia sta. Pre zy dium KR PZD przy zna ło w
tym ro ku wy róż nie nie dla ROD „Związ ko wiec” za bez -
pie czeń stwo w ro dzin nym ogro dzie dział kow ców. W prze -
cią gu dwóch lat w ogro dzie nie od no to wa no żad ne go
wła ma nia ani kra dzie ży, choć ogród od ra na do zmierz -
chu otwar ty jest dla wszyst kich miesz kań ców Tar no brze -
gu. – To jest zie lo ne płu co na sze go mia sta i nie
wy obra żam so bie te go, ze ogród miał by być za mknię ty
przed miesz kań ca mi. Dla te go pró bu je my zwięk szyć po -
czu cie bez pie czeń stwa w in ny spo sób, nie za my ka jąc
bram ogro du na kłód kę, ale po przez za cie śnie nie współ -
pra cy z po li cją i stra żą miej ską – mó wi Zo fia Garn carz,
se kre tarz Za rzą du ROD „Związ ko wiec”. - Za rów no użyt -
kow ni cy dzia łek, jak i go ście chcą i po trze bu ją czuć się
bez piecz nie, by móc w spo ko ju wy po czy wać w ogro dzie
– mó wi se kre tarz za rzą du ROD. W ogro dzie re gu lar nie
or ga ni zo wa ne są spo tka nia ze służ ba mi miej ski mi i po ga -

dan ki dla dział kow ców w kwe stii bez pie czeń stwa. – Ta kie
spo tka nia bar dzo po ma ga ją dział kow com w lep szym za -
bez pie cza niu swo ich dzia łek, sprzę tu ogrod ni cze go, al ta -
nek, a co za tym idzie ro śnie po ziom bez pie czeń stwa w
ROD – wy ja śnia Zo fia Gan carz i do da je, że czę sto na
ogro do wych alej kach spo tkać moż na prze cha dza ją cych
się po li cjan tów, na wet po cy wil ne mu.

W ogro dzie od kil ku lat re ali zo wa ny jest plan roz wo ju i
mo der ni za cji ogro du. Naj pierw ozna czo no dział ki i za -
mon to wa no ta bli ce in for ma cyj ne. Po tem wy re mon to wa no
spa lo ny dom dział kow ca, na od bu do wę któ re go zło ży li się
wszy scy dział ko wi cze. In fra struk tu ra ogro du pięk nie je z
ro ku na rok. Nie dzi wi więc, że ogród jest do ce nia ny nie
tyl ko na szcze blu re gio nal nym, ale tak że na szcze blu kra -
jo wym. – To dla nas wiel ka sa tys fak cja i wiel ka ra dość,
że nasz wy si łek i pra ca zo sta ły do ce nio ne – mó wi pre zes
ROD „Związ ko wiec” Alek san der Gry ca i do da je, że na -
gro da z ca łą pew no ścią przy czy ni się do więk sze go wy sił -
ku, by ogród sta wał się co raz pięk niej szy i jesz cze le piej
słu żył dział kow com,  ich ro dzi nom i miesz kań com Tar -
no brze gu.

In we sty cje w ogro dach są waż ne

ROD „Ko le jarz” w Ko strzy nie n. Od rą jest lau re atem
kon kur su kra jo we go w dzie dzi nie in we sty cji w ROD. - W
XXI wie ku prąd na dział ce po wi nien być nor mą – mó wi

pre zes ogro du Te re sa Ro mań ska, któ ra nad zo ro wa ła i zor -
ga ni zo wa ła in we sty cję elek try fi ka cji ogro du dział ko we go
zgod nie z pra wem bu dow la nym. - Co raz wię cej sprzę tów



68

ogrod ni czych po trze bu je prą du, by dzia łać, nie wspo mi na -
jąc już o moż li wo ści zro bie nia so bie ka wy czy her ba ty.

- Sa mo przy go to wa nie do ku men tów, uzy ska nie po zwo -
leń i prze pro wa dze nie prze tar gów trwa ło po nad rok, a re -
ali za cja in we sty cji nie ca ły mie siąc. Ogrom ną ro lę
ode gra ła w tej in we sty cji po moc fi nan so wa od Okrę go -
we go Za rzą du z Go rzo wa, ale był też wkład wszyst kich
dział kow ców - wy li cza. To nie pierw sza in we sty cja prze -
pro wa dzo na w tym ogro dzie. Wcze śniej me to dą go spo -
dar czą i przy wspar ciu struk tur PZD oraz urzę du mia sta
dział kow cy po sta wi li świe tli cę. Uda na in we sty cja za chę -
ci ła do ko lej nych. - To sa mi dział kow cy wy szli z ini cja ty -
wą tej in we sty cji, ale trze ba by ło bar dzo du że go
sa mo za par cia, by tę in we sty cję prze pro wa dzić przez za wi -
ło ści praw ne, prze szko dy ludz kie i ma te rial ne – wspo mi -

na Te re sa Ro mań ska. Ogród in we stu je nie tyl ko we wła -
sny wy gląd czy funk cjo nal ność, ale tak że ma swój wkład
w roz wój ogrod ni czej pa sji i świa do mo ści wśród naj młod -
szych. – Ro bi my róż ne im pre zy dla szkół i przed szko li
oraz tzw. zie lo ne szko ły, po ka zu je my jak wy glą da mar -
chew ka i jak ro śnie, by dzie ci wie dzia ły, że za nim ku pi się
ją w skle pie, ona mu si wy ro snąć z zie mi – mó wi pre zes
ROD. W jej opi nii ogro dy dział ko we prze trwa ją mi mo
licz nych za wi ro wań, dla te go trze ba w nie in we sto wać i
roz wi jać nie oglą da jąc się na to, co się wo kół dzie je. – Na -
sza zie mia jest atrak cyj na i za wsze bę dzie. Mu si my ro bić
swo je i dzia łać da lej, bo war to roz wi jać ogro dy i po ka zy -
wać spo łe czeń stwu, że są po trzeb ne, nie tyl ko do wy po -
czyn ku, ale tak że dzie ciom i mło dzie ży – do da je.

Pro muj my ogro dy, bo ra zem mo że my zro bić wię cej

ROD „Tu li pan” w Bo le sław cu to te go rocz ny lau re at na -
gro dy w dzie dzi nie „Pro mo cja ROD”. Ogród jest po zy -
tyw nym przy kła dem wzo ro wej współ pra cy za rów no z
me dia mi lo kal ny mi, jak i wła dza mi sa mo rzą do wy mi. Od
2010 ro ku pro wa dzi stro nę in ter ne to wą, ak tu ali zo wa ną na
bie żą co nie tyl ko o in for ma cje ogro do we, ale tak że te
ogól no pol skie. Dział kow cy z te go ogro du od wie lu lat ak -
tyw nie uczest ni czą w wal ce o ogro dy dział ko we i pro wa -
dzą dzia łal ność spo łecz ną na sze ro ką ska lę, m.in. zbie ra jąc
pod pi sy pod oby wa tel skim pro jek tem ws. al tan, a tak że
pi sząc sta no wi ska i li sty do władz. 

Za an ga żo wa nie dział kow ców i za rzą du oraz nie usta ją -
cy roz wój ogro du nie po zo sta je nie zau wa żo ne. ”Tu li pan”
po raz pią ty wy grał kon kurs okrę go wy na naj lep szy ogród
dział ko wy w okrę gu le gnic kim, w któ rym jest 167 ogro -

dów dział ko wych. - Pro mu je my współ pra cę z or ga ni za -
cja mi sa mo rzą do wy mi oraz przed szko la mi, któ re ma ją u
nas swo ją dział kę, uży cza my świe tli cy i po ka zu je my
miesz kań com jak moż na wy po czy wać, a miesz kań cy z te -
go za pro sze nia chęt nie ko rzy sta ją. Przed ni kim nie za my -
ka my się na kłód kę – je ste śmy otwar ci i cie szy my się, że
nasz ogród cie szy się ta kim za in te re so wa niem – mó wi
pre zes Za jąc. Ogród jest tak że lau re atem na gród sa mo rzą -
do wych, od władz Bo le sław ca. - War to być ak tyw nym, bo
po ka zu je my to co ko cha my, co lu bi my i po ka zu je my, że
ra zem mo że my zro bić du żo wię cej niż w po je dyn kę – mó -
wi Je rzy Za jąc i za chę ca wszyst kie ogro dy i dział kow ców,
by pro mo wa ły swo je ogro dy w lo kal nych spo łecz no -
ściach, bo od te go mo że za le żeć przy szłość ru chu ogrod -
nic twa dział ko we go w Pol sce.

(AH)

Niby tak niewiele, a ileż to znaczy!
Tylko jeden podpis, a już jest historią!
Zamyka też usta złośliwych krzykaczy, 
a nas karmi dumą, radością, euforią!

Ten jedyny podpis zamyka epokę
zmagań oraz walki o nasze istnienie.
To efekt jedności tworzącej opokę,
której nie rozbiło z wrogami zderzenie.

Tylko jeden podpis, a jak dużo zmienia!
Teraz drzwi przyszłości już stoją otworem!

Chociaż smak zwycięstwa dziś nas opromienia
wejdziemy w czas przemian z trudem i z mozołem.

Znów idzie czas próby dla naszej jedności,
sprawdzenia jej siły, czy jeszcze jest trwała.
Gdy czas transformacji pośród nas zagości,
to pokaże wszystkim czy więź w nas została.

Wierzę w naszą jedność, że znów górą będzie
i że damy radę w przemiany zakręcie!
Ten złożony podpis nasz los miał na względzie!
Dzięki za ten podpis Panie Prezydencie!

Jerzy Karpiński

TYLKO JEDEN PODPIS

Wrocław, dnia 18 grudnia 2013 r.
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Prezes PZD E. Kondracki wita działkowców

W wydarzeniu wzi´ło udział blisko 600 działkowców

Poczty sztandarowe OZ



WYSTĄPIENIA UCZESTNIKÓW

Minister Jerzy Pietrewicz z Ministerstwa Gospodarki

Prezes PZD Eugeniusz Kondracki

Prezes ROD „Rakowiec” Ryszard Niedba∏a

Pose∏ Dariusz Dziadzio

Prezes OZ Toruƒsko-W∏oc∏awskiego Piotr Gadzikowski,
który poprowadzia∏ imprez´

Krajowych Dni Dzia∏kowca
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oraz wina i nalewki



KOSZE DO˚YNKOWE

STOISKO WYDAWNICTWA „DZIAŁKOWIEC”



DZIAŁKOWCY SKŁADAJÑ 
700 000 podpisów w SEJMIE

Prezes PZD E. Kondracki i pełnomocnik Komitetu r.pr. B. Piech

Z ostatniej chwili



„Nie od da my na szych al tan”– skan do wa li 9 paź -
dzier ni ka br. przed Sej mem przed sta wi cie le Ko mi te -
tu „STOP ROZBIÓRKOM ALTAN” oraz dział-
kow cy, któ rzy przy je cha li do War sza wy, by zło żyć
bli sko 700 000 pod pi sów, ja kie uda ło im się ze brać
pod pro jek tem oby wa tel skim, ma ją cym uchro nić
przed ma so wą roz biór ka 900 000 al tan w ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. 

Pro jekt „Stop roz biór kom al tan” jest ko lej nym, po oby -
wa tel skim pro jek cie usta wy o ROD, któ ry zy skał re kor -
do we po par cie dział kow ców. Rzad ko kie dy zda rza się,
by ja ka kol wiek ini cja ty wa oby wa tel ska uzy ska ła tak du -
że  uzna nie oby wa te li. „Te bli sko 700 000 pod pi sów, któ -
re uda ło się nam ze brać chy ba naj le piej po twier dza, że
ko niecz ne są jak naj szyb sze zmia ny w pra wie”– mó wił
pod czas kon fe ren cji pra so wej, zor ga ni zo wa nej przed
Sej mem, Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki.

Pre zes PZD za pew niał, że pro jekt przy go to wa ny przez
Ko mi tet „Stop roz biór kom al tan” jest do bry i w od po -
wied ni spo sób za bez pie cza wszyst kie pra wa użyt kow ni -
ków dzia łek. „Ta ini cja ty wa cie szy się nie kwe stio no-
wa nym po par ciem dział kow ców. Wie my, że po pie ra ją nas
tak że po sło wie pre zen tu ją cy róż ne opcje po li tycz ne, dla te -
go mam na dzie ję, że w cią gu mie sią ca sta nie się on obo -
wią zu ją cym pra wem. Dziś na stro je w ogro dach nie są zbyt
do bre, dział kow cy są za nie po ko je ni, dla te go trze ba zro bić
wszyst ko, by to zmie nić”.

Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki pod kre ślał tak że, że
pol scy dział kow cy za słu gu ją na uchwa le nie pro jek tu
„Stop roz biór kom al tan”. Dla wie lu z nich bo wiem ogro -
dy dział ko we są ca łym ży ciem, je dy nym miej scem wy -

po czyn ku i re lak su. Dla te go oso by, któ re cią gle chcą
do pro wa dzić do ich li kwi da cji mu szą zro zu mieć, że
ogro dy to przede wszyst kim lu dzie, a nie grun ty.

„My nie pro si my o nic wy jąt ko we go. Al ta ny w ca łej
Eu ro pie wy glą da ją po dob nie, są ma ły mi dom ka mi 
i nikt nie ma z tym pro ble mu. Szko da, że zu peł nie ina -
czej jest w Pol sce. Nie mo że my jed nak do pu ścić do te -
go, by na sza bli sko 200-let nia tra dy cja zo sta ła
znisz czo na i za prze pasz czo na. Wie rzę, że obro ni my al -
ta ny” – mó wił Pre zes PZD. 

Prezes PZD E. Kondracki i pełnomocnik Komitetu 
B. Piech podczas konferencji prasowej



Peł no moc nik Ko mi te tu Bar tło miej Piech wy ja śniał na -
to miast, że ce lem pro jek tu nie jest le ga li za cja sa mo wo li
bu dow la nych, ale do pre cy zo wa nie pra wa do tych czas
obo wią zu ją ce go. Jak pod kre ślał pro jekt za kła da, że
obiek ty wzno szo ne przez dział kow ców bę dą okre śla ne
mia nem „al ta ny dział ko wej”. Zgod nie z pro jek tem ma
być to wol no sto ją cy bu dy nek re kre acyj no -wy po czyn -
ko wy po ło żo ny na te re nie dział ki w ro dzin nym ogro dzie
dział ko wym o po wierzch ni 35 m2. oraz wy so ko ści do 
5 m przy da chu stro mym i do 4 m przy da chu pła skim.
Usta wa prze wi du je – jak wy ja śniał Piech -że bu do wa al -
ta ny na dal ma być wol na od obo wiąz ku uzy ska nia po -
zwo le nia na bu do wę i co naj waż niej sze ob ję ła by ochro ną
tak że obiek ty zbu do wa ne do tych czas.

Peł no moc nik Ko mi te tu przy po mniał tak że, że dział -

kow cy cze ka li sześć mie się cy po kon tro wer syj nym wy -
ro ku NSA, ma jąc na dzie ję, że spra wą zaj mie się ja kiś
pod miot wła dzy pu blicz nej. Po nie waż się tak nie sta ło,
PZD po sta no wił wziąć spra wy w swo je rę ce. Szyb ko 
po wo ła ny zo stał Ko mi tet „STOP ROZBIÓRKOM
ALTAN”, któ ry roz po czął ak cję zbie ra nia pod pi sów pod
pro jek tem. „100 000, któ re są wy ma ga ne do zło że nia
pro jek tu w Sej mie, uzbie ra li śmy bar dzo szyb ko, jed nak
wie dząc, że im więk szym po par ciem cie szy się ja kaś ini -
cja ty wa, tym więk sze szan se na jej uchwa le nie w Sej mie,
po sta no wi li śmy wy ko rzy stać nie mal ca ły czas, ja ki da je
im pra wo, czy li bli sko trzy mie sią ce. Dzię ki te mu dziś
skła da my 700 000 pod pi sów, ma jąc na dzie ję, że po sło wie
nie zlek ce wa żą tak jed no znacz ne go po par cia oby wa te li”
– do da wał Piech.

Co za kła da pro jekt dział kow ców

Po nie waż przed Sej mem  po ja wi li się tak że po sło wie,
wie lu z nich zło ży ło dział kow com bar dzo kon kret ne de -
kla ra cje.

„Bu rzyć jest bar dzo ła two, bu do wać o wie le trud niej,
dla te go nie mo że my do pu ścić do li kwi da cji al tan 
w ROD” – mó wił wi ce mar sza łek Sej mu Eu ge niusz
Grzesz czak.  „Sejm mu si po dejść z du żą uwa gą do te go

pro jek tu, bo cie szy się nie kwe stio no wa nym po par ciem.
Obie cu ją, że nie bę dzie my ruj no wać ani bu rzyć. Zmia ny
w pra wie bu dow la nym są ko niecz ne” – mó wił wi ce mar -
sza łek Sej mu.

Po seł Da riusz Joń ski za pew niał w imie niu SLD, że
jesz cze dziś je go klub zwró ci się do mar szał ka Sej mu
Ra do sła wa Si kor skie go, z proś bą  o skró ce nie ca łe go try -

Po sło wie za pew nia ją o swo im po par ciu

Posłowie:Dariusz Joƒski (SLD), Tomasz Kamiƒski (SLD), Bartosz Kownacki (PiS)

Wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak 
z przedstawicielami działkowców

Posłowie: Bartosz Kownacki (PiS) i Dariusz Dziadzio (PSL)



Po kon fe ren cji pra so wej oraz pre zen ta cji kar to nów 
z pod pi sa mi przed Sej mem dział kow cy uda li się do Biu -
ra Po daw cze go Sej mu w ce lu zło że nia pod pi sów. Skła -
da nie prze bie gło w spo koj nej at mos fe rze. Dział kow cy  
z któ ry mi roz ma wia li śmy mó wili, że ma ją na dzie ję, że
trud któ ry wło ży li w ca łą ak cję nie zo sta nie za prze pasz -

Dział kow cy skła da ją pod pi sy 

czo ny. Dział kow cy wy ra ża li też na dzie ję, że obiet ni ce
po słów, któ rzy za de kla ro wa li, iż zro bią wszyst ko, by
pro jekt „Stop roz biór kom al tan” jak naj szyb ciej stał się
obo wią zu ją cym pra wem, nie by ły sło wa mi rzu ca ny mi
na wiatr.

bu uchwa la nia usta wy tak, by w cią gu mie sią ca zo sta ła
ona przy ję ta. Dzię ki te mu dział kow cy bę dą mo gli spo -
koj nie spę dzić świę ta Bo że go na ro dze nia. „Wie my, że jest
to moż li we i że jest to wy star cza ją cy czas, by ta usta wa
sta ła się pra wem” – mó wił Joń ski.

O swo im po par ciu dla pro jek tu „Stop roz biór kom al -
tan”, w imie niu Klu bu Pra wo i Spra wie dli wość, za pew -
niał tak że po seł Bar tosz Kow nac ki. „Ca łe za mie sza nie
wo kół al tan jest ko lej ną pró bą za ma chu na ogro dy dział -
ko we. Jest to też po czę ści kom pro mi ta cja na sze go rzą du,

gdyż usta wa o ROD by ła cał kiem nie daw no uchwa lo na,
więc był czas, by wno sić sto sow ne zmia ny i po praw ki.
Szko da, że do pie ro te raz po ja wi ły się tak bez za sad ne
uwa gi”

Tak że w oce nie po sła PSL Da riu sza Dzia dzio atak na
al ta ny jest ko lej ną pró bą nisz cze nia ogro dów dział ko -
wych w Pol sce. „PSL, tak jak do tych czas, bę dzie po pie -
ra ło dział kow ców. Za wsze sta li śmy po wa szej stro nie 
i tak bę dzie i te raz. Po pie ra my wasz pro jekt oby wa tel ski
i ape lu je my o to sa mo do in nych klu bów” – mó wił. 





Zło że nie pod pi sów po prze dzi ło spo tka nie z wi ce mar -
szał kiem Sej mu Eu ge niu szem Grzesz cza kiem, któ ry spo -
tkał się z de le ga cją dział kow ców w imie niu mar szał ka
Sej mu Ra do sła wa Si kor skie go. Dział kow ców re pre zen -
to wa li: pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki, peł no moc nik
Ko mi te tu me ce nas Bar tło mie jem Piech, pre zes OZM
PZD Zyg munt Kac przak, pre ze sem OZ Wro cław Ja nusz
Mosz kow ski, prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Re wi -
zyj nej Ma ria Fojt. W spo tka niu wzię li tak że udział:  po -
seł  Sta ni sław Ka lem ba, po seł Piotr Zgo rzel ski oraz po seł
Da riusz Dzia dzio.

Wi ce mar sza łek Sej mu Eu ge niusz Grzesz czak w pierw -
szych swo ich sło wach wy ra ził peł ne po par cie dla ini cja -
ty wy dział kow ców. Stwier dził, że zmia ny w pra wie
bu dow la nym są ko niecz ne i chy ba nikt nie po wi nien
mieć co do te go wąt pli wo ści.

„Bu rzyć jest bar dzo ła two, bu do wać o wie le trud niej,
dla te go nie mo że my do pu ścić do li kwi da cji al tan w ROD.
Sejm mu si po dejść z du żą uwa gą do te go pro jek tu, bo
cie szy on się nie kwe stio no wa nym po par ciem oby wa te li.
Obie cu ję, że zro bi my wszyst ko, by nie prze dłu żać prac
sej mo wych. Mam na dzie ję, że ża den klub nie bę dzie ich
utrud niał, gdyż po trze ba zmian w pra wie bu dow la nym
wy da je się oczy wi sta” – mó wił.

Eu ge niusz Grzsz czak przy po mniał rów no cze śnie, że
klub PSL za wsze po pie rał dzia ła nia Pol skie go Związ ku
Dział kow ców i an ga żo wał się we wszyst kie spra wy do -
ty czą ce obro ny ogro dów dział ko wych. Sta no wi sko klu -
bu po zo sta je bez zmian – ogro dy dział ko we mu szą
ist nieć. Wi ce mar sza łek od niósł się tak że bar dzo po zy -

tyw nie do współ pra cy z PZD i Okrę go wy mi Za rzą da mi.
W je go oce nie współ pra ca prze bie ga po myśl nie, gdyż
dział kow ców i  lu do wców łą czy bar dzo wie le, przede
wszyst kim ogrom na mi łość do zie mi.

Na stęp nie peł no moc nik Ko mi te tu Bar tło miej Piech prze -
ka zał na rę ce wi ce mar szał ka Eu ge niu sza Grzesz cza ka pi -
smo z proś bą o wspar cie ini cja ty wy dział kow ców oraz
sym bo licz ny ty siąc pod pi sów zło żo nych pod pro jek tem.

Naj waż niej sze za ło że nie pro jek tu przed sta wił pre zes
PZD Eu ge niusz Kon drac ki Pod kre ślił, że no we li za cja
pra wa jest ko niecz na, gdyż orze cze nie NSA mo że mieć
za sto so wa nie nie tyl ko wo bec po je dyn czych al tan, ale
tak że wo bec ca łych ogro dów dział ko wych. W opar ciu o
wy rok NSA mo gą za pa dać ko lej ne orze cze nia, któ re bę -
dą po zba wia ły dział kow ców od szko do wań za li kwi do -
wa ne al ta ny.

Pre zes PZD pod kre ślił rów nież, że  pro jekt oby wa tel -
ski dział kow ców jest do brem wspól nym i nie po wi nien
być trak to wa ny w spo sób po li tycz ny. Pro po no wa ne
zmia ny w pra wie bu do wal nym są nie nie tyl ko w in te re -
sie dział kow ców ale też po li ty ków.

Na za koń cze nie Pre zes PZD za pro sił wi ce mar szał ka
Sej mu na kon fe ren cję pra so wą i spo tka nie z dział kow ca -
mi, któ rzy przed Sej mem pre zen to wa li kar to ny z pod pi -
sa mi. Wi ce mar sza łek Sej mu od po wie dział po zy tyw nie
na za pro sze nie, a pod czas kon fe ren cji pra so wej po wtó -
rzył obiet ni ce zło żo ne  de le ga cji dział kow ców. Za po wie -
dział, że pro jekt „Stop ROZBIÓRKOM ALTAN” bę dzie
pro ce do wa ny w cią gu naj bliż szych trzech mie się cy i nie
po win no być w tym wzglę dzie żad nych utrud nień.

(mz)

Wicemarszałek Sejmu E. Grzeszczak: 
Sejm nie b´dzie przedłu˝ał prac nad projektem 

„Stop rozbiórkom altan” 



Pod czas skła da nia pod pi sów po par cia dla pro jek tu
„Stop roz biór kom al tan”, de le ga cja dział kow ców zo sta -
ła przy ję ta przez wi ce mar szał ka Sej mu RP Mar ka Kuch -
ciń skie go z PiS. W spo tka niu z mar szał kiem wzię li
udział: po sło wie PiS Bar tosz Kow nac ki i Woj ciech Zu -
bow ski, prze wod ni czą cy de le ga cji wi ce pre zes KR PZD
Ta de usz Ja rzę bak – pre zes OZ PZD w Szcze ci nie, me ce -
nas To masz Ter lec ki – zastępca  peł no moc nika ko mi te tu
„Stop Roz biór kom Al tan”, Bar ba ra Ko kot – pre zes OZ
PZD w Byd gosz czy, Jó zef No ski – pre zes OZ Ślą skie go
PZD, Agniesz ka Sycz – pre zes OZ Pod kar pac kie go PZD.

Me ce nas To masz Ter lec ki przed sta wił ogól ny za rys sy -
tu acji zwią za nej z ak cją „Stop roz biór kom al tan” 
i w imie niu ko mi te tu po pro sił o wspar cie dla tej ini cja -
ty wy, któ ra, jak okre ślił, jest ma ło kon tro wer syj na i do -
syć oczy wi sta. Ta de usz Ja rzę bak stwier dził, że w do-
tych cza so wej prak ty ce, jesz cze przed wy ro kiem NSA,
nie by ło żad nych pro ble mów z in ter pre ta cją po ję cia „al -
ta na”, oraz że wszyst kie zgod ne z prze pi sa mi związ ko -
wy mi al ta ny nie by ły kwe stio no wa ne i w peł ni ho no-
ro wa ne np. przy wy pła cie od szko do wań. Obec nie – jak
stwier dził – in ter pre ta cja zna cze nia sło wa „al ta na” znaj -
du je się w rę kach urzęd ni ków, a dział kow cy czu ją 
w związ ku z tym ogrom ne za nie po ko je nie, że to co zbu -
do wa li w do brej wie rze, bez na ru sza nia ist nie ją cych
prze pi sów, mo że oka zać się nie zgod ne z pra wem.
Agniesz ka Sycz do da ła, że al ta ny w ta kiej for mie jak
obec nie są nie zbęd ne do nor mal ne go funk cjo no wa nia
dział kow ców, któ rzy w se zo nie spę dza ją na dział kach
więk szość cza su, da ją im m.in. moż li wość schro nie nia
przed złą po go dą oraz krót kie go choć by wy po czyn ku,

szcze gól nie waż ne go w przy pad ku osób star szych.
Stwier dzi ła też, że śro do wi sko dział kow ców na Pod kar -
pa ciu jest bar dzo zin te gro wa ne i zde ter mi no wa ne w ob -
li czu no we go za gro że nia, o czym świad czy choć by du ża
ilość 23 000 ze bra nych tam pod pi sów po par cia dla ini -
cja ty wy usta wo daw czej „Stop roz biór kom al tan”.

Mar sza łek Kuch ciń ski za pew nił o po par ciu Klu bu PiS
w spra wie ini cja ty wy usta wo daw czej dział kow ców, wy -
ra ził prze ko na nie, że oprócz no we li za cji ustaw sej mo -
wych, przy da ła by się no we li za cja w słow ni ku ję zy ka
pol skie go, wy ja śnia ją ca zde cy do wa nie kwe stię al ta ny.
Za pro po no wał też, aby uru cho mić róż ne dzia ła nia za chę -
ca ją ce mar szał ka sej mu do bez zwłocz ne go roz po czę cia
prac nad pro jek tem oby wa tel skim, w tym wy zna cze nia
pierw sze go moż li we go ter mi nu je go pierw sze go czy ta -
nia. Mar sza łek za chę cał też, by jesz cze przed wy bo ra mi
sa mo rzą do wy mi w li sto pa dzie, dział kow cy do ma ga li się
od kan dy da tów na pre zy den tów wszyst kich więk szych
miast w Pol sce po par cia dla oby wa tel skie go pro jek tu.
Wy ra ził też oba wę, że je że li oka za ło by się iż sta no wi sko
Plat for my Oby wa tel skiej bę dzie zbież ne z wy ro kiem
NSA, trze ba się li czyć z dłu gą, cięż ką dro gą.

Na za koń cze nie spo tka nia, me ce nas To masz Ter lec ki
prze ka zał w imie niu ko mi te tu for mal ne pi smo z proś bą
o po par cie PiS dla Ini cja ty wy Oby wa tel skiej „Stop roz -
biór kom al tan”, Agniesz ka Sycz prze ka za ła sym bo licz ne
1000 pod pi sów po par cia dla oby wa tel skie go pro jek tu 
z Okrę gu Pod kar pac kie go PZD, zaś Ta de usz Ja rzę bak
wrę czył Mar szał ko wi Kuch ciń skie mu tekst hym nu „Zie -
lo na Rzecz po spo li ta” w sty li zo wa nej opra wie z mo ty wa -
mi Szcze ci na.

SM

Spotkanie 
u wicemarszałka Marka Kuchciƒskiego 



De le ga cja Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej „Stop
roz biór kom al tan”   z pre ze sem PZD Eu ge niu szem Kon -
drac kim, mec. Bar tło mie jem Pie chem – peł no moc ni kiem
Ko mi te tu oraz pre ze sa mi okrę gów PZD: Łódz kie go –
Iza be lą Oże gal ską, To ruń skie go -Wło cław skie go – Pio -
trem Ga dzi kow skim,  Ma zo wiec kie go – Zyg mun tem
Kac prza kiem, Ślą skie go – Jó zef No skim, zo sta ła przy -
ję ta przez wi ce mar szał ka Sej mu Je rze go Wen der li cha z
SLD. W spo tka niu udział wziął tak że wie lo let ni przy ja -
ciel dział kow ców – po seł Zbi gniew Za bo row ski (SLD).
Peł no moc nik Ko mi te tu mec. Piech prze ka zał wi ce mar -
szał ko wi sym bo licz ne 1000 pod pi sów z zie mi to ruń skiej,
zło żo nych pod pro jek tem ini cja ty wy oby wa tel skiej wraz
z proś bą o po par cie i oso bi ste za an ga żo wa nie się w spra -
wę obro ny al tan.

Przed sta wi cie le dział kow ców krót ko na kre śli li pro -
blem nie ko rzyst nej dla dział kow ców in ter pre ta cji do ty -
czą cej al tan i za wią za nej w związ ku z tym ini cja ty wie
usta wo daw czej. Pod kre ślo no, że śro do wi sko dział kow -
ców udzie li ło ogrom ne go po par cia dla pro jek tu oby wa -
tel skie go (700 tys. pod pi sów), z cze go po nad 24 tys. 
w okrę gu to ruń sko -wło cław skim.

Wi ce mar sza łek Wen der lich wy ra ził ubo le wa nie 
w związ ku ze szko dli wą in ter pre ta cją pra wa przez NSA
w za kre sie de fi ni cji al ta ny i kon se kwen cji te go dla
wszyst kich dział kow ców. W mi łej at mos fe rze pod su mo -

wał wie lo let nią owoc ną współ pra cę z dział kow ca mi i za -
pew nił o dal szym po par ciu swo jej for ma cji dla spraw
dział kow ców. Wi ce mar sza łek za pew nił o swo ich licz -
nych kon tak tach z wie lo ma ogro da mi i dział kow ca mi ze
swo je go okrę gu. „Ce nię i po dzi wiam dział kow ców i ich
Zwią zek za spraw ne pro wa dze nie ogro dów, obro nę swo -
ich praw, za an ga żo wa nie w spra wy ogro dów”. Na wią -
zał do swo jej bli skiej współ pra cy z OZ To ruń sko -
-Wło cław skim PZD, pod kre ślił szcze gól ne za an ga żo wa -
nie no we go pre ze sa Pio tra Ga dzi kow skie go w spra wy
dział ko we.

„Każ dy ma ja kieś po glą dy po li tycz ne. Dla dział kow -
ców po glą dem po li tycz nym po win no być aby dział kow cy
by li bez piecz ni”. Za chę cił do bu do wa nia szer sze go po -
par cia w Sej mie dla spraw dział kow ców po przez gło so -
wa nie na tych, któ rzy zna ją, ro zu mie ją i po pie ra ją
dział kow ców.

Na za koń cze nie za pew nił o swo im dal szym po par ciu 
i za an ga żo wa niu ca łe go Klu bu SLD w jak naj szyb sze
prze pro wa dze nie pro jek tu ini cja ty wy oby wa tel skiej
przez ścież kę le gi sla cyj ną. „Ini cja ty wa by ła wy jąt ko wo
po trzeb na, cie szy się du żym po par ciem wśród dział kow -
ców o czym świad czy 700 tys. zgro ma dzo nych pod nią
pod pi sów. Po sta ra my się aby jak naj szyb ciej wró ci ła do
dział kow ców w po sta ci usta wy”.

(mm)

Działkowcy 
u wicemarszałka Sejmu Jerzego Wenderlicha  


